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ML.
(Dalszy ctąg).

Malczyce, węg. Malesa, wś w hr. ziemneń-
skiem (Zemplin, Węg.), kościół paraf. katol. i
gr.-katol., uprawa roli, st. p., 696 mk. H. M.
Maldaiten (niem.), dobra ryc., pow. fysz-

huski, st. p. Laptau 4 kil. odl. Majątek ten
obejmuje prócz tego dobra rycer. Tiedtken
(niem,) i folwarki: Ekritten, Wittehnen i Kem-
sie, Wszystkie razem mają roli or. i ogrodów
516:27 ha., łąk 11808, pastw. 119'41, boru
412.03, nieużytków 22:62, wody 0'61, razem
1188'97 ha.; wiatrak; do majoratu tego należą
też Friedrichswalde i Jouglanken, st. p. Kranz
o 5*5 kil. odl.; mają obszaru 142 ha. a miano-
wicie: 56 roli or. i ogr., 12 łąk, 60 past., 2 la-
su, 2 nieuż.; 1857 r. było tu 948 mk. Ks. Fr.
Małdanein (niem.), ob. Magdalenki.
Maldaniec, niem. Maldanietz, wieś, pow.

szczycieński, st. p. Szymany; ma 11 włók, 171
mk.r. 1857; wś ta leży śród dużych borów
kropelskich, niedaleko granicy polskiej.

Maldanin, ob. Jagdalenki,

Malden (dok.), ob. Melno, Mielno.

Maldeuten (niem.), pow. morąski, wielkie
dobra ryc. nad kanałem elbląsko-mazurskim

(ob. t. II, 168), łączącym tu jez. Róthlaff z jez.
Samrodt, 14 kil. od m. powiat. Morąga, nad
bitym traktem prowadzącym z Olsztynka do
Ostrody. Z M. rozchodzą się dwie szosy na
przeciwne strony, jedna do Morąga, druga do
Zalewa (Seefeld). Osada ta leży w górzystej
okolicy; ziemia jest tu po częścigliniasta, ale
są także znaczne pokłady torfu, spoczywające
na wapiennym marglu. W M. jest 284 ewang.
mk., cegielnia, mleczarnia wysyłająca masło
do Berlina; młyn i piec do wypalania wapna
są w miejscu, także i st. p. 8-g0 rzędu. Osiem
codzień odchodzących i przychodzących poczt
ułatwia komunikacyą, mianowicie idą poczty
osobowe: 1) z Griildenboden na Maldeuten do

Ostrody, 2) z M. do Morąga, 3) z M. do Za-
lewa, dokąd prócz tego dochodzi i poczta po-
słańcowa, Do dóbr tych ryc. należą jeszcze

następujące folwarki: Seegertswalde, Figaiken,
Zópel, Wilhelmshóhe i wybudowania: Zópl,
Eichwerder i Moosbruch. Cały ten klucz obej-:
muje 1825 ha. i to: 1262 ha. roli or. i ogr.,
138 łąk, 53 past., 343 lasu, 26 nieuż., 3 wody.

Maldur al. Małdur, niem. Mdlter, wś w hr.
spiskiem (Węg.), w pow. popradzkim, w dy-
strykcie lubowelskim, nad rz. Krygowską Wo-
dą, dopływem Popradu, graniczy od wsch.
z obszarem Łomnicy Kruczej, od płn. wsch.
z obszarem 'Toporca, od zach. z Krygiem a od płd. zach. i płd. z Buszowcami. Obszar Mal-
dura zrasza od płn. zach. ku płd. wsch. rzecz-
ka Krygowska Woda; wzdłuż płd.-zach. gra-
nicy płynie pot. Seifhagen, dopływ Białej Spi-
skiej. Wschodni obszar zrasza rzeka Poprad.
Między powyżej wymienionemi potokami, na
płd. od wsi, wznosi się góra Markthóhe, 655

m.'wys. Na płn. od wsi, nad granicą topor-
czańską, wznosi się góra Maldurska 687 m.
wys., a w płn.-zach. narożniku, nad granicą

krygowską, Krygowska hora, 932 m. wys.
Liczy dm. 134. mk. 762, obszaru 1915 kwadr.
sążni kat. Należy do sądu powiat. i urzędu
podatk, w Kieżmarku, st. poczt. w Białej Spi-
skiej. Par, łac. w Toporeu; w miejscu atoli
wznosi się kościołek filialny pod wez. ś. Mar-
cina. Według szemat. dyec. spiskiej z r. 1878
było dusz rz.-katol. 32, ewan. 648, nieun. 90,
żyd. 18, razem 788. Jest tu także kościół
ewang. Od r. 1596 gm. Maldur tworzyła sa-
modzielną gminę ewan., której proboszczem
był Jan Fulgentius, senior dolno-popradzkie-
go okręgu. Dzisiejszy kościół ewang., drewnia-
ny, ukończono r. 1819 i poświęcono t. r. w Zie-
lone Świątki. Jest atoli filialnym, należącym

do gm. ewang. w Toporcu. WŚ istniała już T.

1297 (Fójer, Cod, dipl. Hung. t. VI, cz. 2,

str, 117). Br. G.

Maldarska góra, w Beskidach spiskich

(Węg.), przedstawia szeroki grzbiet górski,
|odrywający się od szczytu Ihły (1284 m.) ku 
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szczytowi Schwarzenberg (1291 m.). Na płn.
wsch., a potem na płn., pomiędzy potokami
Laiblem (ob) od zach. a Kolaczką (ob.) od
wsch., szczyty w nim bezimienne wynoszą
1280 m., 1165 m., 1009 m. wys. npm. Długość
jego wynosi 6 kil, | Br. G.

Małdziuny, wś, pow. wileński, 3 okr. adm.,
o 67 w. od Wilna, 13 dm., 156 mk, kat (1866).
Male 1.) wś, pow. wileński, 4 okr. adm,,

o050w. od Wilna, 19 dm,, 145 mk., 17 pra-
wosł., 128 katol., 5 żyd. 2.) M., folw. tamże,
1 dm., 7 mk. katol. (1866).
Malec 1.) przys. do Niska, leży nad kana-

łem odprowadzającym wody z lew. brz. do Sa-
nu, po wsch. stronie gościńca prowadzącego do
Rozwadowa, ma duży staw i jest o 38 kil. od
miasta odległy. Brzegi Sanu są tutaj niskie,
często zalewane a zawsze mokre, tworzą przeto
obfite łąki. Siarczyński (rkp. Bibl. Ossol.
1825) nazywa tę miejscowość leśną osadą. Od
zach. i płn. oblewa M. rzeka, na zach. zasłania
go las szpilkowy, ciągnący się nieprzerwanie
12 kil, wzdłuż a 22 kil. wszerz; na płd. zaś
graniczy z folw. Sopothem. 2.) M., wś w pow.
bialskim, w okolicy pagórkowatej, nad dużym
stawem, przez który przepływa potok Malecki,
dopływ Soły z praw. brz., po wsch. stronie
gościńca zbudowanego na brzegu Soły prowa-
dzącego z Oświęcima do Kęt. Położenie wsi
wznosi się 294 m. npm. Oddalenie od Kęt wy-
nosi 2:2 kil, M. należy do par. rzym.-katol.
w Osieku i liczy 402 rz.-kat. mk. Pos. więk,
Adeli hr. Borkowskiej ma obszaru 388 mr. a
ztych 249 roli, 9 łąk i ogr., 24 past. i 56 mr.
lasu; pos. mn. z 481 mr. uprawia 361 mr., 21
jest łąk, 41 past. a 8 lasu, Dawniej należał
M. do księstwa oświęcimskiego; w r. 1452
osadził Piotr Szafraniec tamtejszy zamek, z któ-
rego dzisiaj nie ma śladu, i trzymał w nim za-
łogę stu pieszych i tyluż jeźdźców tak długo,
dopóki książę nie zapłacił mu 2000 zł., które
mu był winien, Ta wieś gramiczy na płn.
z folw. Włosaniem, na wsch. z Osiekiem i Wit-
kowicami, na płd. z folw, Kluskowizną i Nową
wsią a na zach. z Kańczugą. 3.) M., wieś
w pow. dąbrowskim, w piaszczystej sosnowe-
mi borami pokrytej równinie nadwiślańskiej,
181 m. npm., nad potokiem bezimiennym ucho-
dzącym do Radgoszczy upustnej, dopływu
Brenia z lew. brz. Od wsch. otacza tę osadę
Jamski las a od płd. Dalecki las, Odległy od
Dąbrowy o 14 kil., należy M. do par, rzym.-
kat, w Radomyślui liczy 582 mk., z których
36 przebywa stale na obszarze więk. pos. Ar-
tura hr. Potockiego. Szematyzm duch. dyec,
tarnowskiej z r. 1880 podaje liczbę rzym.-kat.
na 517. Więk. pos. ma powierzchni 171 roli,
12 łąk i 176 mr. past.; pos. mn, 445 roli, 21 łąk
1 72 mr. past. M. graniczy na zach, z Łęgiem
a na płn, z Brzozówką i Suchym gruntem.  

Mal

Malec, Wielki i Mały, dwa dopływy Abeli,
pow. kowieński,

Malec, góra, ob. Kozy.
Malecewen (niem.), ob. Maleczewo.
Malechin, Malechiny, ob, Malachin.
Malechów (rus. Malechiw), |) wś w pow.

lwowskim, 6 kil, na płn. wsch. od sądu po-
wiat. we Lwowie, tuż na płd, od urzędu poczt,

w Dublanach. Na zach. leżą Zboiska, na płn.
Grzybowice i Dublany, na wsch. Laszki; płd.
narożnik przypiera do Lwowa. Wody płyną
do Pełtwi. Uprowadza je mała struga, płyną-
ca środkiem obszaru od płn. zach. na płd.
wsch. do Laszek, i druga, płynąca ze Zboisk
od zach. na wsch. również do Laszek. Doliny
potoków podmokłe. Zabudowania wiejskie le-
żą w środku obszaru (cerkiew 272 m.). Zach.
część obszaru przebiega gościniec lwowsko-
żółkiewski. Własn, więk, (funduszu szpitala
ś. Łazarza we Lwowie) ma roli or. 169, łąk i
ogr. 74, past, 6, lasu mr. 54; własn. mn. roli
or. 479, łąk i ogr. 227, past. 65 mr. W r. 1880
było 687 mk. w gm., 23 na obsz. dwor. (431
obrz. gr.-kat., 266 rzym.-kat.). Par. rzym.
kat. w miejscu, dek. lwowski zamiejski. Fun-
dował ją Jan z Chomentowa, sędzia ziemski
lwowski, w r. 1521. Kościół murowany pod
wez. ś. Michała Archanioła, niekonsekrowany.
Do par. należą: Dublany, Grzybowice i Zboi-
ska, Par. gr.-kat, także w miejscu (dek, lwow-
ski zamiejski), ma filią w Dublanach. We wsi

jest cerkiew, szkoła etat. 1-kl. i kasa pożyczk.
gm. z kapit. 212 zł. w. a. O geologicznych
stosunkach M, pisze Bąkowski (,,Glina dylu-
wialna we Lwowie i najbliższej okolicy, Ko-
smos VI, 571): „W tej okolicy występuje
glina dyluwialna na całym obszarze, pokry-
wając wszystkie prawie wzgórza i ich zbocza.,
Przed wsią od drogi krajowej, na zach. od po-
rosłej lasem góry Chowaniec, ciągnie się głę-
boki i długi jar, w którym widać wszędzie
glinę na 3 do 8 m. odsłoniętą. (rlina spoczywa
bezpośrednio na kredzie, jest w całym pokła-
dzie jednaka, często także zbita, z pionowemi
szczelinami i szparami. Nigdzie koło Lwowa
nie napotkałem tak pięknych pokładów gliny,
jak tu w tej miejscowości. Sciany jej, piętrząc
się w rozmaitych załomach i kierunkach, two-
rzą jakby jaki labirynt. W całym żłobie tym
albo nie ma glina wcale uwarstwowania, albo
występują w niej warstwy niewyraźne, W je-
dnem miejscu, po prawej stronie jaru, idąc
w górę, znalazłem glinę najwidoczniej uwar-
stwowaną naprzemian z piaskiem i drobnym
szutrem, nieco zaś niżej pod temi warstwami
większe odłamki ostrokrawędzistego szutru
z trzeciorzędnych wapieni. Patrząc na wyżej
położone warstewki drobnego szutru z pia-
skiem zmieszanego, nie trudno domyślić się,
że naniosła je woda i to najprawdopodobniej



już w czasie okresu aluwialnego, co zresztą
także uszkodzone skorupki dyluwialnych mię-
czaków, w większej ilości na jednem miejscu
nagromadzone i odmiennie ułożona nad niemi
glina na ten sam domysł naprowadzają.
W warstwach tych znalazłem, oprócz innych,
niżej wymienionych skorupek, jeszcze dwie
skorupki Limnaea truncatula. Skorupek w gli-
nie bardzo wiele. Wszystkie są całe, pomimo
swej nader delikatnej budowy. Są to te same
gatunki, co zresztą wszędzie w glinie: Suceinea
oblonga, Helix hispida, Pupa muscorum i He-
lix tenuilabris. W górze, przy końcu jaru,
skorupki te znikają zupełnie. Geody wapienne
i zwapniałe resztki roślinne zawiera glina
wszędzie, Małe blaszki łuszczyku potasowego
rozsiane są w niej podobnież w całej warstwie.

Na wierzchołku tego wzniesienia, również
przy końcu jaru tego, napotkałem jeszcze tak
zwane studnie glinowe, o których Richtho-
ten w pracy swej o glinie w Chinach wspo-
mina. Od strony płn. tego samego lasu mamy
także jar głęboki, w którym glina leży na tym
samym pokładzie. W jednem w jar wysunię-
tem miejscu, nie dostrzegłem żadnej pośredniej.
warstwy między gliną i kredą. Glina jest jak-
by odcięta od opoki. Pod gliną znalazłem tu
dosyć duży, około 1 klgr. ważący kształtu ja-
jowatego otoczak piaskowca kwarcytowego*,
W dokumencie z r. 1877 (A. G.Z.III, 50)
oznajmia Władysław Opolski, jako Mandrus
ormianin sprzedał swój folwark Malochę (tak
nazywano wówczas Malechów) Janowi Mache-
wiczowi, rusinowi. W r. 1392 (A. G. Z. III,
108) poświadcza Jan z Tarnowa, wojew. san-
domirski i ststa ruski, sprzedaż wsi M. przez
Piotra Bloroka Michałowi Lambackiemu. W r.
1419 d. 30 września przenosi Władysław Ja-
giełło wsie M., ZŻydatycze i Klekotów na pra-
wo niemieckie (A. Gr. Z. IV, 101). W r. 1469
d.8 kwietnia Piotr z Branie sędzia i Jan z Wy-
sokiego podsędek lwowscy ziemscy na skargę
prokuratora królewskiego Mikołaja Grzymały,
odsądzają Piotra i Jana z Malechowa, synów
Jana Jury z Ostrowa, wojskiego trembowel-
skiego, od prawa pobierania cła w Malechowie
(A. G. Z. VI, 126). W r. 1469 d. 10 kwietnia
cl sami urzędnicy odsądzają Jana Jurę z Ostro-
wa od prawa pobierania cła w części wsi Ma-
lechowa do niego należącej (A. G. Z. VI, 130).
W r. 1471 Jan Jura z Malechowa poleca Sta-
nisława, syna Jana z Rohatyna, kleryka,
Grzegorzowi z Sanoka, arcyb. lwowskiemu,
prosząc go, aby tegoż Stanisława dopuścił do
wyższych święceń, i obowiązując się, że 0 u-
trzymanie jego i beneficium starać się będzie
(ib. VI, 141). W 1473 Piotr z Bramie i Jan
z Wysokiege poświadczają, że Jan Jura zaspo-
koił Jerzego Kuneta i Jana Jachnę i Annę, ro-
dzeństwo z Tuligłów, za dział z dóbr Malecho-  
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wa i Klekotowa należący się im po matce Olu-
chnie i dziadzie Andrzeju (ib. VI, 169 i 170).
W r. 1480 Gunter z Sieniawy sędzia i Jan
z Wysokiego podsędek, ziemscy lwowscy, po-
świadczają, że Jan Jura i synowie jego Piotr
i Jan z Malechowa i Ostrowa sprzedali wsie
|swe dziedziczne M, i Klekotów za 700 grzy-
wien Pawłowi Jurkowskiemu z Czartoryi (ib.
VI, 199, 201 do 208). W r. 1484 Gunter
z Sieniawy sędzia i Piotr Gołąbek z Zimnej
Wody podsędek, ziemscy lwowscy, poświad-
czają, jako przed nimi Dymitr Daniłowicz,
dziedzie Rudv i Prokop Korawa, dziedzic M.,
uskutecznili podział dóbr po wuju swym Pa-
wle Jurkowskim ( ib. VII, 146). W r. 1489
zatwierdza Kazimierz Jagiellończyk dokonaną
przez rajców lwowskich zamianę wsi Łuczan,
Nahorzan i Bołszowa, do szpitala ś. Ducha na-.
leżących, na wieś M. należącą do Dymitra

Chodorowskiego (ib. VII, 167). Zdaje się, że
rajcy zrobili tutaj interes dla szpitala nieko-
rzystny. W r. 1491 wypuszczono w arendę
wieś M., wyjąwszy karczmę i czynsze w goto-
wiźmie, za 7 grzywien rocznej opłaty (Arch,
miej. lwow. lib. 1076, str. 480). W r. 1578
rozstrzyga król Stefan spór Mikołaja Herburta
ststy lwowskiego, z rajcami lwowskimi o kil-
ka kamienic we Lwowie położonych i wieś M,
(Arch. Bernard. we Lwowie, C. t. 387, str.
1301). W r. 1591 pozwala Zygmunt III mie-
szkańcom M. korzystać z lasów w Grzędzie i
Sieciechowie, o czem uwiadamia dzierżawcę
tych wsi Mikołaja Trzebińskiego, (ib. (. t.

348, str. 612), W r. 1695 d. 10 lutego przy-
szli Tatarzy wieczorem w okolicę Lwowa i mi-
nąwszy Krzy wczyce, na noc stanęli pod Male-
chowem (Dziennik Wilczka; Zubrzycki, Kro-
nika Lwowa, str. 444), 2.) M., wś w pow.
żydaczowskim, 12 kil. na płn. od Żydaczowa,
13 kil. na płd. wsch. od sądu powiat, w Miko-
łajowie, 4 kil. na płn. wsch. od urzędu poczt:
w Rozdole, Na płn, leży Iłów, na zach, Stul-
sko i Rozdół, na płd. Brzezina, na wsch. Brzo-
zdowce i Kuty (obie w pow. bobreckim).
Wzdłuż granicy zach. płynie dopływ Dnie-
stru Kłodniea (ob.) od płn. na płd. Do Kło-
dnicy podąża mały potok, nastający w płn.
wsch. stronie wsi a płynący przez podmokłe
pastwisko Myniów na płn. zach. do Iłowa,
gdzie się łączy z pot. Laszki, dopływem Kło-
dnicy. Wody z reszty obszaru płyną małemi
strugami na wsch, i płd, wsch. do Wiszni.
W płd. wsch. stronie obszaru leżą zabudowa-
nia wiejskis, na płn. od nich wznosi się wzgo-
rze Markiwka do 349 m. (znak triang.). Na
zach. leży las Garby (359 m. na płn., 814 na
płd.). Własn. więk. (hr. Tanckorońskiego) ma
roli or. 342, łąk i ogr. 25, past. 33, lasu 1158
mr.; własn. mn. roli or. 548, łąk i ogr. 442,
past, 32, lasu 15 mr. W r. 1880 było 608 mk.
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w gm., 25 na obsz, dwor. (obrz. gr.-kat., 22
rzym.-kat.). Par. rz.-kat. i gr.-kat. w Brzoz-
dowcach. We wsi jest cerkiew i szkoła niezor-
ganizowana, ,,Dom panien miłosiernych w Roz-
dole miał tu zapisanych 40,000 złp. i trzymał
wieś w zastawie aż do złożenia tej sumy (Siar-
czyński, rkp. w Bibl. Ossol. 1. 1825). Zu. Dz.

Malechow (dok.), ob. Malchow.
Malechowszczyzna, ob. Kornin i Iwanków,
Malechy, wś, pow. makowski, gm. i par.

Karniewo, W 1827 r. własność funduszu edu-
kacyjnego, ma 14 dm,, 82 mk. Według Tow.
Kred. Ziems. dobra M, składają się z folw. M.
i Rutki, Rozl. wynosi mr, 487; folw. M.: grun-
ta orne i ogr. mr. 229, łąk mr. 31, lasu mr. 47,
nieuż, i place mr. 15, razem mr, 322, bud. mur.
1, z drzewa 5; płodozmian 7-polowy; folwark
Rutki: grunta orne i ogr. mr. 150, łąk mr. 4,
wody mr. 2, nieuż, i place mr, 9, razem mr.
165; bud. z drzewa 7; płodozmian 8-polowy;
rzeczka Pełta przepływa stroną południową.

Malećicy, niem. Maltitz, wś na saskich Łu-
życach, pow. lubijski; 59 dm., 364 mk., w tem
170 Serbów (1880). bodo:

Malecitz (dok.), ob. Małuszyce.
Malecki potok, potok, nastaje w obrębie

gminy Witkowie, w pow. bielskim, z połącze-
nia dwóch potoków Małego Maleckiego i Wiel-
kiego Maleckiego. Pierwszy, t. j. Mały M,
bierze początek w Bulowicach (pow. bielski),
po północno-wschodniej stronie wzgórza Buko-
wej Niwy; płynie na północny zachód u stóp
tego wzgórza przez obszar bulowieki i prze-
chodzi na obszar Witkowie, gdzie od prawego
brz. łączy się z Wielkim Maleckim. Ten zaś
potok nastaje na obszarze gm. Wieprza, w pow.
wadowickim, przepływa kilka stawków, prze-
chodzi w płn. zach. kierunku na obszar Bulo-
wie, następnie Witkowice. Od połączenia się
obu tych strumieni, powstała rzeczka płynie
w tymże samym kierunku przez zachodni ob-
szar Witkowice, już to przez stawy, już też
obok stawów, następnie przepływa wś Malec,
zasila tutaj znaczny staw, a opuściwszy go,
poniżej chat maleckich, tworzy granicę Kań-
czugi i Osieka i zlewa swe wody do Roczyn-

ki, dopływu Soły, Długość biegu 11 kil, (od
źródeł W. Maleckiego) a 10 kil. (od źródeł M.
Maleckiego). Br, 8

Maleesicz (dok.), ob. Małuszyce.
Malecz, ob. Małecz,

Malecz, mko, pow. prużański, okr. police.
bereziański, gm. M., o 22 w. od Berezy-Kart.,
o 18 w. od Prużany, o 180 od Grodna, złożone
z domów prawie wyłącznie drewnianych (1878
r. 1189 mk., w tem 660 izr.), ma cerkiew, sy-
nagogę i kilkanaście jarmarków, z których
najważniejsze poniedziałkowe w wielkim po-
ście, Folw. M. należy do Zawadzkiego, ma, 

800 dzies. gruntu, gorzelnię, kopalnię wapna
i parę garbarń, Gm. M. ma 1460 dusz, Z. K».
Maleczewo, ob, Małeczewo.
Maleczkowice, ob. Małkowice1Maliczkowice,
Maledugnie, wś rząd. nad rz. Mereczanką

i Dereśnicą, pow. trocki, 4 okr. adm., 48 w.
od Trok, 5 dm., 48 mk. kat. (1866).

Malejkowszczyzna, zaśc. rząd. nad rz. Li-
dzieją, pow. lidzki, 1 okr. adm., o 3 w. od Li-
dy, 9 mk,, młyn wodny (1866).

Malejnik, grupa chać włościańskich w Je-
leśni, wsi pow. żywieckiego. Br. G.

Malejów, potok górski, nastaje na płdn.
obszarze gm. Łętowni, w pow. myślenickim,
u płdn. podnóża góry Gańczarzowej (599 m.);
płynie na południe, tworząc granicę gm. Na-
prawy i Łętowni, wreszcie przechodzi na ob-
szar wsi Malejowej i tutaj uchodzi do Na-
prawki po 41/4 kil. biegu. Przyjmuje potok

Grapę z praw. brz. Po wschodniej stronie
wznosi się góra Kowalówka (597 m.). Br. G.
Malejowa, wś w pow. myślenickim, u uj-

ścia Malejowskiego potoku do Naprawki, pob.
Skawy z praw. brz., i przy gościńcu z Mszany
dolnej do Jordanowa. Okolica górska, lesista,
ma glebę zimną, owsianą. Wieś rozrzucona
w dolinach potoków i wzdłuż gościńca ma
przeciętne wzniesienie 492 m. npm.; liczy 718
mieszk, rzym.-kat. Pos. więk. (Leonarda Wę-
żyka) ma 222 mr. roli, 20 mr, łąk, 24 mr.
pastw. i lll świerkowego lasu; pos, mniej,
879 mr, roli, 48 mr. łąk, 209 mr. pastw.i
nieuż,, a 104 mr. lasu. Ta wieś graniczy na
wschód z Naprawą, na zachód z Jordanowem;
na półnoe rozdzielają ją wzgórza od Łętowni
Średniej, a na płd. od Wysokiej. Mac.
Malejowce, Malżjowce, wś nad rz. Uszką,

pow. uszycki, o 35 w, od Uszycy, 0 25 od Jar-
moliniec, gm.i par. Mukarów. Mieszk. wraz
ze słobódką Malejowiecką 1100, w tej liczbie
79 jednodworców, ziemi włośc, 687 dz., dwor.
588 dz., cerkiewnej 42 dz. (Cerkiew pod wez.
6. Krzyża, do której należy 868 paraf., kilka
młynów, kamień ciosowy do budowyi na na-
grobki, także kamień li,tograficzny, fosforyty
(Słobódka Malejowiecka) ziemia glinkowata,
lasów dosyć. M. posiadają piękny pałac, do-
ryckiego porządku, o 2 piętrach, cały z miej-
seowego ciosowego kamienia. Pałąc stoi nad
pochyłością góry, nad skalistym jarem, któ-
rym płynie rz, Uszka, zamienionym przez
sztukę i naturę w jeden z najpiękniejszych
ogrodów na Podolu. Część pałacu od ogrodu
wspiera się na 4 kolumnach, z jednostajnego
ciosu, w pałacu mieści się kaplica, filia muka-
rowskiego kościoła, od lat jednak kilkunastu
z rozporządzenia rządu zamknięta; biblioteka
liczy 7,600 dzieł, gabinet numizmatyczny, je-
den z większych w kraju, szczególnie piękny

zbiór medali greckich, monet półwyspu hisz-



pańskiego, olbijskiego i rzymskich kolonial-
nych. Gabinet ten, początkowo zbierany przez
ks. Ignacego Krasickiego arcybisk. gnieźnień-
skiego, znacznie powiększony został przez jego
synowca hr. Ignacego Krasickiego i przez te-
goż darowany wnukowi swemu, teraźniejsze-
mu właścicielowi Ignacemu Orłowskiemu. Pa-
łac zbudowany w końcu zeszłego stulecia przez
Jana Onufrego Orłowskiego, przez niego też
założowy ogród, chociaż głównie do upiększe-
nia go przyczyniła się Róża z hr. Krasickich
Orłowska (-; 1880), która, pomimo późnej swej
starości, z zamiłowaniem ciągle się nim zajmo-
wała. Są tu obszerne oranżerye, figarnie, du-

ża kaskada z wysokości 48 stóp spadająca,
pod którą w skale wykute jaskinie z ołtarza-
mi i posągami świętych, ozdobne łazienki, pta-
szarnia i t. p. Na drugiej stronie jaru, na-
przeciwko pałacu wznoszą się ruiny opuszczo-
nego bazyliańskiego klasztoru, fundowanego
przez Wawrzyńca Pepłowskiego, sędziego po-
dols,, podstarościca łuckiego (Rolle). Fundator
w akcie erekcyjnym wydanym w 1708 r. pi-
sze: „„Do należytego porządku, pod dyspozy-
cye JW. Episkopa Podolskiego, wielebnego
Ojca Janiszkiewicza za humena (ihumena) po-
stanawiam i wszelki rząd zakonny zlecam,
ofiaruję 3 kawałki pola, młynek najbliżej po-
łożony, prawo zrębu w lesie i t. p. *  Mieściło
się tu 7 zakonników i opat. Klasztor został
zniszczony przez hajdamaków, według miej-
scowego podania pod wodzą jakiegoś Hanibala.
„O pałacu malejowskim pisał poeta Rajmund
Korsak: „,O aedes! fausta es nato, charissima
amieis,* a także Przeździecki w Podróżach
swoich po Wołyniu, Podolu i Ukrainie. Była
tu dawniej szkoła męska i żeńska, dobrze
urządzony szpital dla włościan, utrzymywany
przez zmarłą Różę Orłowską; wszystko to je-
dnak dziś z rozporządzenia rządu zamknięte,
Malejowce (daw. Milowce ?), zdaje się założone
przez Malejowieckich, należały jakiś czas do
Kawieckich, Pepłowskich, Turkułów i Mar-
chockich. Jan Onufry Orłowski, łowczy ko-
ronny, nabył je od Wojciecha Marchockiego,
kaszt. kam., i odtąd ciągle należą do rodziny
Orłowskich, którzy troskliwie podtrzymują
pamiątki po swych przodkach. Obok M. leży
Słobódka Malejowiecka, nad Uszycą, o 67 osa-
dach, po większej części jednodworców. Jest
tu młyn i nie eksploatowane dotąd pokłady
fosforytów. Dr. M,

Malejsze, zaśc. rząd., pow. święciański, 2
okr. adm., o 33 w. od Święcian, 3 dm., 22 mk,
katol. (1866). |

Malelyn (dok,), ob. Jalinin.
Malemujża, dobra w Kurlandyi, pow. mi-

tawski, par. Doblena, i pow. zelburski, par,
Zelburg.
Malenchen (niem.), ob. Jazorce.  

Mal "9

Maleneszne al. Maleniczne, ob. Małyneszny,
Malenice, ob. Zubiejki.
Malenicze, ob. Korosteszów, t. LV, 416.
Malenie 1.) wś i folw., pow. sieradzki, gm.

Wierzchy, par. Bałdrzychów, odl. od Sieradza
w. 38; wś dm. 4, mk, 51; folw. dm. 2, mk, 18.
Według Tow. Kred, Ziems. folw. M. rozl. mr,
179: grunta orne i ogr. mr. 160, pastw. mr. 5,
lasu mr. 10, nieuż, i place mr. 4, bud, mur. 3,
z drzewa 6. WŚ M, osad 7, z grun. mr. 6. 2.)
M., wś włośc., pow. opoczyński, gm. Machory
(ob.), par. Żarnów; odl. 24 w. od Opoczna, ma
8 dm., 44 mk., 140 mr. obszaru. 8.) M., wś
włośc, i folw. pryw., pow. płocki, gm. Łubki,
par, Daniszewo, o 82 w. od Płocka; wś ma 2
dm., 4 os., 52 mk., 6 mr. gruntu. Folw. na-
leży do dóbr Nadółki. 4.) M. al. Podbierzyny,
ob. Kopsodzie, Br. Ch.

Malenie, por. Malinie,
Maleniec, właściwie Maliniec, nazwa zwy-

kła miejscowości; najczęściej błota leśne, obfitujące
w maliny.

Maleniec 1.) wś, pow. koniński, gm. i par.
Grosławice (ob., czyt. Łaski, Lib, ben. I, 229),
przy szosie konińsko-włocławskiej, o 6 w. na
płn. od Konina, o 4 w. od rz. Warty. Ma 580
mk. 92 mr. ziemi i folw. do dóbr Gosławie
należący. (Grleba szczerkowata. 2.) M. wś,
pow. kolski, gm. Czołowo, par. Grzegorzew,
odl. od Koła w. 18; dm. 18, mk. 226. Wceho-
dziła w skład dóbr Koło al. Dąbrowice; ob.
Koło (str. 275). 3.) M., kol. i os. karcz., pow.
piotrkowski, gm. Grabica, par, Tuszyn, Po-
siada szkołę początkową 1-kl. ogólną, 25 dm.,
163 mk., 414 mr. ziemi; os, karcz. | dm., 4
mk. Wchodził w skład dóbr Grabica (ob.), 4.)
M., os. włośc,, pow. iłżecki, gm. i par, Krzy-
żanowice; odl, 2 w. od Iłży, 4 dm., 19 mk,, 12
mr. ziemi. 5.) M., wśi os, fabr., pow. opo-
czyński, gm. Machory, par. Bedlno, odl. 24 w.
od Opoczna, Posiada fabryki żelaza, walco-
wanie, gwoździarnie i fryszerki; własność Fel.
Wielogłowskiego, Zatrudniają około 80 ro-
botników i produkują za 27000 rs. M. ma 47
dm., 415 mk,, 12 mr. ziemi dwors., 75 mr.
włośc. Por. Ruda Maleniecka, 6.) M., attynen.
w pow. koneckim do dóbr Lipa (ob.). 7.) M.,
pow. włoszczowski, gm. i par. Secemin. 8.)
M., wś włośc., pow. janowski, gm. i par. Mo-
dliborzyce, o 14 w. od Janowa, niegdyś do
dóbr Potoczek należąca, śród lasów dworskich
założona; grunta liche, piaszczyste; 10 dm.,
117 mk., 400 mr, ziemi. 9.) M.-Św:dry, ob.
Świdry. 10.) M., folw., pow. krasnostawski,
gm. i par, Izbica, 400 mr. roli ornej, Br, Ch.

Maleniecka Ruda, ob. Zuda M.
Malenin, wś, pow. gnieźnieński, par. Wit-

kowo (Łaski, Lib. ben. I 28); 18 dm., 170
mk., 4 ew., 166 kat., 76 analf. Poczta w Wit-
kowie o 5 kil., st, kol. żel, we Wrześni o 15
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kil. Dom, M. 1144 mr. rozl., należało nie- |
gdyś do Koraszewskiego. M. St.
Malenin (niem.), Jalenino (dok.), ob. Ma-

linin,
Maleniska al. Maliniska, przys. Litowiska

(ob.), pow. brodzki, śród Woroniaków, 386 m.
npm. Zajmuje płd.-wsch. część tej wsi. Roku
1880 było 177 mk. w gm., 9 na obsz. dwor.

(139 rz.-kat.). Par. rzym.-kat. Podkamień
(o 4 kil. na wsch.). Na płn. leżą lasy Pań-
kowczyna.
Małenkowo, ob. Malinkowo.
Małenkowszczyzna, ob. Kołyszki.
Malenowice, niem. JMalenowiiz, wieś, pow.

frydecki, par. kat. Borowa, na Szląsku austr.,
rozl. mr. 2198, ludn. 660.
Malenówko, niem. Mallinowken, 0s., pow.

ządzborski, st. p. Stara Ukta.
Malenuppen, Mallenuppen albo  Pótscheln

(niem,), wś, pow. darkiejmski, leży nad szosą
z Darkiejm do Wystrncia prowadzącą; st. p.

Darkiejmy. 1857 r. było tu 106 mk., między
tymi 8 gospodarzy. Kś, Fr.
Malerdorf (dok.), ob. Mahlendorf.
Malesz..., por. Malisz....
Malesz, ła Malesiu, nazwa osady strażnika

ogrodów owocowych, pod Lipowanami, nale-
żącego do obszaru dworskiego w Petrowcach
nad Suczawą, w pow. suczawskim, Br. GQ.
Maleszaków groń, góra na południe od

wsi Lasu, w pow. żywieckim, 680 m. wys.

Maleszczewa, znaczna góra lesista, wzno-

sząca się po lewym brzegu rzeki Hwirza, na
południe od wsi Tucznej, w pow. przemy-
Ślańskim, pod 42" 9 187 wsch. dłg. g. F.,
a 490 33 płn. sz. g. Wznies. 425 m. Miejsce

znaku triang. Br. ©.

Malesze, wś w pow. bielskim gub. grodz.,
na północ od traktu Bielsk-Brańsk, o 14 w.
od Bielska, z zarządem gminy obejmującej
1869 dusz.
Maleszechowe (niem.), ob. Małociechowo,
Maleszecy, niem. Malschwitz, wś serbska na

saskich Łużycach, pow. budyszyński. Kościół
ewang. z nabożeństwem serbskiem, szkoła ele-
mentarna; 102 dm., 582 mk., w tem 487 Ser-
bów (1880). A. J. P.
Maleszew al. Maleszewo, dwa folw. w pow.

mozyrskim, w okr. polic. 3 turowskim; jeden
właśność Frankowskich około 18 włók, drugi
własność Gierłowiczów około 10 włók.

Maleszewo, dwie wsie bliskie, w pow. mo-

zyrskim, w okr. polic. 3-im turowskim, przy

gościńcu wiodącym z Dawydgródka do Turo-

wa, nad kotliną Prypeci, M. Wielkie ma cer-
kiew, osad 28; M. Małe osad 19. Tud trudni
się flisactwem, rybactwem i nieco rolnictwem;
miejscowość bardzo nizinna, odludna, bogata
w dary natury. AL. Jel.
Maleszewo, ob. Małiszewo.  

Mal

Maleszewskie jez., ob. Łomża (V, 706) i
Maliszewo.

Maleszna, niwa w płn. stronie Jazowa No-
wego, pow. jaworowski.
Maleszowa, wś i folw., pow. stopnicki, gm,

Maleszowa, par. Lisów. Leży na prawo od

drogi bitej z Chmielnika do Kiele. Posiada
gorzelnię, dwa młyny i cegielnię. W 1827 r.
było 41 dm., 239 mk. M. stanowiła jednę ca-
łość z dobrami Grumienice, Jest tu staw z wy-

spą a na niej ruiny zamku Tarnowskich, pię-
kny ogród i oranżerya. Według Tow. Kred.
Ziems. dobra M. albo klucz Maleszowski po do-
pełnionej segregacyi w r. 1879 na 7 części
składają się z folw.: M., osad młynarskich Pod-
murny, Podleśny, Brodyi Trzelanka, oraz folw.
Tarnoskała. Rozl. wynosi mr. 2814; folw.
M.: grunta orne i ogr. mr. 625, łąk mr. 126,
pastw. mr. 264, wody mr. 54, lasu mr. 959,
nieuż. i place mr. 52, razem mr. 2081, bud.
mur. 15, z drzewa 19, młynów wodnych 4;
cegielnia, piec wapienny, pokłady kamienia
wapiennego, marmurowego i torfu; rzeka Mo-
rawka przepływa, formując 6 stawów i 5 sa-
dzawek; folw. Tarnoskała: grunta orne i ogr.

mr, 107, łąk mr. 11, pastw. mr. 6, lasu mr.

69, zarośli mr. 31, nieuż, i place mr. 8, razem
mr. 233. Bud. mur. ]9. Wieś M. osad 47,
z grun. mr. 374; wś Skrzelczyce os, 60, zgrun.
mr. 729; wś Piotrkowice os. 52, z grun. mr,
265; wś Grumienice os. 388, z grun. mr, 547;
wś Górki (ob.) os. 25, z grun. mr. 311; wś
Brody ós. 17, z grun. mr. 190; wś Lisów osad,

41, z grun. mr. 342; wś Grabowiec (ob.) osad

36, z grun. mr. 330; wś Minostawiee os. 22,
z grun. mr. 264; wś Komórki os. 19, z grun.

|mr. 288; wś Znojów os. 2, z grun. mr. 16; wś

Ługi os. 13, z grun. mr. 166. Gmina M. na-

leży do sądu gm. okr. I w Chmielniku, gdzie

też i st. poczt.; obszaru ma 15496 mr. i 3175

mk, (1867 r.). W gminie znajdują się: | szko-

ła początkowa, dwie gorzelnie, cztery młyny

wodne i cegielnia. Br. Ch.

Maleszowce, 00. Milaszkowce.
Maleszyce (dok.), ob. Jałoszyce, pow. ol-

kuski,
Maleszyn, pow. olkuski, gm. I par. Kidów.
Maletany (?), ob. Kłośno.
Małetsicz (dok.), ob. Małuszyce.
Maletyńce, ob. Malutyńce.

Maletyniec, góra wznosząca się na północ

od wsi Chliwisk (Chlivestie), w pow. kocmań-
skim, na granicy północnej tejże wsi z gm.
Malatyńcami, pod 439% 19 wsch. dłg, g. F.,
a 48929517 płn. sz. g. Od wschodu płynie
rz. Śowica, Wznies. 308 m. npm. Br. G.
Malew, wś nad Styrem, pow. dubieński, na

płn.-wsch. od Boremli.
Malewicz (dok.), ob. Mollwitz.
Malewicze 1.) al. Zarzecze, wś nad Turejką,
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pow. lidzki, 2 okr, adm., o 538 w. od Lidy, 4

dm., 28 mk. katol. 2.) M.-Górne, wś, pow.
lidzki, 2 okr. adm., 059 w. od Lidy, 7 dm.,
102 mk. kat. 3.) M.-Dolne, wś rząd., pow.
lidzki, 2 okr. adm., o 59 w. od Lidy, 2 dm., 20
mk. (1866).

Małewicze, wś i dobra, pow. rohaczewski,
1 okr. adm., przy kolei, między Złobinem
a Czerwonym brzegiem, 022 w. od Rohaczewa.
Dobra należą do Józefa Żukowskiego i mają
7000 dzies. obszaru, w tem 600 dzies. roli or-
nej, 400 dz. łąk, gleba urodzajna. We wsi M.
byt włościan zamożny, gmina, szkoła wiejska,
Do klucza M. należało niegdyś 1200 dusz. Gm.
M. ma 1318 dusz. E. E.
Malewo, wś, pow. sierpecki, gm. i par. Ko-

ziebrody, odl. o 23 w. od Sierpca, ma 6 dm.,
67 mk., 198 mr. gruntu. Folw. należy do
dóbr Koziebrody.
Malewo, wś, dobra i zaścianek obok siebie

położone, w pow. słuckim, nad rzeką Usząi

dopływem do niej uchodzącym, nieopodal go-
ścińca wiodącego z mka Snowia do historycz-
nego Nieświeża, o milę na południe od onego.
WóŚ ma cerkiew, osad pełnonadziałowych 26,
zaścianek osad 2. Dobra, dawne dziedzictwo
radziwiłłowskie, należą do ordynacyi nieświe-

skiej, mają około 791/, włók, młyny, glebę
piękną, miejscowość bezleśna. W r. 1785, gdy
król Stanisław August jechał do Nieświeża,
w M. były uszykowane pierwsze poczty ry-
cerstwa i stąd rozpoczął się tryumfalny wjazd
królewski do stolicy radziwiłłowskiej. Ob.
u Kotłubaja, Galer, Nieśw., str.505. 4. Jel.
Malewo, folw. n. Obrą, pow. śremski, 5

dm., 74 mk.; należy do dom. Daleszyna.
Malewo, niem. Mahłau (dok. 1400 Małyn,

1565 Mallau), wś, pow. sztumski, st. p. Mal-
bork, okrąg urzędu stanu cywil.: Dąbrówka

niemiecka. Przywilej tej wsi zaginął w pierw-

szej wojnie szwedzkiej; dla tego ssta sztumski
Zygmunt I Giildenstern go odnowił r. 1641
d. 12 paźdz.; wś była osadzona na prawie
chełm,; sołtys malewski i 15 innych sołtysów
z pobliskich wsi posiadali wspólnie w sstwie
sztumskiem dwie łąki sołeckie i co rok 8 dni
przed św. Janem zbierali się i dzielili się łąka-
mi (Ob.: „Gesch. des Stuhmer Kreises", von
Schmitt, str. 206). Kś. Fr.
Malewskie, okolica szlachecka, powiat

lidzki, 4 okr. adm,, od Lidy w. 35, od Wasili-
szek w. 30, dm. 4, mk, 34 rzym.-kat. (1866).
Malewszczyna, os. wymieniana dawniej

w pow. owruckim (Archiw J.Z.R., cz. LII, t, 3),
Malewszczyzna, wś, pow. zamojski,

Podklasztor. Ma 16 dm., 118 mk, 294 mr.
gruntu piaszczystego. |
Malewszczyzna |.) zaśc. szlach., pow, wi-

leński, 4 okr. adm., o 77 w. od Wilna, 1 dm.,
3 mk. katol. 2.) M., zaśc. szlach., pow. wi-

gm.| Zgierz. 
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leński, 3 okr. adm., o 59 w. od Wilna, 1 dm,,

8 mk. katol. 3.) M., zaśc. pryw., pow. dzi-
sieński, o 90 w. od Dzisny, 2 okr. adm., 2
dm., 15 mk. prawosł. (1866). F. 8.
Maleyken (niem.), ob. Jalleiken,
Malezalonczne (niem.), ob. Załączne M.
Mależowce, ob. Malczowce.
Mależyki, była wś w b. pow. krzemienie-

ckim, we wsch, części dziś zasławskiego.

Malęcin, niem. Mallentin al. Malenzin 1.)
folw., pow. gdański, st. p. Pruszcz o 10 kil.
odl.; zawiera 52.68 ha. roli orn.i ogr., 9.49 łąk,
1.81 nieuż., 0.28 wody, razem 64.26; należy
do dóbr ryc. Lisewo. 2.) M., leśnictwo, pow.
gdański, st. p. Pruszcz; par. katol. Pręgnowo
o pół mili odl. Ks. Fr.

Malękowo, ob. Malinkowo.
Malga al. Ruda (Kętrz.), duża wś kościelna,

pow.niborski, nad granicą pow. szczycieńskie-
go, 25 kil. na płdn.-zachód od Szczytna, nad
rzeką Omulew, uchodzącą do Narwi; leży śród

dużej piaszczystej równiny. Tuż obok wsi,

tam gdzie przed tem było spuszczone już dziś
jez. Malga, rozciągają się żyzne łąki i znaczne
pokłady torfu. R. 1857 było tu 409 mk., r.
1878 zaś 661, którzy po większej części mó-
wią po polsku, ale są wyznania ewang. St. p.
jest w miejscu, skąd do Jedwabna dochodzi
poczta posłańcowa. RB. 1403 nadaje Jan von
Schonenfeld, komtur ostródzki, mistrzowi hu-
tnickiemu Kkartowi hutę żelazną w Rudzie

czyli Maldze (w t. z. niegdyś puszczy Patrąk).
Dan w Niborku r. 1403 w poniedziałek po św.
Janie Chrzeicielu. W M. mieszkają r. 1587
Jerzy i Marcin, rybacy. Gdy r. 1450 w. m.
v. Erlichshausen odbierał hołdy szlachty, zie-
mian i miast, ziemianie polscy mieszkający
około M. złożyli mu przysięgę tamże dnia 16

sierp. (Ob. Kętrz.: „O ludn. pols. w Prusiech,*
str. 342 1 351), M. stanowi filią do ewaug.
parafii jedwabińskiej należącą. Katolicy nale-
żą do par. niborskiej. Dawniej była tu ha-
mernia żelazna; istniała jeszcze na końcu XVIII
stulecia (Ob. 'Toeppen: „,Gesch. Masurens,*
str. 392). Kś, Fr.
Malgowskie piece, niem. J/ałgaofen, WŚ na

południe od'wsi kościelnej Malgi, niedaleko
granicy pow. szczycieńskiego; leży w pow. ni-
borskim, st, p. Malga; 1857 r. 212 mk.

Maliau (niem.), ob. Mahżjau,
Malice i.) kol., pow. częstochowski, gm.

Dzbów, par. Konopiska. Ma 10 dm., 69 mk.,
111 mr. obszaru. 2.) M.- Dąbrówka, wś nad

rz. Świnną, pow. łódzki, gm. Dzierzązna, par.

WŚ ma 3 dm., 27 mk., 108 mr., czte-

ry osady częściowych właścicieli, 10 dm., 45

mk., 241 mr. obszaru. Wieś i osady stanowią

część obszerniejszej całości, objętej ogólną na-

zwą Dąbrówka (ob. Sawżce, Strumiany, Luć-

mierz). 3.) M., wś nad rz. Źurawką, pow. san-
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domierski, gm. Samborzec, par. Obrazów; odl.
7 w. od Sandomierza; ma 38 dm. 250 mk.,
546 mr. obszaru. W XV w. własność bisku-
pów krakowskich, ma 9 łanów kmiecych
(Dług. II, 317), 4.) M.-Kościelne, wś i folw.
nad rz, Opatówką, pow. sandomierski, gmina
Lipnik, par. Malice, odl. 17 w. od Sandomie-
rza, Mają 24 dm. (7 mur.), 426 mk., 697 mr.
ziemi dwors., 360 mr. włośc. Młyn wodny.
W 1827 r. 32 dm., 167 mk. Jest tu kościół
par. drewniany, istniejący już w XV wieku.
W XVI w. dziedzice wsi, Maliccy h, Junosza,
przyjąwszy kalwinizm, zamienili tutejszy ko-
ściół paraf, na zbór, który istniał do 1685 r.
Zmuszeni wyrokiem trybunału do zwrócenia
katolikom zabranego kościoła, wybudowali no-
wy, który po długich sporach i procesach zbu-
rzony został w 1702 r. Sama egzekucya wy-
roku w 1685 r. miała formę zajazdu, wykona-
nego przez gromadę zbrojnego ludu z-probosz-
czem na czele. Stawiający opór kalwini z0-
stali pokonani i potracili poczęści życie w bój-
ce. Dotąd miejscowość ta nosi nazwę: Szubie-
nica, a osada: Męczennice. Opis M. i samego
wypadku podała „Księga Świata z 1860 r.,
t. V. Par. M. dek, sandomierski: dusz 2211.
Według Tow. Kred, Ziems. folw. M. i Ada-
mów rozległy mr. 934; grunta ornei ogr. mr.
686, łąk mr. 48, pastw. mr. 64, lasu mr. 98,
nieuż. i place mr. 43. Wś M.os. 16, z grun.
mr. 98. 5.) M., wś nad Huczwą, pow. „hru-
bieszowski, gm. Werbkowice, par. Tyszowce,
W 1827 r. 28 dm., 306 mk. Według Tow.
Kred. Ziems. dobra M. składają się z folw. M.
i Łysa Góra, wsi M. Rozl. wynosi mr, 1170:
folw, M,: grunta orne i ogr. mr. 216, łąk mr.
102, lasu mr. 438, nieuż. i place mr. 16, razem
mr. 769; bud. mur, 5, z drzewa 16; płodozmian
10-polowy; folw. Łysa Góra: grunta orne 1
ogr. mr. 331, łąk mr. 64, nieuż. i place mr. 6,
razem mr, 401; bud, z drzewa 3; płodozmian
7-polowy. Młyn wodny, cegielnia, pokłady tor-
fu. WśŚ M, os. 54, z grun. mr. 549. Br. Ch.

Malice, niem. Maliżz, dom., pow. szubiński,
1322 mr. rozl., 8 dm., 151 mk., 80 ew., 107

kat., 14 żyd., 42 analf. Poczta, tel. ipar,
w Kcyni o 4 kil., st. kol. żel. w Nakle o 20
kil. Niegdyś M, ze Szczepicami, mr. 6388, na-
leżały do Zabłockiego. Qzyt. Łaski, Lib. ben.,
I, 124.

Malichy, folw., pow. warszawski, gmina
Pruszków, par. Raszyn.

Malicki, J/alżtski, młyn w Winnikach, pow.
lwowski.

Malicza, potok górski, wypływa na połu-
duiowo-wschodnim obszarze gm. Hańczowy,
w pow. gorlickim, na południowo-zachodnim
stoku góry Koziego Zebra (858 m.); płynie na
północny zachód górską doliną, nad którą od
wsch. wznosi się Kozie żebro i Hańczowa g. 
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(821 m.) a od zach. Gródek (712 m.) i Dział,
Zlewa swe wody do Ropy we wsi Hańczowie,
z praw. brz, Długość biegu 3 kil. Br. G.

Maliczkowice (po rusku Małyczkowycei), wś
w pow. lwowskim, 13 kil. na płd. zach. ode
Lwowa, 15 kil. na płn. wsch. od sądu powiat,
w Szczercu, tuż na wsch. od urzędu poczt,i
st, kolej. w Nawaryi. Na płn. wsch. leżą So-
kolniki, na wsch. i płd. Nagorzany, na płd,
zach, Nawarya, na płn. zach, Hodowica,
Wzdłuż granicy płd, zach. płynie pot, Szcze-
rek od płn. na płd. i tworzy we wsi mały sta-
wek. Płd. wschodnią część wsi przepływa
dopływ Szczerka, pot. Sołonecki, płynąc prze-
ważnie blisko granicy lub wzdłuż takowej od
wsch. z Sołonki na płd. zach. a potem na za-
chód. W stronie płd. nad Sołoneckim poto-
kiem leżą zabudowania wiejskie (część wsi
„Szpitalne* na wschodzie). W stronie płn. do-
chodzi jedno wzgórze 385 m. wys. Własn.
więk. ma roli orn. 178, łąk i ogr. 69, pastw. 6,
lasu 93 mr.; własn. mniej. roli orn. 357, łąk
i ogr. 62, pastw. 54 mr. W r. 1880 było 376
mk, w gminie, 29 na obsz. dwor. (222 obrz.
rzym.-kat., 102 gr.-kat.). Par. rzym,-katol.
w Hodowicy, gr.-kat. w Nawaryi. We wsi
jest kasa pożyczk. gm. z kapit. 626 zł. w. a.
imłyn. W r. 1508 potwierdza Zygmunt I co
do trzeciej części darowiznę wsi Maliczkowice
i Żydatycze kapitule lwowskiej od Janusza
dziedzica uczynioną, z zastrzeżeniem służby
podczas wyprawy wojennej (Ob. Dodatek ty-.
godn. do Gaz. lwows. 1858 M 12). W r. 1554
nakazuje Zygmunt August burmistrzowi, raj-
com, wójtowi i ławnikom lwowskim, aby do-
zwolili Stanisławowi Jabłońskiemu, zwanemu
Maleczkowskim, sprzedać pewne części swych
posiadłości (Maleczkowie). Ob. Arch. bernar.
C. t. 329, str. 179. Według Siarczyńskiego
(Rkp. w Bibl. Ossol. M 1825) nadał Jan Ka-
zimierz w r. 1655 wieś tę Wieniawskim. W r.
1721 przeznacza August II komisarzów do
rozgraniczenia dóbr Pustomyty i Maleczkowi-
ce (Arch, bernard. C. t. 526, str. 1023). W r.
1729 uwiadamia August II Józefa i Ludwikę
Potockich, sstwo szczerzeckich, dzierżawców
Sokolnik, o delegowaniu komisyi celem roz-
graniczenia Sokolnik od Maleczkowiec (ib. C.
t. 570, str, 1407). W r. 1780 komisarze kró-
lewscy rozgraniczają Pustomyty, Porsznę, Na-
gorzany, Maleczkowice, Siemianówkę i t. d.
(ib. C. t. 570, str. 1881). La, Ba.

Malien (dok.). Według Toeppena, Gre-
-schichte Masurens, str, 1, tak sięzwała w XIV
w. rz. Omulew.
Malienshof al. Zllerfeld (niem.), ob. Zniskie

pole.

Maliers (niem.) 1.) wś, pow. oleśnieki, do
dóbr Juliusburg należy, ma kościół paraf, ew.



od r. 1602; parafianie w części Polacy (Knie).
2.) M., folw, do wsi Kozły, pow. sycowski.

Malijki, ob. olejki,
Malijowee, ob. Malejowce.
Malijówka, uroczysko w Matusowie, pow.

czerkaski,
Maliki, wś włośc., pow. święciański, 3 okr.

adm., o 21 w. od Swięcian, 10 dm., 111 mk.
katol. (1866).

Maliki, ob. Malkowy,
Malikow (dok.), ob. Malków,
Malikowce, wś rząd., pow. lidzki, 3 okr.

adm., o 28 w. od Szezuczyna, 8 dm, 75 mk.
(1866).
Malikowska, grupa chat włościańskich

w obr. gm. Kątów, w pow. chrzanowskim.
Malikowy, ob. Malkowy.
Malin, 'mko, pow. radomyski, na lewym

brzegu rz. Irszy, która koło wsi Jeleówki
czyli Białego brzegu uprowadza swoje leśne
wody do rz. Teterowa. Nad jej brzegiem wyzie-
rają malowniczo szare granitowe czoła skał,
Okolica to leśna przeważnie i w rudę obfitują-
ca żelazną. Mezko to odległe od Kijowa o 135
w.aod Radomyśla o 35, liczy mieszkańców
w ogóle 3634; w tej liczbie 2106 prawosł,,
1175 żydów, 110 katol., 243 ewang.; domów
na prawach własności 98, na prawach czynszu
96, razem 144; cerkiew, szkoła początk: od r.
1861, kościół 1, sklepów ]2; rzemieślników
21; jarmarków 7. Wioski należące do M. są:
Hamernia, Sieliszcze, Oblitki, Stara Rudnia,
Szlamarnia, Pirożki, Potijówka, Ruda Potijow-
ska, Remanówka, Hołowki. Dopiero od cza-
sów Aleksandra Jagiellończyka, króla pol-
skiego i w. ks. litew., zaczyna się szereg, zna-
nych nam z dokumentów, właścicieli Malina,
W tych czasach włość tę posiadał Hryńko
Wnuczkiewicz, i ten, mając trzy córki, jednę
wydał za Hornostaja, drugą za Woronę (przod-
ka Woroniczów), trzecią zaś Marynę za Iwa-
na Jelca, sąsiada z pobliskich Malinowi Piroż-
ków. Hryńko Wnuczkiewicz dał mu w posa-
gu M. (Niesiecki), Jelcowie, była to stara
miejscowa rodzina, wyrosła z hojnych nadań
królewskich (porów. Kornin). Jakoż Pirożki
były nadane jeszcze dziadowi Iwana Jelca
Jackowi, „jako wysługa,* przez króla Ale-
ksandra. Atoli już za Iwana Jelca Pirożki
powiększone zostały o trzy nowe osady; Osia-
dły bowiem na gruntach ich: Hołowki czyli
Holanki (tak zwane, że poddany Holanka tam
naprzód osiadł), Łomla albo Sławów i Remia-
nówka, Następnie Jelcowie jeszcze więcej na-
byciami rozprzestrzenili swoje dobra; i tak od
Szrutowicza Jakubowicza nabytą została „„So-
zańska ziemia obapół rz, Irszy,'* 0d Butowicza
zaś Zankowszczyzna, niegdyś Surynowska,
w której ziemi było uroczysko tak zwane
„Wasylowa mogiła” (konnotacya majętności  
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dziedzicznych Feodora i Remigiana Jelców
1634). R. 157] właścicielem M. jest Dymitr
Jelec, miecznik kijowski, który, ożeniony z Oli-
zarówną, zostawia czterech synów: Filipa,
Konstantego, Iwana i Teodora, chorążego ki-
jow., i ten ostatni na mocy działu zostaje dzie-
dziceem M. Z Malinem już wtedy połączone
były wsie następne: Pirożki, Huta, Hołowki,
Remianówka, Łomla, Marsol, Skakunka, No-
we i Stare Horodyszcze, Jelcówka, Łubowicze,
Polachowka, Pieniażewicze, Sieliszcze, Ka-
mionka, Liplany, Koma, Nowaki, Chotynów-
ka, Niemirówka, Fedorówka. Ten atoli Teo-
dor Jelec ginie śmiercią tragiczną, Jerlicz
w swojej kroniczce pisze pod rokiem 1648.
„W tychże czasach, w jesieni, p. Teodora Jel-
ca, chorążego kijow., dla zarażenia paraliżem
nie mogącego uciekać z domu, chłopi właśni,
naszedłszy w majętności jego własnej, zabili,
a na potem z dworem spalili* (t. I, str. 68).
Bo też rozpoczęły się były już wtedy wojny
Chmielnickiego a z niemi połączone pożogi se-
tne miast, wiosek, dworów, iprzez rozpasaną
na wszystko czerń, mordy i zabójstwa. Do
jakiego zaś stopnia srogość tej wojny znisz-
czyła była posiadłości Jelców, można wziąć
miarę z własnych zeznań poddanych tych dóbr,
których zapytywał o to Michał Teodor Jelec
w r. 1691, gdy nareszcie, po uspokojeniu się
wojen kozackich, powrócił był do swoich wło-
ści poniszczonych. Owoż poddani ci pod przy-
sięgą zeznali, że przed „,ruiną* było we wsi
Malinie dymów 40, w Łumli 26, w Pirożkach
12, w Serhijówce Ż, w Hołowkach 14, w Ro-
mańczycach 6, w Remianówce 40, w Sieliszczu
12;—teraz zaś po „kostilitates et rebelliones
cosatieas*, we wszystkich wyż mianowanych

majętnościach nie znajduje się starynnych lu-
dzi z nowoosiadłymi (już za Mich. Teod, Jelca)
jak tylko w M. 7 dymów; w Pirożkach 8;
w Hołowkach 1; w Serhijówce 1; z inszych
zas miasteczek i majętności wszyscy za Dniepr
powychodzili, a insze wsie pustkami zostały
(Archiw, JZR., część 6, t. I, str. 208, w do-
datkąch), Michał Teodor Jelec był synem
Remigiana a wnukiem Teodora, o którym wy-
żej była mowa; on to, przyszedłszy do pustych
dóbr, zajął się pilnie pracą osadniczą, tak że

. wkrótce z wioski na stopień mczka wynie-
sionym został, Tenże Mich. Teodor Jelec ze-
szedł bezpotomnie, a M, dostał się do jego bra-
ta Jana Wacława, który zostawił dwóch sy-
nów: Józefa i Antoniego i córkę: Magdalenę
zą Nakwaskim, kaszt. rawskim, Barbarę za
Franc. Orzechowskim i Maryannę za Starze-

chówskim. Z tych Antoni Jelec, generał
w wojsku kor., dziedzie na Pleszczewicach,
Bykowie, Malinie, Horodyszczu, Pieniążewi-
czach, Turbowie, Rostwenku i wielu imtych
włościach, ostatni z domu umarł bezżenny (do-
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piski Ign. Krasickiego u Bobrowicza) i cała
fortuna jego przeszła na' własność sióstr je-
go, a od tych przez ślubne związki ich potom-
stwa płci żeńskiej, do Defressów, Pieńkow-
skich, Zaleskich, Trzeciaków i hr. Krasiekich.
Anna ze Starzechowskich hr. Krasicka, matka
Ignacego Krasickiego, bisk. warm., posiadła
też M., jako też i inne dobra, po wygraniu
procesu z jezuitami o spadek po Jelcach. Atoli
M. niedługo w ręku Krasiekich zostawał; prze-
dali go oni następnie Ignacemu Kordyszowi,
pisarzowi ziems. włodzim., a od tego taż ma-
jetność dostała się do jego syna Stanisława
Kordysza, dziedzica Cybulowa i Koneły (por.
Qybułów 1 Koneła)., 'Ten zaś dał M. w posa-
gu córkom swoim: Katarzynie za Ignacym Je-
łowickim sstą zawideckim, i Franciszce za
Pruszyńskim, które sprzedały go w 1801 r.
Jóżefowi Morzkowskiemu. Od tego zaś M.
przeszedł do jego córki księżnej Cecylii Ra-
dziwiłłowej, i następnie przez księżnę tę sprze-

- dany został Łukinowi i Skuratowi, od których
w r. 1855 znów nabyła też dobra ks. Szczer-
batowa. Kościół tutejszy fundowany był
przez Stanisława Kordysza w 1780, a w 17/84
przez ks. Rajmunda Zakrzewskiego, miejsco-
wego plebana, benedykowany. R. 1811 ple-
banem tutejszym był kś, Stefan Szymański.
W tymże roku należała do kościoła tego ka-
plica Justynowiecka, przez Fortunata Micha-
łowskiego, marszałka olhopolskiego w 1797 r.
zbudowana;—miała fundusz annuaty od tegoż
Michałowskiego, na dobrach janowieckich za-
bezpieczony (ks. archidyak. kijow.). Obraz
Matki Boskiej, cudowny, znajdujący sięw tym
kościele, został przeniesiony do kijows, ko-
Ścioła w r. 1869 po spaleniu się tutejszego
kościołka. Ks. Cecylia Radziwilłowa festa-
mentem zapisała 20000 rs. na zbudowanie ko-
ścioła, który d. 16 listop. 1884 r. został po”
święeony przez kś. biskupa-sufragana Lubo-
wiekiego, za proboszcza miejscowego kś. Cy-
bulskiego. Par. malińska ma kaplicę w Mir-
czy a miała też w Justynówcee i Antonówce.
Dusz ma 1690. Cerkiew tutejsza jest pod
wezw. 6. Dymitra. R. 1756 dziedziczka M.
Anna ze Starzechowskich hr. Krasicka za-
twierdziła tejże cerkwi posiadanie zdawna na-
leżących do niej pewnych gruntów. Papiernia
założona 1878 r., parowa, o sile 150 koni,
własność akcyjnego towarzystwa, 125 robo-
tników, 77222 rs. prod.; garbarnia założona
1877 r., własność Narodyekiego, 4robot., 6000
rs. prod, (1882). Edward Rulikowski,

Malin, wś, pow. dubieński, okr. police, oły-
cki, gm. M., o 18 w. od Ołyki, o 15 od Jaro-
sławicz, a

Malin, ob. Malinin, Małyń, Mahlen.
Maliń, niem, Greifenhain, wś na dolnych

Łużycach, pow, kalawski, dziś już zniemezona, 
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głównie staraniem pastora Bliitchen (1823—
1861). Tylko niektórzy starzy ludzie mówią
jeszcze (1881) po serbsku, i dla nich odbywa
się w miejscowym kościele ewang. kilka razy
do roku kazanie serbskie i komunia, 4. J. P.
Malin, Malina, według Kętrzyńskiegs dawne

imię własne, od którego pochodzą nazwy wielu miej-
seowości na ziemiach polskich.

Malina 1.) wś, pow. kutnowski, gm. Sójki,
par. Kutno, przy szosie warszawsko-kaliskiej,
odl. od Kutna w. 2, zattyn. Pohulanką, Ma
17 dm., 283 mk., ogólna przestrzeń wynosi
mr. 686, w tem włośc. os. 25, mr, 19. W 1827
r. 18 dm., 120 mk. 2.) M. pustkowie i młyn,
pow. częstochowski, par. Kłobucko. 3.) M.,
wś, pow. kalwaryjski, gm. Janów, par. Kal-
warya, odl. 6 w. od Kalwaryi. Ma 9 dm., 57
mk, Por. Ludwinów. yo M

Malina al. Malinka, wś, pow. wiłkomierski,
b. st, poczt. na trakcie z Wiłkomierza do Po-
niewieża, między Wiłkomierzem a Szczęśliwą,
022 w.od Wiłkomierza, 86 w. od Kowna,
Dziś st, poczt, w Towianach.

Malina, folw. w Rokitnie, pow. gródecki.
Malina, niem. Malino, 1582 r. Mallina, wś,

pow. opolski, par. Grroszowice, nad strugą Ma-
lińską (Malinoerbach), uchodzącą do Odry za
Grroszowicami, leży obok lasu rządowego, ma
118 bud., 77 dm., 512 mk., 2061 mr. rozl., 82
osad, szkołę katol. ł F, S.

Malina 1.) rz., dopływ Moszczenicy, por.
Bzura, 2.) M., rz. w pow. będzińskim, gm.
Sulików, pod wsią Zędkowice.

Malińce, wś u źródeł rz. Rynkacza, wpa-
dającej do Prutu, pow. chocimski gub, bessa-
rabskiej, par. Chocim. Ma 275 dm., cerkiew
paraf. drewnianą. X. M.O.

Malinchen (niem.), ob, Malinka.
Malinconow (dok.), ob, Malinkowo.
Malineszty, wś, pow. chocimski gub. bessa-

rabskiej, par, Chocim. Ma cerkiew paraf,
Malinia, Jfalenya, tak Lib. ben. Łaskiego

(I, 449) zowie wś w par. Buczek, dziś pow,
łaski.

Malinicz, góra lesista, na granicy gmin Mo-
drycza i Tustanowie, w pow. drohobyckim,
pod 41% 9' wsch. dłg. g. F., a 48” 17 41" płn.
sz. g. Stok południowy, wschodni i północny
opływa pot. Wisznica, od zachodu Żółty potok.
Na połudn, wschód od M. wznosi się Babina
jama (405 m.). Ob. Lipnik, t. V, 276 X 3,

Malinicze, wś nad rz. Samcem, pow. pro-
skurowski, okr. polic. Felsztyn, par. Prosku-
rów, o 12 w. od Felsztyna, o 10 od Proskuro-
wa. Ma 165 dm. 922 mk,, 670 dz. ziemi
dwors., 835 włośc. Cerkiew pod wezw. św.
Jana ma (z Kudryńcami) 1200 parafian, 37 dz.
ziemi. Urząd gminny obejmuje: M., Kudryń-
ce, Rezolińce, Wołkowce Wyższe i Niższe,
Rososza, Karpowce, Różyczna, Rożyczanka,
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Hreczana, Szaraweczka, Maćkowce, Malaszow-
ce, Wolica (14 starostw, 1868 osad, 10892
mk. włościan a 11294 wszystkich; ziemi włośc.
10912 dz., w tem ornej 8975; ziemi prywatnej
6078, w tem 4277 ornej). St. poczt. w miej-
seu. M. leżą w pięknem położeniu, mają pię-
kny ogród i dwór a należą oddawna do Mako-
wieckich. „Dr. M.

Maliniczek, nazwa dolnego biegu rzeczki
Jelnówki al. Jelny. Ob. Jeinówka, t. LIL,

str. 560. Br. G.
Malinie 1.) wś włośc., pow. janowski, gm.

Chrzanów, par. r. 1. Goraj, o 14 w. od Jano-
wa, nad rz. Ładą, niegdyś część dóbr ordyna-
cyi zamojskiej; 36 dm., 276 mk., w tem 202
r. 1. 497 mr. ziemi, gleba gliniasta, urodzajna.
Mylnie zwane Malinne, a r. 1827 podane p. n.
Malinice; miało wtedy 30 dm., 177 mk. 2.)
M., os, leśna, pow. piotrkowski, w dobrach
Osiny. 3.) M., por. Jalenie, Br. Ch.

Malinie, wś, pow. mielecki, na praw. brz.
Wisłoki i przy gościńcu z Mielca (8.2 kil.) do
Baranowa, leży w równinie 176 m. npm. Że
wsi wychodzi droga gminna na zach, do Chrzą-
stowa. Ludność rzym.-katol. w liczbie 411
jest przyłączoną do parafii w Chorzelowie.

Więk. pos. uprawia 592 mr., utrzymując na
swym obszarze stale 62 osób; 46 mr. zajmują
łąki, 199 mr. podmokłe niziny tworzą pastwi-
ska a 56 mr. zajmuje las. Pos. mniej. ma 195
mr. roli, 57 mr, łąk i LI mr. pastw, M. gra-
niczy na wschód z Grachowem i Trześnią, na
północ z kolonią niemiecką Tuszowem, na za-
chód z Chrząstowem: a na południe z Chorze-
lowem. Mac.

Malinie 1.) dom., pow. pleszewski, 4246
mr. rozl., 4 miejsc.: a) M., dom.; folwarki: b)
Piekaizew, c) Baranówek, d) Lasew; 17 dm.,
487 mk.; 101 ew., 385 kat., 1 żyd, 223 analf.
Poczta w Pleszewie o 1 kil., st. kol. żel. i tel.
w Pleszewie o 3 kil., par. w Chorzowie (Ła-
ski, Lib, ben. II, 46). 2.) M. czyli Maliny,
folw., pow. śremski, 3 dm., 58 mk.; należy do
gm. i dom. Nowiec. M. Śt.

Malinie, młyn wodny do wsi Grwoździan,
pow, lubliniecki, |

Maliniec, ob. Jaleniec,
Maliniec, jez. do Lubichowa należące, pow.

starogardzki. Wizytacya Madalińskiego z r.
1686 donosi, że podówczas należało do probo-
stwa lubichowskiego; proboszczowi przysługi-
wało w niem wolne rybołóstwo latem i zimą,
_Malinik, folw. i leśniczówka koło Nowo-

siółki skałackiej, pow. skałacki.
Malinin, J/ałynyno, tak Łaski, Lib. ben, II,

476, zowie wś wpar. Grochowo, dziś pow. ku-
tnowski.

Malinin al. Malenin, niem. Mahlin (dok. Ma-
lelyn, Malenino, Malin), wś, pow. gdański, st. p.
t kol, żel, Pszczółki; leży tuż nad granicą pow. 
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starogardzkiego i obejmuje 2896.86 mr. Roku
1867 było tu 612 mk., 507 kat., 100 ew.i5
żyd.; 16 gbur. i 4 chałupników, dm. mieszkal.
było 47; par. katol. Miłobądz o ćwierć mili
odl., paraf. ewang. Rębielez; szkołę wmiejscu

rdwiedza 93 dzieci (r. 1867); odl. od miasta

pow. Gdańska wynosi 3*/, mili. M, należy
do starszych osad, o którą już od r. 1285 to-
czyły się spory, już to między Świętopełkiem
a Samborem książętami pomorskimi, już to

między zakonem johanitów w  Lubiszewie
a cystersów w Pelplinie (Ob. Perlbach: Pomm,
Urk. Buch, str. 81188). Ze starych doku-
mentów zasługują na wzmiankę następujące:
19 czerwca 1248 r. daje książę pomorski Swię-
topełk wś M, (villam Malenino), którą brat je-
go Sambor nieprawnie był odebrał johanitom,
tymże napowrót-(fratres hospitalis beati Jo-
hannis in quietam restituimus possessionem
jam secundo). (Perlbach, str. 88). R. 1258.
posiada tę wieś rycerz Jan z Wyssenburga,
niemiec, dworzanin Sambora LI, który w oko-
licy Tczewa osiedlił kilka rodzin niemieckich,
sam lubiące się otaczać szlachtą i mieszczanami
tego pochodzenia (Ob. Kujot: „O majątkach
bisk. na Pomorzu,” str. 43). Jam z Wyssen-
burga darował jednak r. 1258 M. cystersom,
którzy podówczas mieszkali jeszcze w Poguńt-
kach, Księga zmarłych, liber mortuorum,
wspomina go 8 września następującemi słowy:
„Johannes dictus de Wittenburg, quondam
miles devotus et nostrae ecclesiae conversus,
qui contulit nobis duas villas, Malelin sceilicet

et Grodeszow, et in multis aliis profuit nobis.*
Ks. Sambor potwierdza tę darowiznę 10 lipca

1258 r. i 24 marca 1276 r. Ale r. 1287
wszczął się o M. między cystersami i johani-
tami spór, który arcyb. gnieźnieński Jakób,
znajdujący się wówczas celem konsekracyi
kościoła w Tucholi, za zleceniem książęcia Me-
stwina rozstrzygnął na korzyść cystersów
(pronunciamus praefatos fratres de Novo Dobe-
ran (t. j. Pelplin) ipsam hereditatem Malelin
debere jure hereditario perpetuo possidere).
(Ob. Perlbach, str, 380). Zdaje się jednako-
woż, że cystersi nie czuli się jakoś pewni
w posiądaniu tej wsi, dla tego się jej chętnie
pozbyli, odstępując ją wraz z Grodziszewem,
Gemlicami i $cowem (Sceuo) biskupowi ku-
Jawskiemu Gerwardowi. Za to ustąpił biskup
z wszystkich wsi zakonnych dziesięciny cy-
stersom, Jako uznanie praw biskupich miał
konwent rocznie dawać trzy grzywny toruń-
skiej monety (100 marek 80 fen.). („Opat
wspomniony i klasztor jego, tak mówi doku-

ment, będą posiadali prawem wieczystem dzie-
sięciny z dóbr w okręgu pelplińskim w tego-
czesnych granicach... tak z pól, które własną
pracą i nakładem obrabiają, jak z tych, które
prawem niemieckiem. albo wieczystą dzierżą-
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wą (jure emphiteutico) wydadzą. (Ob. Kujot:
* Opaetwo pelpl., str. 77). Odtąd należał M.,

aż do okupacyi pruskiej, jako folwark, do klu-
cza subkowskiego. R. 1760 istniała w M.
karczma prywatnej własności, było także so-
łectwo z 2 włókami; cała osada obejmowała 26
włók. (Ob. Kujot: „O majątkach bisk. na Po-
morzu, str. 59). Z r. 1762 zachował się cie-

' kawy spis inwentarza sołeckiego. Sołtysem
był wówczas Machowski. Taksa ta została
zrobiona na rozkaz Lindnera, starosty sub-
kowskiego i szotlandzkiego (manuskrypt w Pel-
plinie). Kś. Fr,

Malinina, wś w okolicy Mińska-Litewskie-
go, w pobliżu folwarku Dworzyszcza i dr. żel.
brzesko-smoleńskiej, ma osad 6; miejscowość
wzgórzysta, bezleśna, grunta szczerkowo-glin-
kowate. Al, Jel.
Malininow (dok. z r. 1224), Malinconov i

Moalitonow, zapewne Malinkowo pod Mokrem,
pow. grudziąski,

Maliniska 1.) ob. Maleniska. 2.) M., przys.
do Brzozy Królewskiej, pow. łańcucki, leży
śród lasów sosnowych, w piaszczystej równi-
nie 228 m. npm., przy drodze gminnej z Soko-
łowa do Leżajska. Więk. pos, jest attynencyą
ordynacyi łańcuckiej, klucza leżajskiego, i ma
47 mr. pastw.; pos. mniej, 101 mr, roli, 20 mr.
łąk i Jómr. lasu i pastw. Ludność rzym.-
katol. jest przyłaczoną do par. w Leżajsku.
Od tego miasta dzielą tę osadę lasy, otaczające
ją od wschodu i południa, na zachód graniczy
z Brzozą Król., a na północ ciągną się łąkii
moczary aż po Jelnę. Mac.

Maliniska, góra lesista, na północny zachód
od wsi Podusilnej, w pow. przemyślańskim,
pod 420 20' 15” wsch. dłg. g. F., a 49? 81" 21"
płn. sz. g. Wznies, 416 m, Miejsce znaku
triang. U północnych stóp M. bierze początek
pot. Baczówka (ob.). Br. Q.

Maliniszki, zaśc. szlach., pow. święciański,
4 okr. adm., o 46 w. od Święcian, 1 dm., 8
mk. katol. (1866).

Malinka 1.) ob. Malanka. 2.) M., wś, pow.
owrucki, między rzekami Kamionką a Zwiz-
dalem.

Malinka, ob. Malina. : '
Malinka, niem. Malinchen, folw., pow, cho-

dzieski, 1184 mr. rozl., 3 dm., 40 mk., należy
do gm. Ujście ołędry (Uschhauland). Poczta
w Uściu o 6 kil. st. kol. żel. i tel. w Pile
o 9 kil. M. St.

Malinka, niem. Malinken al. Mallinken, dobra
ryc., pow. lecki, st. p. Miłki. Areału jest tu
314.02 ha., mianowicie 91.89 ha. roli orn.i

ogr., 82.77 łąk, 5.11 pastw., 122.20 boru, 6.41
 nieuż, i dróg, 5.64 wody; najbliższa st. kol.
żel. w Wydminach o 6 kil., cegielnia; 1857 r.
95 mk, Ks. Fr.
Malinka, pot. górski, wypływa kilku stru- 
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gami na płd, zach. stoczystości gór Malinowa
(1095 m.) i Malinowskiej Skały (1150 m.), na
wsch. obsz, gm. Wisły (pow. skoczowski).
Płynie na zach. i uchodzi do Białej Wisełki.
Długość biegu 7 kil. W dolinie tego potoku i
na stokach sąsiednich grzbietów górskich le-
gły grupy chat włościańskich, należące do
obsz, gm. Wisły: Czantorya, Na młace, (er-
chla, Niedźwiedzi i Kosarzysko. Pędzi kilka
młynów i traczów. Br. G.

Malinka, góra wznosząca się w Beskidzie
szląskim, na graniey gm. Brenny i Wisły,
w pow. skoczowskim, w dziale wodnym mię-
dzy Wisłą a Liśnicą, ramieniem źródlanem
Brenicy, pod 36934 50” wsch. dłg. g. F., a
490 40” płn. sz. g. Wzniesienie 809 m. npm,

Malinki, wś, pow. berdyczowski, nad stru-
gą uchodzącą do Rosi o 3 w. stąd pod Pedosa-
mi; 436 mk. prawosł., 86 katol.; cerkiew z r.
1821, w 1742 już istniała,

Malinki, dok. Malinnice, wś nad rz. Ponorą,

dopływem Ikopotu, pow. starokonstantynow-
ski, par. Kulczyny.

Malinki. WŚ t. n. (in. Malinna) w pow.
krzemienieckim i druga w pow. winnickim
przeszły w r. 1753 z ordynacyi Ostrogskich

w ręce: Grrocholskich a druga Lubomirskich.
Malinkowo al. Malankawo, niem. Malenkowo

al. Mallenkowo, Małunkowo, Malękowo, Malinko-
wo, (dok. Malininov, Malinconow i Malitonow),
folw., pow. grudziądzki, par. kat. Mokre o "/ą
mili odl. Leszek, dux Poloniae, nadaje bisk,
Prus Krystyanowi praedium Malininov, dam
omnimodam libertatem, videlicet ut liberum
in ibi forum instituant et a quibuslibet exaetio-
nibus extranei habeantur (r. 1224). (Ob. Preus.
Urk. B. I, str. 37). St. p. Grudziądz, tamże
paraf. ew., szkoła Lisiekąty, 3 bud., między
temi 1 dm., 16 kat. mk. (1868). M. należą do
dóbr rye. białochowskich. K. Fr.

Malipna, ob. Malinki. *
Malinna, grupa domów w Słowicie, pow.

przemyślański.
Malinne, ob. Malinie.
Malinnice, ob. Malinki,
Malinnik 1.) wś, pow. kolneński, gm. Ku-

bra, par. Przytuły. 2.) M., folw., pow, bił-

gorajski, gm. i par. Krzeszów.
Malinnik, ob. Mereczanka.
Malinnik, piękny folw. Radziwiłłów w po-

wiecie słuckim, do r. 1874 należał do ordyna-
cyi kleckiej, odtąd w skutek układu familijne-
go dołączony do ordynacyi nieświeskiej, ma
obszaru 60 włók. Ą. Jelski.

Malinnik, niwa w płd.-zach. stronie Du-
blan, pow. lwowski.

Malinnik, las, ob. Gniła, rz. |
Malinniki, wś włośc, nad Spuszą, pow. lidz-

ki, 8 okr. adm., o 10 w. od Szezuczyna; 14
dm., 152 mk. (1866).
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Malino (niem.), ob. Malina,
Malinoerbach (uiem.), ob. Malina, pow.

opolski, |
Malinopol, wś, pow. witebski, 4 okr. polie.,

5 okr. sąd., własność Lisowskich, ziemi dwor-
skiej wraz z folw. Malinówką 1419 dzies.

Malinów, por. Malinowo.
Małinów 1.) kol. w dobrach Rusocice, pow.

koniński, gm. Władysławów, par. Rusocice,
odl. od Konina w. 18, dm. 25, mk. 196. 2.) M.,

, Wś włośc., pow. radomski, gm. Jedlińsk, par.
Lisów, odl. 17 w. od Radomia, ma 4 dm., 69
mk,, 55 mr. obszaru.

Malinów. Wś t. n. istniała w gm. chodor-
kowskiej, albo wpłn. części pow. skwyrskiego
albo w płd. stronie radomyskiego.
Malinów, grupa chat w obrębie wsi Szlach-

towy, w pow. nowotarskim. Br. G.
Malinów al. Malinowa góra, szczyt w Be-

skidach zachodnich, na granicy Galicyi i Szlą-
ska austr., po nad źródłami Żylezy (od płn.)
a Malinki (od płd.). Wznies, 1095 m. npm.
Qokolwiek na wsch. od tego szczytu wznosi
się na tejże granicy szczyt Malinowska Skała
(1150 m.). Stok płn, Malinowa a zach. Mali-
nowskiej Skały należy do obszaru Szczyrką
(w pow. bielskim); wsch. zaś M. Skały do Li-
powy (pow. żywiecki), a płd. obu gór do ob-
sząru wsi Wisły (pow. skoczowski). Br. G.
„Malinowce al. Jalinówka, wś, pow. kamie-

niecki, nad Dniestrem, gm. Hawryszówka, par.
Ziwaniec; ma 75 dm., 638 mk., w tem 71 jedno-
dworców, 424 dz. ziemi włośc., 89 osad, 1338
dz, ziemi dwors. (ze słobódką Malinowiecką i
Hryńczukiem). Należały M. do ststwa kamie-
nieckiego, dziś ks. Oboleńskich. Dr. M.
Malinowce al. Malinowiec, część Grołogór

pow. złoczowski.
Malinowe, grupa chat w obrębie gm. Si-

dziny, w pow. myślenickim. Br. G.
Malinowice, wś i folw., pow. będziński,

gm. i par. Wojkowice-Kościelne. Ma 35 dm.,
270 mk., ziemi włośc. 212 mr., 40 os., folwar-
cznej 466 mr., własność ks. Hugona Hohen-
lohe. W 1827 r. 27 dm., 226 mk.

Malinowiec, ob. Malinowce,
Malinowiec, pot., nastaje w lesie Bryliń-

cach, na zach. obszarze wsi Kniażyc, w pow.
przemyskim, płynie od zach. na wsch. przez
Kniażyce, Koniuszki, Darowice, a przeszedł-
szy na obszar Hermanowic, zwraca się na płn.
wsch,, przecina gościniec wiodący z Przemy-
ślą do Niżankowie, następnie drogę kolei żel,
przemysko-łupkowskiej, zwraca się na płn. i
na obszarze Nehrybki zlewa swe wody do

iaru zlew. brz. W Darowicach przyjmuje
pot. Kormanicę z praw. brz.. który nastaje
w lesie Kruhlu, na obsz. gm. Kormanić, i pły-
me na płn, wsch. Długość biegu 12 kil.
Malinowiecka słobódka, in. Wietrzanka,
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Wietranka, nad Dniestrem, pow. kamieniecki,
par. Żwaniec, gm, Hawryszówka; 150 mk.,
w tem 33 jednodworców, 88 dz. ziemi włośc.

Por. Malinowce. Dr, M,

Malinowiszcze 1.) lesisty grzbiet górski

w Karpatach wschodnich, na granicy gmin

Kryczki i Maniawy, w pow. bohorodezańskim,

odrywający się od potężnego skalistego działu

górskiego Ozortką zwanego, w kierunku płn,-
wsch., między dolinami górnych biegów pot.

Płoski i Maniawki. Długość grzbietu 8 kil.

Najwyższe jego wzniesienie wynosi 1055 m.

npm, Północne przedłużenie jego, rozpoście-

rające się po zach. stronie wsi Kryczki, zwie
się Worosznym (823 m.). 2.) M., las w płd.
stronie Starzawy, pow. dobromilski, Najwyż-
sze jego wzniesienie na płd. wsch. 633 m, Po-
chyla się na płn.-zach. ku dolinie Strwiąża.

Malinówka 1.) wś, pow. jędrzejowski, gm.

ipar. Brzegi. 2.) M., attyn. dóbr Mnichów,

pow. kielecki. 3.) M., kol., pow. chełmski,

gm. Brzeziny, par. Puchaczów. 4.) M., kol.
włośc., pow. chełmski, gm. Bukowa, par. Sa-

win. W 1827 r. 1 dm., 7 mk. Według Tow.
Kred. Ziems. folw. M., od rz. Bugu w. 4, rozl.
mr. 600: grunta or. i ogr. mr. 288, łąk mr. 76,

wody mr. 1, lasu mr. 164, zarośli mr. 66, nie-

użytki i place mr. 5, bud. z drzewa 18, Folw.

ten w r. 1869 oddzielony od dóbr Łówcza.

5.) M., wś, pow. suwalski, gm. Wólka, par.

Bakałarzew, odl. 16 w. od Suwałk, Ma 382

dm., 270 mk. W 1827 r. wś rząd. 13 dm., 77

mk. 6.) M., wś, pow. wyłkowyski, gm. 1

par. Pojewoń, odl. 25 w. od Wyłkowyszek,

ma 4 dm., 28 mk, Br. Ch,

Malinowka 1.) zaśc. w pow. bobrujskim,
w okr. polic, hłuskim, w par. katol. hłuskiej,
omil 2 na płd. od mka Hłuska, ma os. 1];
miejscowość odludna, poleska, grunta piasz-

czyste. 2.) M., mała wś w pow. borysowskim,

w okr, pol. łohojskim, przy drodze z Horodea

do Okołowa, ma osad 5; miejscowość mocno

falista, niebezleśna, 3.) M., wś i folw. w pow.

mińskim, na pół odległości pomiędzy Mińskiem

Litewskim 1 Gródkiem Tyszkiewiczowskim;

wieś mą osad 9; folw., własność Bucewiczów,
w glebie dobrej. A. Jelski.

Malinówka 1.) folw. pryw., pow. wilej-
ski, o 70 w. od Wilejki, 3 okr. adm., gm. Pa-
rafianowo, 2 dm,, 12 mk. 2.) M, folw. pryw.
nad jez. bezimiennem, pow. wilejski, o 45 w.
od m, Wilejki, 2 okr. adm., 1 dm., 28 mk. kat.
8.) M., zaśc, pryw. nad rz. Łuczajką, pow. dzi-

sieński, o 44 w. od Dzisny, 1 okr. adm,, 1 dm.,

7 mk, kat, 4.) M., wś rząd., pow. dzisieński,

o 8 w. od Dzisny, 1 okr. adm., gm. Jazno, 5

dm., 67 mk, (1866). |
Malinówka, ob. Malinopol. i

Malinówka 1.) wś, st. dr.żel. dynebur-

sko-witebskiej, między Krzesławką a Józefo-

2
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wem, o 217 w. od Witebska, o 27 od Dyne-
burga, o 345 od Smoleńska, nad jez. Głuchem.
W gminie M. są całe wsie Wielkorossyan,
2.) M., zaśc. do dóbr Kownata.
Malinówka 1.) ob. Malinowce. 2.) M., sło-

bódka głuszkowiecka, u źródeł Uszki, dopływu
Uszycy, pow. płoskirowski, gm. Jarmolińce,
par. Sołodkowce, Własność Aleksandra Or-
łowskiego. R. 1868 miała 55 dm. 3.) M,
pow. uszycki, gm, i par. Sołodkowce.
Malinówka. st. dr. żel. kursko charkowsko-

azowskiej, o 28 w. od Łozowej, o 82 od Kra-
matorskiej,

Malinówka 1.) z Kożlęciem (Kośleńcem), wś
w pow. brzozowskim, gęsto zabudowana nad
pot. Górskim, dopływem Wisłoka z praw. brz,,
w okolicy górskiej i lesistej, Od płn, otacza ją
duży las zwany Dworskim lasem, od wsch. las
na wzgórzach ze szczytem Korczypkowa góra
454 m. npm., który tę wś dzieli od Brzozowa,
Na płd. od wsi pokrywają mniejsze, poprzery-
wane lasy niższe wyniosłości, zwane Bukow-
skiemi górami, o które się opiera przys. Koźle-
niec. M. liczy 951 mk, rzym.-kat. należących
do par, w Komborni. Tutaj jest szkoła ludowa
1-kl. i mniejsza kopalnia nafty (Tatomir, Geogr.

Galic. 76). Kasa pożyczk. gm. rozporządza ka-
pitałem 300 zł. w. a. Pos, więk. ma jedynie
las 40| mr.; pos. mn. wynosi 669 roli, 108 łąk,
141 past. i 538 mr. lasu. Na zach. graniczy M.
z Jabłonicą, a na płd. wschód ze Zmiennicą.
2.) M., karczma przy. Leksandrowej, należąca
do obszaru dwors. w Wiśniczu, w pow. bo-

cheńskim. 3.) M., część Mostek, pow. lwow-
ski. 4.) M., folw. na obszarze dwors. Krzy-
we, pow. skałacki. Mac,
Malinówka 1.) Mała, niem. Kl. Mallinow-

ken, folw. pryw., pow. łecki, o 10 kil. na płn.
od Ełka, gdzie jest st, p.; leży nad jez. Laś-
miady, na Mazurach, Obejmuje 78:74 ha, roli
or. i ogr., 2908 łąk, 7:85 past., 3:10 nieuż.,
razem 118'72 ha, Właśc. Fryderyk v. Pil-
chowski; 1857 r. 26 mk. 2.) M. W., niem.
Gr. Mallinowken al. Malinoffken, wś, pow, łecki,
st. p. Ełk; leży na płd. stronie dużego jeziora
zwanego Laśmiady; 1857 r. 107 mk, R, 1557
nadaje ks. Olbracht Rafałowi Nieckowskiemu
(Nitzkovius), plebanowi straduńskiemu, 4 włó-
ki boru pod Sikorami na prawie chełmińskiem,
Malinówka posiada r. 1600 tylko polską lu-
dność (Ob. Kętrz., O ludn. pols. str. 513).
Malinówka, mała rzeczułka w pow. miń-

skim, zaczyna się w lesistej nizinie około wsi
Popki, płynie w kierunku zach. ku miasteczku
Pierszaje, pod Pierszajami przecina gościniec,
ma młynek i wpada nieco niżej do Pierszajki,
dopływu Istoczy, z lewej strony; długość bie-
gu około wiorst 4. A. Jelski,
Malinówka, ob. Zykicz Zgniły. »

Malinowo 1.) Nowe i M. Stare, wsię, pow.  
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ostrołęcki, gm. Czerwin, par. Jelonki. W 1827
r. 12 dm., 96 mk. Według Tow. Kred. Ziems,
dobra M, (z wsią M. i Nowy Rynek) rozległe
1866 r. mr. 1507. Dobra powyższe należały
do Władysława hr. Łubieńskiego, następnie
nabył je Henryk ks. Woroniecki, który w r.
1872 rozprzedał 68 częściowym nabywcom.
WŚ M. os. 34, z grun. mr. 163; wś Nowy Ry-
nek os, 4, z grun. mr. 64. 2.) M., wś, pow.
mazowiecki, gm. Klukowo, par. Kuczyn (ob.).
W ]827 r. 12 dm., 118 mk. 8.) M., folw.,
pow. maryampolski, gm. Pogiermoń, par. Po-'
kojnie, leży w stronie płn, wsch. o 53 w. od
Maryampola, o 91/ od Pren; ma 2 dm., 43
mk., gruntu 498 mr. Należy do dóbr Jakimi-
szki (ob.). 4.) M, os., pow. maryampolski,
gm. Balwierzyszki, par. Igłówka. W 1827 r.
os, rząd, | dm,, 3 mk. Br. Ch.
Malinowo, zaśc. szlach., pow. dziśnieński,

9 okr. adm., gm, N. Pohost, o 57 w. od Dzi-
sny, 2 dm., 14 mk. (1866). Por. Hrazie.
Malinowo 1.) zaśc. dziedziczny od r. 1847

w pow. bobrujskim, mieszczan i włościan: Kor-
butów, Możejków, Płyszewskich, Słatkiewi-
czów i Syćków, razem włók 43. 2.) M., wś
w pow. słuckim, w okr. polic. |-m starobiń-
skim, przy drożynie wiodącej ze wsi Starzyny
i Smolacz do Dominikowicz, nieopodal rz. Woł-
ki, ma osad 6, miejscowość odludna, poleska;
obręb gm. wyżniańskiej. A. Jelski.
Malinowo Zóżtki i M. Kalnica, dwie wsie

gub. grodzieńskiej, w b. ziemi bielskiej.
Malinowo, niem. Amalienhof, dobra, pow.

niborski, st, p. Działdowo.
Malinowska góra, ob. Malinów szczyt.
Malinowska st. poczt., ob. Grakowska,
Malinowski 1.) potok, pot. górski, wy-

tryska w lesie Lipowskim, z pod Malinowskiej
Skały (1150 m.); płynie na wsch. i w obrębie
gm. Lipowy, w pow, żywieckim, uchodzi do
Leśny, dopływu Soły. Długość biegu niemal
4 kil. 2.) M. potok, wypływa z lasu w płd,
stronie obszaru Laszek murowanych, w pow.
staromiejskim, płynie na płn. wsch. i w La-
szkach mur. zlewa swe wody do Tarnawki,
dopływu Strwiąża, z prawego brzegu, Długość
biegu 4 kil. Br. G.

Malinowszczyzna, folw, pryw. nad stru-
mykiem, pow. wilejski, o 34 w. od m, Wilejki,
l okr. adm., przy byłej drodze pocztowej
z Wilna do Mińska, o 8 w. od st, drogi żel.
Prudy, własność Bwiętorzeckich; kwitnie tu
wzorowe gospodarstwo, 200 sztuk bydła (na-
biał), gorzelnia, browar, fabryka krochmalu,
tartak, kościarnia, sieczkarnia, wszystko poru-
szane wspólnym motorem parowym. M. była
zawsze awulsem do Lebiedziowa. R. 1827
przeszła od Radziwiłłów do ŃŚwiętorzeckich,
Jest tu kaplica katol. parafii Lebiedziów (ob.).
R. 1866 było w M, 89 mk,
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„Malinowszczyzna 1.) wś włose., pow. wi-
lejski, 095 w. od Wilejki, 3 okr. adm., gm.
Sitce, 8 dm., 74 mk. 2.) M. folw. szlach,
tamże, | dm,, 30 mk., 2 prawosł., 28 katol.
8.) M., folw. pryw. tamże, | dm., 2 mk, pra-
woOsł. 4.) M., folw. szlach., nad jez. Lejpole,

pow. wileński, 3 okr, adm., o 50 w. od Wilna,
l dm, 16 mk., 3 prawosł., 13 katol. (1866).
Malińska struga, ob. Malina, pow. opolski.

_ Malińskie Zagrody, ob. Zada, rz., Malinie
1 Zagrody M,

Maliński, młyn do Myszowie, pow. niemo-
dliński,

Maliny, folw., pow. gostyński, gm. Pacyna,
par. Luszyn (ob.), W 1827 r. 8dm., 50 mk,

Maliny, zaśc. włośc., pow. wileński, 3 okr.
adm., o 66 w. od Wilna, 2 dm., 23 mk. katol.
(1866).
Maliny (dok.), ob. Malin, pow. radomyski,
Maliny, ob. Jalżnie.
Malischicze (dok,), ob, Małszyce.
Malisowizna, wś, pow. suwalski, gm. Pa-

włówka, par. Jeleniewo, odl. 15 w. od Su-
wałk, ma 2] dm., 210 mk. W 1827 r. wieś
rząd., 21 dm,, 127 mk,

Malissen al. Ostrowen (niem.), wś, pow. sto-
łupiański, st, p, Stołupiany.
Maliszew, Maliszów, wś i kol., pow. radom-

ski, gm. Gębarzew, par. Kowala, odl. 9 w. od
Radomia, ma 23 dm., 258 mk., 475 mr, ziemi
włośc. i 224 mr. kolonistów. W 1827 r. było
tu 24 dm., 166 mk. W XV w. M., dziedzictwo
Jana Łabęcia, ma folw. i łany kmiece. (Dług.
LI, 519). Według Tow. Kred. Ziems. folw. M.
(z wsią M., Podgórze i osadą Majewo) rozległy
mr. 468: srunta or. i ogr. mr. 376, łąk mr. 90
nieuż. 1 place mr. 2, bud. z drzewa 15, po-klady torfu. WŚ M. os. 29, z grun. mr. 278;
wś Podgórze os, 8, z grun. mr, 70; osada Ma-
Jewo gruntu mr. 15. A. Pal.

Maliszewa Siara i Nowa, wś, pow, soko-
łowski, gm. Dębe Nowe, par. Kosów. M. Sta-
ra ma 23 dm., 152 mk., 960 mr.; M. Nowa 48
dm. 887 mk., 2000 mr. W 1827 r. M. Stara
miała 22 dm., 148 mk.; M. Nowa 39 dm., 240 mk.

Maliszewko, wś, pow. płocki, gm. Drobin,
par. Rogotwórsk, odl. o 80 w. od Płocka, ma
5 dm., 85 mk., 12 mr. gruntu. Według Tow.
Kred. Ziems. folw. M. rozl. mr. 492: grunta
OT. 1ogr. mr, 242, łąk mr. 20, past. mr. 35,
wody mr.2, lasu mr. 180, nieuż. i place mr,
13, bud. mur. 2, z drzewa 7. WŚ M. osad 9,
z gruntem mr, 1],
_Maliszewo 1.) wś, pow. płocki, gm. Dro-

bin, par. Rogotwórsk, odl. o 30 w. od Płocka,
ma 3 dm., 43 mk., 185 mr. gruntu. Według
Tow. Kred, Ziems, folw. M. rozl. mr. 183:
Sa OT. L0gr, mr. 139, łąk mr. 6, past, mr,M ASU Mr. 2, nieuż, i pl. mr. 4, bud. mur, 1,

rzewa 5, 2.) M., wśi folw. nad rz, Mień,  
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pow. lipnowski, gm. Bobrowniki, par. Lipno,
odl. o6w. od Lipna, ma 17 dm., 209 mk.,
1229 mr. gruntu, 45 nieuż, W 1827 r. 18 dm.,
191 mk. Według Tow. Kred, Ziems. folw. M.
(z wsią M. i Rumunki Maliszewskie), od rz.
Wisły w. 10, rozl. mr. 1330: grunta or, i ogr.
mr. 490, łąk mr. 151, past. mr. 263, wody mr.
5, lasu mr. 298, zarośli mr. 56, nieuż, i place
mr. 67, bud. mur.6, z drzewa 24; gorzelnia,
browar, młyn wodny i tartak, pokłady torfu.
WŚ M. os, 4], z grun. mr. 93; wś Rumunki
Maliszewskie os. 25, mr. 361. 3.) M, wsi
rum., pow. lipnowski, gm. Bobrowniki, par,
Kikoł, odl. o 6 w. od Lipna. Ma 20 dm., 179
mk,, 340 mr, gruntu, 16 mr. nieuż. 4.) M.
Porkusze al. Perkusy i M. Łynki, wś, pow. łom-
żyński, gm, Chlebiotki, par Zawady.; M. Łyn-
ki w 1827r. 19 dm., 1338 mk.; M. Perkusy 31
dm., 225 mk. Obszar ogólny wynosi 2457 mr.
We wsi jest tak zwane jeziorko Maliszewskie,
M. wspominane w aktach 1480 r. jest gnia-
zdem Maleszewskich (Gloger, Ziemia łomż,).

Maliszewo, wś w pow. rzeczyckim, w gm,
chojniekiej, w okr. polic. 2-gim jurewiekim, o
wiorst parę na płd.-wsch. od mka Chojnik. Za
poddaństwa należała do starodawnej rodziny
Prozorów, ma os, pełnonadziałowych 30, grun-
ta lekkie, nieco podniosłe nad poziom okoli-
cznych nizin poleskich. A. Jelskt.
Maliszewski rewir, las nad rz. Wereszycą,

w płn. stronie wsi Wereszycy, pow. gródecki.
Maliszów, wś i folw., ob. Maliszew.
Maliszowa, ob. Maliszewa.
Maliszówka 1.) wś, pow. starokonstanty-

nowski, par. Ostropol. R. 1867 miała 32 dm.
2.) M., przys. do Józepówki, pow. berdyczow-
ski. 3.) M. WŚ t. n. wymieniają A, J. Z. R.
w pow. skwyrskim, gm. pawołockiej.

Maliszyn, ob. Małyszyn, pow. iłżecki.
Maliszyszki, zaśc, szlach., pow. wileński,

3 okr. adm., o 57 w. od Wilna, 1 dm,, 4 mk,
katol. (1866).
Malitonow (dok.), ob. Malinkowo.
Malitsch (niem.), 1202 r. Maluts paruum,

1217 Maluci 1218 Malowicz, 1870 Malatsch,
ws, pow. jaworski, ma kościół paraf. katol.,
szkołę, park, zamek. Por. Jaworze.

Malitz (niem.), ob. Malice,
Maliw, ob. Jałów.
Malk (dok. 1322), ob. Małki.
Mall.au (niem.), ob. Małki.
Malkaw (dok.), ob. Malkowy.
Malke (niem.), rz., por. Małksa.
Malken (niem.), ob. Małki,
Malken (niem.), ob. Czartowiec, pow. bro-

dnicki.
Malkewicz (dok.), ob. Afalkwitz.
Malki, dok. Malkowce, wś, pow. zasławski,

gm. i par. Butowce, ma kaplicę katol, i paraf
cerkiew drewnianą,
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Malkiehnen (niem.), ob, Małkiny.
Malkiehn-Fluss i Dalkichnen-See (niem.),

ob. Małkiń.

Malkinsken (dok.), ob. Małkiny.
Malków, wś włośc., pow. opoczyński, gm.

Sworzyce, par. Bedlno (Łaski, Lib. ben. I,
105), odl. 15 w. od Opoczna. Ma 20 dm., 122
mk., 290 mr. obszaru, szkołę pocz. 1-kl. ogólną.
Malków, własność ziemska w pow. bobruj-

skim, należąca do Rynejskich; około 3'/, włók.
Małkow (dok.), ob. Małki,
Malkowa, wzgórze w dziale zwanym Wierz-

bowcami, w Karpatach wschodnich, w obrębie
gm. Wierzbowiec, w pow. kosowskim, rozle-
gającym się między potokami Ozerniatynem
(ob.) od płn., a Tarnowcem od płd. W dziale
tym wznoszą się szczyty Malkowa (444 m.),
Perehrask (425 m.), Sekatura (413 m.) i Grn-
hilak (378 m.). Br. 'G.
Malkowe, pustk. w pow. lublinieckim, ob.

Lisowice.

Malkowice 1.) wś, pow. opatowski, gm.
Kiełczyna, odl. 22 w. od Opatowa, ma 34 dm.,
215mk., 493 mr. ziemi włośc, i 1mr. rząd.
W 1827 r. wś rząd. 19 dm. 116 mk. Według
Długosza (t. LI, 327) Malikowice wś królew-
ska ma folwark, młyn, karczmy, zagrodników
i łany kmiece. Gmina M., z urzędem w Mal-
kowskiej Woli, ma 3509 mk. 527 dm., rozl,
10902 mr., w tem ziemi dwors. 6248 mr,, sąd
gm, okr. II i st. p. Iwaniska, w gm. 2 huty
szklane, W skład gminy wchodzą: Buczyna,
Ceber, Dziewiętle, Gorzków, Grzybów, Gry-
zikamień, Grzesiaki, Jastrzębska Wola, Kieł.
czyna, Kiełczyńska Wola, Łagowica, Łopa-
cionko, Łopatno, Malkowice, Malkowska-Wo-
la, Młynki, Miłoszowice, Niedźwiedź, Niemi-
rów, Pipała, Przyborowice, „Skoczylas, Sko-
lańkowska-Wola, Swoboda, Swinia-Krzy wda,
Ujazd, Ujazdek, Wygiełzów i Zagrody. 2.) M.,
wś nad Wisłą, pow. pińczowski,gm, Filipowi-
ce, par, Przemyków. Leży na prawo od trak-
ktu z Koszyc do Korczyna. W 1827 r. 17
dm., 184 mk, Wspomina tę wś Długosz (IL,
149). Według Tow. Kred, Ziems, dobra M,
składają się z folwarków: M., Siedliska, $0ko-
łowice i Kępa, wsi: M., Sokołowice, Skałka,
Stanisławice, Wymysłów i Kępa; rozl, wyno-
si mr. 951; folw. Malkowice i Siedliska grunta
Or. i ogr. mr, 327, łąk mr. 81, pastw. mr. 25,

„lasu mr. 25, nieuż, i place mr. 45, razem mr.
508, bud. mur, 4, z drzewa 16, płodozmian 16-
polowy; folw. Sokołowice i Kępa grunta orne
iogr. mr. 387, łąk mr, 43, past. mr. 7, lasu
mr, 30, nieuż, i place mr. 2], razem mr. 448,
bud. mur. 3, z drzewa 9, płodozmian 4i 12-
polowy; młyn amerykański, rz, Wisła i Szre-
niawa przepływają, tworząc 3 stawyi jezioro.
WŚ M. os, 16, z grun. mr, 96; wś Sokołowice  08, 19, z grun. mr. 118; wś Skałka os, 11,
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z grun, mr. 72; wś Stanisławice os. 10, z grun,
mr, 68, wś Wymysłów os. 5, z grun, mr, 27;
wś Kępa os. 8, z grun. 45. Br. Ch.
Malkowice, niem. Malkowitz, Malkwitz, kol.

w pow. prądnickim, należy częścią do Dobie-
rzowa, częścią do Twardawy.
Malkowicze, wś i ogromne dobra w płn.

stronie pow. pińskiego, w gm. chotynickiej,
w okr, polie, 1 łohiszyńskim, nad rz. Cną; wś
ma osad 40, cerkiew; dobra pojezuickie, należą
do Potockich, miejscowość całkiem odludna,
poleska, pełna dzikiego zwierza, ryb, grzybów
ete., pozbawiona dróg komunikacyjnych; grun-
ta lekkie, łąk obfitość, Por. Lipsk. A. Jel.
Malkowicze 1.) wś włośc, nad rz, Narycą

oraz nad jez. Korpówką i Zabinką, pow. wi-
lejski, o 79 w. od m. Wilejki, 3 okr. adm., gm.
duniłowicka, 7 dm., 68 mk. katol, 2.) M.,
wś pryw., pow. dzisieński, o 9 w. od Dzisny,
l okr. adm., 'gm. Mikołajów, 6 dm., 58 mk,
(1866). F. S.
Małkowo. Wś t. n. wymienia Lib. ben.

Łaskiego I, 74 w par. Raczkowo (pow. wą-
growiecki).
Malkowska Wola, wś, pow. opatowski,

gm, Malkowice, par. Kiełczyna, odl. 23 w. od
Opatowa. Posiada szkołę począt. i urząd gm.,
46 dm., 313 mk., 577 mr, ziemi włośc. i 23 mr.
rząd. W 1827 r. wś rząd., 19 dm., 116 mk.
W _XV w. wś królewska (Dług. II, 327).
Malkowszczyzna 1.) zaśc. pryw. nad rz.

Dryświatycą, pow. dzisieński, o 97 w. od Dzi-
sny, 2 okr, adm., I dm., 11 mk. starowierców.
2.) M., folw. szlach., pow. dzisieński, 3 okr.
adm., gm, drujska, o 19 w. od Balbinowa, o 6
w. od Drui (ob.), 056 w. od Dzisny, 1 dm.,
19 mk. katol. (1866). Dziedzictwo najprzód
kniaziów Massalskich, dalej Rudominów, od
których Gotard i Andrzej-Wilhelm Szumscy
Szaumanowie nabywają w r. 1699, dalej prze-
chodzi do Jerzego Szaumana, od niego do Ja-
na Szaumana, dziś własność jego wnuków Mi-
kołaja, Michała i Gabryela. Do M. należały
dwa awulsa: Ryżowszczyzna i Zadrujek nad
rz. Drujką z młynem. W M. jest kaplicaw r.
1792, wystawiona kosztem Jana Szaumana,
ziemi 415 dzies,, dusz męs. 66. Do M. nale-
żały wsie: Minejty 37 dusz, Albinowszczyzna
12, Puszkiele 9, Rohalewo 8 dusz; do Ryżow-
szczyzny liczyło się ziemi 379 dzies., dusz 52;
do niej należały wsie Trybuchy 25, Radkuny
19, Ozierawki 4 i Lipówka 9 dusz, W Za-
drujku ziemi 449 dzies., dusz 63; do niego na-
leżała wieś Trybuchy 63 dusz. 3.) M., wś
włośc.. pow. święciański, 3 okr, adm., o 29 w.
od Święcian, 5 dm., 57 mk, katol, (1866).
Malkowszczyzna, Móilkowszczyzna, uroczy-

sko nad Borszczajówką, gdzie dziś Sofijska
Borszczajówka,
Malkowy 1.) al. Małkowo, Malkowo, niem.
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Mahlkau, dok, Malkaw, dobra, pow. kartuski,
st, p. Żukowo o 4 kil. odl. Obejmują 426*50
ha. roli or. i ogrodów, 55:69 łąk, 68'26 past.,
14'29 nieuż., razem 564*74 ha.; gorzelnia paro-
wa. R, 1668 liczyły M. i wybudowanie
Młyńsk razem 169 mk., 131 kat., 88 ew.; 15
dm.; par. katol. Żukowo o !|, mili odl., parafia
ewang. Przyjaźń, szkoła Aukowo; odl. od mia-
sta pow. 1*/, mili, Malkowy należą do starych
osad. R. 1339 nadaje w. mistrz Dyteryk de
Aldenburg wiernemu Janowi za usługi wy-
świadczone zakonowi: M., Mniszewo razem 40
włók, dalej 1l włók w Krokowie i !/ę włóki
łąk i bagien nad Redą, tam gdzie wpływa
w morze „quod Puczker Habe (t.j. Haff, Za-
toka Pucka) nuncupatur. Nadto dajemy mu,
nad tą samą rzeką dalej w głąb kraju postę-
pując, łąki obejmujące wszerz 4 sznury, a
wdłuż 6, aż tam dotąd gdzie do nich przyty-
kają dobra bisk, kujawskiego Melescow i War-
neokole , jure culmensi. W morzu może mieć
jeden statek (in salso mari in nostris stationi-
bus, quae Ficzzen vulgariter dicuntur, potue-
runt habere libere unam navim, quae Burding
dicitur pro captura allecum t. j. śledzi); w za-
toce przysługiwać mu ma prawo rybołóstwa
cum instrumento quod newod dicitur. W mo-
rzu zaś będzie miał prawo rybołóstwa, piscatu-
ram quae Ozokfank in vulgari nuncupatur. Za
to będzie nam wraz ze swoimi spadkobiercami
służył na koniach i w zbroi, według możności
w wojnach przeciwko najazdom na kraj nasz.
Będzie nam dalej pomagał przy budowaniu i
naprawianiu nowych warowni na każde zawo-
łanie. Nadto będzie płacił od każdego pługa
(1 pług =2 włóki) 2 korce t.j. 1 pszenicy i
l żyta nó rok (de quolibet aratro 2 mensuras,
unam siliginis et unam tritici, nobis singulis
annis solvere tenebuntur), Na uznanie zaś
zwierzchności będzie płacił od tych dóbr 1 funt
wosku (ein markpfunt) i 1 denar koloński al-
bo 5 zwyczajnych denarów na św. Marcin.
Datum Marienburg a. 1339 in vigilia sancta-
rum XIB virginum', (Ob. Odpisy Dregera
w Pelplinie, str. 50—51). R. 1380 powstała na
terytoryum malkowskiem nowa wieś Słupno,
ku czemu odłączono od M. 21 włók, (Ob. rkp.
Cod. dipl. Cartusiae w Pelplinie), Tegoż roku
dostają od Piotra z Małków (Erbherr v. M.) Vo-
sla I Zolkyn sołectwo w M., 3 włóki na prawie
chełmiń., trzeci fenig od wszystkich kar sądo-
wych „und der Schillingen* i trzeci fenig od
czynszu z karczmy. Za to mają nam służyć
z jednym koniem na naszych wyprawach,
Gdyby mu koń przyszedł do szkody, zwróci-
my mu go; także i inne szkody poniesione pod-

czas wypraw wynagrodzimy mu. Gdybyśmy
tego nie uczynili, nie będzie miał obowiązku
mam służyć aż po wynagrodzeniu strat. Ma
mu też przysługiwać prawo osadzenia tamże  
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wolnych włościan, którzy jednak zobowiązani
będą płacić nam 18 szkudów i 2 kury na M,
B. Gromniczną od każdej włóki i płużne. Pa-
nom zaś z Małków mają dawać 1 korzec psze-
nicy i 1 korzec żyta, według liczby pługów i
gburzy ze Słupna tak samo, Biskupowi nato-
miast mają płacić pół wiardunka na 8. Marcin.
Dla karczmy dajemy 1 mr. roli na ogród i 11/4
mr. łąk, od których nam mają płacić 2 części
czynszu, trzecią zaś sołtysom wyż wzmianko-
wanym. (Ob. Cod. dipl. Cartusiae, rkp. w Pel-
plinie, str, 144). R. 1897 poświadcza w. mistrz
Konrad v. Jungingen, że Przibke v. Exow,
„Ritter und Herr, za wiedzą zakonu dał kla-
sztorowi w Kartuzach 7 mr. łąk, z tem jednak

zastrzeżeniem, że spadkobiercy jego po jego
śmierci będą mogli je odkupić za 30 grzywien.
Dan w Sztumie w środę po ś. Filipie i Jakó-
bie (ob. tamże, str. 145). R. 1427 przedaje
Anna, wdowa po Janie v. Exow, 1/, Małków
Grabryelowi v. Russentzin „die marrk Zinss vor
zwanzigk marrk'*, (Tamże str. 145%). R. 1428
kupuje Mikołaj von Dobrzesin od Anny von
Exow 3%, włóki w Małkach. R. 1484 daje
Gabryel z Rusęczyna, któremu przypadła po-
łowa owych 7 mr., swoją cześć klasztorowi
bez prawa wykupienia ich na nowo. (Tamże
str. 146). Córka Gabryela Małgorzata wy-
szła potem za gdańszczanina Henryka Kokram,
który, będąc kartuzyanom winien 1100 grzy-
wien, r. 1437 zawarł z nimi następną ugodę:
Pozostaje im winien jeszcze tylko 600 grzy-
wien, za to daje im w zastaw połowę Małków
za 300 grzywien, t.j. 15 włók, może je jednak
wykupić kiedy mu się będzie podobało, tak
samo jego spadkobiercy, za 300 grzywien. Re-
sztę długu t. j. 300 grzywien zobowiązuje się
Kokram ratami spłacić zakonowi w ten spo-
sób, że, od Zielonych Świątek r. 1439 począ

wszy, co rok odda 50 grzywien. R, 1437 ze-
znaje Anna von Hxow, że od kartuzyan poży-
czyła najprzód 122 grzywien a potem 78, ra-
zem 200 grzywien. Za to kupili ci od niej
połowę wsl naszej Malkowy al. Słupno zwa-
nej (Ob, tamże str. 148). Teraz więc posiadał
zakon całą wieś. Z r. 1547 zachował się je-
szcze przywilej sołecki, który w tym roku od-
nawia Jan przeor kartuski; w nim nadaje
przeor sołtysowi wś Malkowy, zawierającą 33
włók, na prawie chełmiń. i karczmę wolną
z morgiem roli i morgiem łąki. Od drugich
włók mają klasztorowi mieszkańcy płacić na
ś. Marcin 17, grzywny i 2 kury; do robocizny
z kosą są zobowiązani przez 2 dni; biskupowi
mają płacić pół wiardunka. Z szczególnej ła-
ski dajemy sołtysowi trzeci fenig wszystkich
kar. Gdyby sołectwo miało zostać sprzedane,
winien nam kupujący dać dziesiątą grzywnę
od zakupna. (Ob. tamże str. 152). R. 1583
donosi wizytacya bisk, chełm. Rozdrażewskie-
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go, że w Malkowie było wtedy 30 gburów
(włośc.), którzy płacili proboszczowi w Zuko-
wie od włóki korzec żyta i korzec owsa; soł-
tys 2 korce żyta i 2 owsa (pag. 19). 2.) M.
Dolne al. Malchowy i Malikowy, niem. Nieder-
Malkau al. Mahlkau, dobra rye., pow. kościer-
ski, st. p. Pogótki w odl. 6 kil.; leżą nad Wie-
rzycą, niedaleko granicy pow. starogardzkie-
go, o milę od żelaznej kolei z Chojnie do Tcze-
wa prowadzącej. Właściciel Wilhelm Hall ma
prawo zasiadywania w sejmiku powiatowym.
Areału jest tu 305'13 ha. i to 22627 ha. roli
or. iogr., 29'25 łąk, 24'42 past., 17:79 lasu,
4:24 nieuż., 1*16 wody; wodny młyni olejar-
nia. 1868 r. było tu 82 mk., 45 kat, (według
szemat. dyec. 54) i 387 ew., 6 dm, mieszkal-
nych. Par. katol. Pogótki | milę odl.; par.
ewang. Nowe Polaszki, szkoły nie ma w miej-
scu; dzieci katol. odwiedzają szkołę ewang.
w Kobylu. Odległość od m. pow. wynosi 3*/,
mili. Najbliższa st. kolei żel. Zblewo o 8 kil.
odl. 3.) M. Górne al. Malchowy, niem. Ober-
Malkau al Mahlkau, majątek prywatny, wyda-
ny przez rząd 17 paźdz. 1786 na wieczystą
dzierżawę, pow. kościerski, st, p. Pogótki, naj-
bliższa st. kolei żel, Zblewo o 8 kil. odl. Do-
bra te leżą nad Wierzycą i obejmują znaczne

pokłady torfu. Obszaru ziemi liczą 259:60 ha.,
mianowicie: 186:90 roli or. i ogr, 20:70 łąk,
19:10 past., 20:10 boru, 8:80 nieuż. 1867 r.
było tu 5 dm. mieszkalnych i 70 mk., 43 kat.,
27 ew. Par. katol. Stara Kiszewa pół mil
odl.; par. ewang. Nowe Polaszki. Odległość
do m. pow. Kościerzyny wynosi 3*/, mili.
Szkoła ewang. Kobyle, dokąd uczęszczają tak-
że dzieci katolickie z Malków. Ks. Fr.
Malkwitz (niem.) 1.) 1255 r. Malckowite,

1360 Malkewicz, wś, pow. wrocławski, z kościo
łem paraf, katol., który 1353 r. już istniał, i
szkoła. Młyn wodny: Dohm. 2.) M. ob.
Malkowice. Fam
Mallankowo (niem.), ob. Malankowo.
Mallar (niem.), ob. Malarkż,
Malleczewen (niem.), ob. Małeczewo,
Malleiken al. Maleyken (niem.), wś, pow.

gołdapski, st. p. Grawaiten, leży nad granicą
pow. darkiejmskiego i obejmuje 38 włók;
1857 r. 81 mk. Kś. Pr.
Mallenkowo (niem.), ob. Ialinkowo,
Malientin (niem.), ob. Małęcin,
Mallenuppen (niem.), ob. Malenuppen.
Mallet (niem.), rzeczka w pow. tylżyckim,
Mallien (dok.), rz., ob. Omulew.
Mallina (dok.), ob, Malina.
Mallinken (niem.), ob. Malinka.
Mallinowken (niem.), ob. Malenówko i Ma-

linówka.
Malilmannsthal (niem.), niem. kol. na ob-

szarze dwors, Majdan, pow. drohobycki.
Mallmitz (niem.), ob. Malmitz,  
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Malinie (niem.), ob. Janie.
Malischau (niem.), wś, pow. niemczyński,

par. Prauss,
Maliwellen (niem.), folw., pow. ragnecki,

st. p. Lengwethen, należy do dóbr ryc. Grers-
kullen. Obejmuje 123 ha. areału, i to roli or.
iogr. 76:60, łąk 43:40, nieaż, 3. Do klucza
tego należą jeszcze folw. Kallehnen, Nauge-
ningken i Skaticken; obszar ziemi razem wzią-
wszy obejmuje 1340'38 ha. Kś. Fr,
Mallwischken (niem.), ob Malwiszki,

- Mallwitz, ob. Jfalmitz,
Mally Park (niem.), ob. Iały Park,
Malmitz (niem.) 1.) Mallmitz, Maliwitz, nie-

gdyś Malnitz, wś, pow. szprotowski, par. Ei-
senberg. Jest tu st, dr. żel. z Lignicy do Że-
gania, o 1l kil. od Zegania; kościół paraf. ew.
1741 r. założony, a dawniej był i katolicki fi-
lialny. Huty żelazne. 2.) M., Mallmite (niem.),
1357 r. Malnicz, wś, .pow. lubiński, par. Lu-
biń, obejmuje pod tem miastem zamek, folw.
Jaenkerei oraz część lasu. Por, Lubiń, F. S.
Malmurzyn, wś, pow. kielecki, gm. Mniów

(ob.), par. Grzymałków. W 1827 r. 7 dm,,
mk,
Malmuta, ob. Zubań, V, 710.
Malniez (dok.), ob. Malmitz,
Malniki, wś szlach., pow. wileński, 4 okr.

adm., o 55 w. od Wilna, 3 dm., 23 mk, katol.
(1866).

Malnitz (niem.), ob. Malmitz,
Malnów, ob. Małnów.
Malocha, ob. Malechów.
Małoczin (niem.), dobra, dziś już pod tą na-

zwą nie istniejące, pow. kartuski, R. 1389
rezygnują bracią Demach i Tomasz na M, i od-
bierają go od komtura gdańskiego jako lenno;
za to zobowiązani byli służyć zakonowi w wy-
prawach wojennych i przy budowaniu waro-
wni i do innych służb „ut alii habentes jus
militare in nostro territorio usque hoc facere
consueverunt,* Kś, Fr.
Malonelen (niem.) lub Jdgerstkal, majątek

chełmiński, pow. stołupiański, st. p. Mehlkeh-
men o 5 kil. odl. Areału jest tu 489.67 ha,,
mianowicie 294.44 roli orn. i ogr., 156.13 łąk,
28.14 pastw., 8.32 boru, 5,00 nieuż., 2.64 wo-
dy; cegielnia i młyn wodny; 1857 r. 77 mk.
Malorówka, góra i szczyt w północnych

rozgałęzieniach Magóry Spiskiej, na obszarze
gm. Kacwina (ob.), w hr. spiskiem (Węgry),
między Kacwińskim pot. (od zach.) a Kacwiń-
ską rzeką (0d wsch.). Wznies, 956 m. npm.
Maloschuetz (dok.), ob, Małuszyce,
Malowa góra, wś i folw., pow. bialski, gm.

Kobylany nadbużne, par. Malowa góra, o 10
w. od Terespola, Posiada kościół par. dre-
wniany. W 1827 r. było tu 18 dm., 160 mk.,
obecnie jest 18 dm., 93 mk., 574 mr.; obszar
folwarczny stanowi własność gener. Niroda.

.
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Par,M.-góra dek. bialski: 300 dusz rzym.-kat.

Kościół pod wezw. Przemien. Pańsk, istniał

już 1464, gdy M.-góra należała do Szczyttów.

R. 1657 zburzyli go Szwedzi i Siedmiogro-
dzianie, a r. 1782 ks. Adam Ozartoryski

wzniósł nowy, drewniany. W parażii M.-góra
było 1861 r. 1492 dusz, t.j. 1200 r. g. 220
r. L., 68 izr., 4 akatol. Br. Ch.
Malowana 1.) os., pow. chełmski, gm. i

par. Staw. Por. Horodyszcze. 2.) M., os. karcz.,
pow. chełmski, należy do miasta Chełma.
Malowana, karczma, pow. olhopolski, par.

Obodówka.
Malowana Woła, wś i kol., pow. nowo-

radomski, gm. Dmenin, par. Kodrąb. WŚ ma
19 dm., 199 mk., 249 mr.; kol. 22 dm., 48
mk., 510 mr, ziemi,
Malowanka, folw. w pow. kowieńskim, ob.

Łabunów.

Małowanka 1.) os. rząd., pow. trocki, 1
okr. adm., 12 w. od Trok, I dom, 40) mk, kat.
2.) M., karczma rząd. nad jez. Gudzyp, tamże,
6 dm., 28 mk. katol. 8.) M., zaśc. włośc. nad
pot. Kabarsztą, pow. wileński, 2 okr. adm.,
o 62 w. od Wilna, I dm4 7 mk, katol. 4.) M.,
karczma rząd., pow. wileński, 6 okr. adm.,
o 10 w. od Wilna, 1 dm., 8 mk. żyd. (1866).
Malowanka 1.) al. Porzócze, Porzćcze małe,

malowane, zawidowskie, część Porzócza gróde-
ckiego, pow. gródecki. 2.) M., część Dziewię-
cierza, pow. Rawa Ruska,
Malowaty, grupa chat w obr. wsi Kuczur-

mare, w pow. czerniowieckim. Br. G.
Malowaty, potok górski, w Karpatach

wschodnich, w dziale czarnohorskim, wypły-

wa w obr. gminy Hryniowy, w pow. kosow-
skim, płynie na południowy wschód, opłuku-
jąc południowe stopy góry Stoubej (1018 m.),
i uchodzi we wsi Hryniowie do Probiny z lew.

brz. Długość biegu 3 kil. ićwierć. Br. G.

Malówka, wś, pow. rzeszowski, par. rzym.-

katol. i urz. poczt. w odległym o 1 kil. Nie-

byleu, sąd pow. w Strzyżowie, leży nad Grwoź-

nicą, dopływem Wisłoka z praw. brz., w oko-
licy lesistej, podgórskiej, Przez wieś liczącą
218 mk, rzym.-kat. prowadzi droga z Niebyl-
ca do Połomyi. Więk, pos. (Schuller i S-ka)

ma w ogóle 14 mr.; mniej. pos. 204 mr. roli,

20 mr. łąk, 83 mr. pastw. i 4l mr. lasu.
graniczy na północ z Baryczką, na południe
z Niebylcem, wschód z Blizianką, a zachód
z Gwoździanką. Mac,
Malowszczyzna, wś, pow. zamojski, gm.

Podklasztór, par. Krasnobród, odl. od Zamo-
ścia na płd. o w. 30 i od gm. w. 6; dom. 16,
mk. 130 r. 1. i4r. g., razem 134; rozległy
295 mr, a.
Malsau (niem.), ob. Małżewo i Małżewko,

3 Malschawe (niem.), Malischawe, J208 Mal-
chouo, 1406 Malczaw, wś, pow. trzebnicki, par,
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Trzebnica, w bardzo pięknem położeniu w do-

linie śród najwyższych gór trzebniekich, Wzo-

rowa owczarnia zarodowa.

Malschitz (niem.), ob. Małuszyce,

Malschiz (dok.), ob. Maltsch.

Malschoewen (niem.), ob. Małszewko i Mał-

SZEWO.
Malschuetz (niem.), ob. J/ałuszyce,

Malschwitz (niem.), ob. Małeszecy.

Malschwitz, niegdyś Maschelwitz, wś, pow.

kożuchowski na Szląsku, par. Beuthen nad

Odrą.
Malsen (niem.), 1360 r. alassow, wś, pow.

wrocławski, par. Paschwitz, do 1810 r. wła-

sność kapituły katedr. we Wrocławiu.

Malsicke (dok.), ob, Omułew,

Malsitz (niem.), ob. Małszecy.

Malsno (dok.), ob. JMałżewo.

Malsobe (dok.) al. Malszhójfensee, jez., pow.

szczycieński, przy wsi Małszewku, dawniej

własność biskupstwa warmińskiego (Seript.

rer. Warm. I, 67).
Malsoven (niem.), ob. Jałszewo.

Malsowe (dok.), ob. Małżewo.

Malsze, wś gm. stefanpolskiej, nad rzeką

Dziśnienką, pow. dzisieński, 3 okr. adm., 0 26

w. od Dzisny, 4 dm., 33 mk. prawosł. (1866).

Malszewo, ob. Małżewo,

Malta, karczma i folw., pow. poznański;

folw. ma 198 mr. rozl., 4 dm., 45 mk.; należą

do gm. Chartowo; własność Chełmickich. Pocz-

ta, tel., st. kol. żel. w Poznaniu o 4 kil. 2. St.

Malta, ob. Mażża.
Malteak, os. włośc., pow. płoński, gm. Szu-

mlin, par. Joniec, odl. o 14 w. od Płońska, ma

2 dm., 6 mk., 66 mr. gruntu.

Malteinen (niem.), zamek krzyżacki na

Sambii, Zachodzi r. 1384 (Ob. Seript. rer.
Pruss. I, 188. Przypisek); dziś Molthenen, al.

Molthainen, na płd. zach. od Nordenborka

w pow. gierdawskim; r. 1856 247 mk. Okrąg
urzędu stanu cywilnego: Arklitten, st. poczt.

Gierdawy. Gdy r. 1384 nadmarszałek (on-
rad v. Wallenrod objeżdżał w Sambii zamki,

uzbroił tutejszy gród w następ. sposób: III
rukarmbrost, ILII stegereif armbrost, des hadź
der sniczmeister dargegeben: III stegereif

armbrost, ] ruckarmbrost. Item XXIV schok

M.| pfile, der hadt der sniczmeisterIX. dargegeben

(tamże, str. 709). Kś, Fr..

Malter, ob. Maldur. i

Maltergrund (niem.), potok górski w hr.

spiskiem, wypływa u połudn. stóp góry Re-

niawy (1005 m.), we wschodnich działach Ma-

góry spiskiej; płynie na południe i zlewa swe

wody do Toporca, lewego dopływu Popradu.

Długość biegu 4 kil. Br. G.

Maltitz (niem.), ob. Małecicy. :

Maltsch (niem.), 1202 r. Malschiz, 1217

Malcici, wś, pow. nowotarski na Szląsku, nad
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Odrą, st, dr. żel. lignicko-wrocławskiej, o 42
kil. od Wrocławia, par. Camoese; bardzo roz-
winięty przemysł węglowy i handel; 1428
mieszk. F. 8.

-__. Maltschawe, ob. Zfalschawe (niem.).
Małuci (dok,), ob. Malitsch.
Malacianka, wś, o 3 w. od Hlewachy nad

rzeczką Hlewachą w pow. kijowskim. Mk. 310,
trudniących się rolnictwem,
Maluczyn (dok.), ob. Maluszyn i Małyszyn.
Małigowen (niem.), ob. Bałamutowo. |
Maluki, wś włośc. w gm. Zabłoć, pow. lidz-

ki, 4 okr. adm., od Lidy o w. 49, od Wasili-
szek w. 14, dm, 10, mk. 90 kat. (1866).
Malukowa hrebla, uroczysko nad górną

Turyą, powyżej Lebiedyna.
- Maluniszki, wś rząd. i zaśc., pow. świę-
ciański, 1 okr. polic., mk. kat, 17, dm. 2, młyn
wodny (1866). Por. Konciarzyn (Malupiszki ?),
Malunkowo, ob. Malinkowo.
Maluny, dwór nad rz, Piwesą, pow. ponie-

wieski, okr. police. wobolnieki, o 29 w. od Po-
niewieża, 12 mk., młyn wodny, wody mine-
ralne siąrczane (1859).

Maluny, wś rząd. nad rz. Duksztą, pow.
wileński, | okr. adm., o 30 w. od Wilna, 5
dm., 50 mk, katol. (1866).

Malupie, folw. szlach. nad rz. Szyrwintą,
pow. wileński, 2 okr. adm., o 55 w, od Wilna,
1] dm., 18 mk. katol. (1866).
Maluschuetz (niem.), r. 1208 Malussino,

wś, pow. trzebnicki, par. Trzebnica,
Małuschycze (dok.), ob, Małszyce,
Malusin, Maniusin, Mieczysław (?), ob. Gra-

bów nad Wisłą,
Maluszyce, folw., pow. noworadomski, gm.

i par. Dąbrowa (Łaski, Lib. ben. I, 498, 518:
Malachice); | dm., 9 mk., 601 mr. obszaru. Por.
Dąbrowa, 42.

Maluszyce, wś i trzy bliskie folw. w pow.
nowogródzkim gub, mińskiej, nad rzeczką
Mczawką, dopływem Newdy, w gm. rajczań-
skiej, w okr. polic. 2-im horodyszczańskim,
przy drodze wiodącej ze wsi Mokrowa do wsi
Cimoszkowicz; wś ma. osad pełnonadziałowych
48. Dwa folwarki, własność mahometańsko-
polskiej rodziny Ułan, mają każdy po 5 włók;
trzeci, własność Sawicza, prawosławnego du-
chownego, ma włók 10 i propinacyą; miejsco-
wość bezleśna, wzgórzysta, gleba urodzajna,
łąki dobre, Al. Jelski.

Maluszyn 1.) wś i folw. nad rz, Pilicą, pow,
noworadomski, gm.i par. Maluszyn; odl. 31
w. od Radomska, Leży przy drodze z Radom-
ska do Włoszczowy; na samej granicy od pow.
włoszczowskiego. Posiada kościół paraf. mu-
rowany z XVIII w. i drugi kościół drewnia-
ny na cmentarzu (Łaski, Lib, ben. II, 202,
209). Urząd gminny, szpital gminny, szkołę
początkową. W 1827 r. było tu 23 dm., 263 

mk,; obecnie wś ma 28 dm,, 257 mk,, 318 mr.;
folw, 10 dm., 139 mk., 1269 mr. (361 mr. or-
nej). M.-Poduchowny, wś, 7 dm., 33 mk., 30
mr.i os. prob. 2 dm., 4 mk,, 6 mr. Na ob-
szarze folwarcznym wzorowe gospodarstwo.
Łąki sztucznie nawodnione. Dobywanie torfu
odbywa się tu od 40 przeszło lat. Lasy dóbr
M. mają 11200 mr. obszaru, w tem 2638 mr.
obsianych. Właścicielem dóbr jest p. August
Ostrowski. Według Tow. Kred. Ziems, dobra
M. składają się z folw.: M.i Ciężkowiczki; wsi:
M., Ciężkowiczki, Sudzinek i Kąty. Podług
wiadomości z r. 1866 rozl. wynosi mr. 1880:
grunta orne i ogr. mr. 541, łąk mr, 280, lasu
mr. 666, pastw. i zarośli mr. 292, nieuż, i pla-
ce mr. 106. WŚ M. os, 21, zgrun, mr. 318;
wś Ciężkowiezki os. 9, z grun. mr. 146; wieś
Sudzinek os. 15, z grun, mr. 242; wś Kąty os.
/,zgrun. mr. 171. Par. M. dek. noworadom-
ski: 2500 dusz. Gmina M, należy do sądu gm.
okr. VI w Soborzycach o1l w., st. poczt,
w Koniecpolu. Obszar gm, wynosi 15654 mr.,
ludność 5216 dusz. W gminie znajdują się
liczne sady owocowe przy osadach włościań-
skich. 2.) M., wś i*folw. nad Grozdownicą,
pow. rypiński, gm. i par. Gujsk, odl. o 24 w.
od Rypina, Ma 18 dm,, 142 mk., 1230 mr.
gruntu. W 1827 r. było tu 29 dm., 261 mk.
Według Tow. Kred. Ziems. folw. M. rozl. mr.
972: grunta orne i ogr. mr. 625, łąk mr. 118,
pastw. mr. 218, lasu mr. 2, nieuż. i place mr.
19, bud, mur. 2, z drzewa 14; płodozmian
ll-polowy, pokłady torfu. Wś M. os. 58,
z grun. mr. 411. R. 1789 własność M. Malu-
skiego i 20 części drobnej szlachty; wysiew
128 kor. żyta, i Br. Ch,
Malata, folw., pow. wileński, 4 okr. adm.,

o 66 w. od Wilna, | dm., 28 mk, kat. (1866).
Por. Zawaryszki,

Malutka, Malutki, folw. dóbr Dobryszyce,
pow. noworadomski.
Maluts parvam (dok.), ob. Malitsch,
Malutyńce, dok. Mależyńce, wś w byłej so-

tni łubieńskiej, pow. piratyński, nad rz. Gni-
łą Orżycą.
Malutyński folw., ob. Hostomł, por. Malu-

ctanka,
Malazsina, ob. Małużyna.
Malużyn, wś nad Wkrą, pow. ciechanowski,

gm. Wola Młocka, par. M., od Płońska odl. w.
18, od Ciechanowa i od Gąsocina w. 18. Rozl.
mr. 1500, lasu 450, łąk 89, nieuż, 51. Prócz
tego wieś odseparowana r. 1881 mr. 750. Ludn.
510 chrześ.i 14 żyd, Budyn. dwors, 17, z tych
5 murowanych; włościańskich chat 8. Dwór
stary drewniany, ogród owocowy i dziki na
wzgórzu nad rzeką, po której z wiosną spła-
wiają drzewo. Młyn wodny i tartak. Kościół
pod wezw. św. Wojciecha z XV w., w poło-
wie murowany. Erekcya zaginęła, lecz na ce-



głach wyryty rok 1445. Qzęść murowana
w stylu krzyżackim, 1853 odnowiona. W ko-
ściele wmurowana tablica pośmiertna niejakiej
Świeckiej z r. 1465. Cmentarz grzebalny da-
wniej przy kościele, r. 1858 przeniesiony poza
wieś; r, 1882 nowy założony. Szkoła zapisa-
na legatem poprzedniego właściciela Mdzew-
skiego r. 1811. Ludność napływowa z powodu
wyłudnienia po bitwie r. 1831. Wś od 1817
r. zostaje w posiadaniu Łempickich Junoszów.
Na ziemi należącej do M. buduje się obecnie
nowy folw. Bielawy dla lepszego rozkładu go0-
spodarstwa. Według Tow. Kred. Ziems. folw.
M. (z wsiami: M,, Budy, Konradowo, Zawił-
ka, Sadek, Buchowierzba, Janowo) rozległe mr.
1740: grunta orne i ogr. mr. 652, łąk mr. 182,
pastw. mr. 96, lasu mr. 751, nieuż. i place
mr. 59, bud. mur. 5, z drzewa 24, Wś M. osad
39, z grun. mr. 112; wś Budy os, 2, z grun.
mr, 7; wś Konradowo os. 5, z grun. mr. 20;
wś Zawiłka os, 2, z grun. mr. 18; wś Sadek
os, 21, z grun. mr. 169; wś Suchowierzba osad
4, z grun. mr. 37; wś Janowo 08, 4, z grun.
mr, 66. Z, M.

Malużyna, ob. Małużyna.
Maiwinów 1.) pow. łukowski, gm. i par.

Ulan. 2.) M., pow. garwoliński, gm. Macie-
Jowice, par. Wargocin. 3.) M., pow. pułtuski,
gm. Somianka, par. Pniewo. Por. Gładczyn.
Malwinowo, zaśc, szlach., pow. święciań-

ski, 8 okr. adm., o 44 w, od Swięcian, 1 dm.,
9 mk. katol, (1866). |

Malwiszki, wś, pow, władysławowski, gm.
Gryszka-buda, par. Wysoka-ruda, odl. 25 w.
od Władysławowa. Ma 6 dm., 53 mk.; w 1827
r. wś rząd., 5 dm., 42 mk, Por. Ześnietwo.

Malwiszki 1.) niem, Madlwischken, duża wś
kościelna w pow. piłkalskim, nad bitym trak-
tem gąbińsko-tylżyckim, niedaleko granicy
pow. gąbińskiego, 16 kil. na płn. od Gąbina,
nad rzeczką Eymenis, Leży śród żyznej ró-
wniny, graniczącej na zachód z dużemi borami
Tszulkińskiemi (Tzullkiner-Forst). R, 1877 by-
ło tu 805 ewang. mieszkańców, mówiących
przeważnie po niemiecku, którzy atoli z miesz-
kańcami okolicznych wiosek rozmawiają chę-
tniei po litewsku, Gleba pierwotnie glinia-
sta i piaszczysta, dziś dzięki wytrwałości i za-| d
biegom pracowitych mieszkańców, trudniących
się głównie rolnictwem i hodowaniem bydła,
bardzo jest urodzajna. Do dobrobytu tu-
tejszej ludności przyczyniają się także bujne
łąki i znaczne pokłady torfu. Żyto i bydło
odstawiają głównie do Gąbina. W miejscu
jest st. p. trzeciej klasy, gorzelnia i browar,
Poczta osobowa idzie dwa razy na dzień z Gą-
bina na Malwiszki do Ragnety. 2.) M.-Z, do-
bra chełm. tamże, razem z folw. Jangwalde
obszaru 150.15 ha., 97.80 ha, roli otn.i ogr,,
88.19 łąk, 12.77 past., 5,11 lasu, 1.28 nieuż,; 
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1857 r. 95 mk. 3.) M.-Z7, dobra chełm., tam-

że, 147.89 ha., 89.54 ha. roli orn. i ogr., 24.78
łąk, 26.76 pastw., 6.81 nieuż.; gorzelnia i bro-
war. Do majątku tego należy także folwark

Stirnlauken z łąkami, które zajmują 5.11

ha.; roli orn. i ogr. jest tu tylko 0,51 ha.; 1857
r. 148 mk. Kó, Fr.

Malxe (niem.), ob. Małksa,
Malyczew (dok.), ob. Małezew.
Malyschycze (dok.), ob. Małszyce,
Malyschyna (dok.), ob. Jfałoszyna w par.

Rusocice,
Malzmiihle (niem.) 1.) młyn, pow. między-

chodzki, ob. Słodowy młyn, 2.) M., młyn, paw.
czarnkowski, ob. Osuch. W okolicy wykopa-

no „tibiąć rogową, młotek kamienny używa»
ny do walki, brązowy nóż ofiarny o dwóch
uchach na wzór perskich. M.St, .

Malzmiihle (Damaitzer-) (niem.), młyn sło-
dowy w Dębnicy, pow. człuchowski.

Malżyce, wś, pow. pińczowski, gm, Czarno-
cin, par, Stradów, W 1827 r. 11 dm,, 85 mk,
W XV w. dziedzice cząstkowi: Stanisław Si-

kora, Stanisław Romak,
- Malżyn, wś, pow. sandomierski, gm. Lipnik,
par. Malice, odl. 20 w. od Sandomierza, ma 12
dm., 86 mk., 604 mr. ziemi folw. (do SBłopko-
wa); 129 mr, ziemi włośc. W 1827 r. 28 dm.,
110 mk, W XV w. dziedzictwo Jana h. To-
pór, należy do par. Groźlice. Kmiecie i zagro-
dnicy płacą dziesięcinę do Mydłowa a folwark

do Goźlic.
Mała wieś, ob. Maławieś.
Mała, wś, pow. ropczycki, ma parafią rzym.-

kat. i jest od urzędu poczt. w Wielopolu
skrzyńskiem o 9 kil. odległą; leży nad potok.
Maląką, uchodzącym do Wielopolki z prawego
brzegu, w okolicy podgórskiej i lesistej 363
m. npm. Pos. więk, (1035 mr.) ma staw i dwa
folwarki: jeden w pobliżu kościoła, drugi na
zachodnim krańcu wsi nad potokiem, nazwany
Pustkami. Pod uprawę obraca posiad. więk.
(Włodz. Hupka) 552 mr., na łąki 42 mr., na
pastw. 24 mr., na las 417 mr.; pos, mniej,
(1791 mr.) ma 1284 mr. roli, 64 łąk i ogr., 99
mr. pastw, i 344 mr. lasu. W r. 1820 było
tylko 384 mr. roli i 18 mr. łąk dwors., 10.140
Ni robocizny, a dochód szacowano na 3078 zł.

(Siarczyński, Rkp. bibl. Ossol. M 1825). Obe-
enie ma M. szkołę ludową jednoklasową, kasę

pożyczk,. gminną z kapit. 596 zł. i fundusz
ubogich niewiadomej fundacyi dla wspierania
miejscowych ubogich, zostający pod zarządem
naczelnika gminy, składający się z papierów
wartościowych w kwocie 280 zł. w. a. Ko-
ściół drewniany zbudowali między r. 1591
a 1596 Rafał i Elżbieta Łyczkowscy. Naj-
dawniejsze metryki pochodzą zr. 1640 (dyee.
tarn. dek. wielopolski). M. graniczyna pół-
noc z Niedźwiadą, na zachód z Głobikową, ną
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wschód z Glinikiem. Lasy otaczają wieś do
koła, nie są jednak bardzo duże. Mac.
"Mała, góra pod Kaniowem, niedaleko

Dniepru.
Mała, wzgórze 32] m. wys. pod 400 51' 30”

wsch. dłg. F., a 49” 36' 40” płn. szer., w Ba-
rańczycach Wielkich, pow. samborski.
Mała Barania, góra bezleśna, w Beskidzie

żywieckim, na lewym brzegu Soły, na północ
i wschód od pot. Bystrej (I, 507, N2) al. Ka-
mesznicy, na wschodniej granicy gm. Ka-
mesznicy z gm. Ciśca, w pow. żywieckim, pod
36” 44' 387” wsch. dłg. g. F., a 49" 34 39”
płn. sz, g, Wznies. 658 m. npm. Bt. G,
Mała Biała al. Mały Beli potok, ob. Jamnicki

potok,
Mała Borszć, M. Strypa, M. X., ob. Borszć,

Strypa, X it, p.
Mała Bychowszczyzna, wś, pow. słucki,

w gm. łańskiej, nad rzeczułką, dopływem Ła-
ni, osad ]6. Nieopodal wś Wielka-Bychow-
szezyzna, nad Łanią, osad 87, gleba piękna,
miejscowość bezleśną, Al. Jel,
Małacentów, wś włośc. i straż leśnictwa

Łagów, pow. opatowski, gm. i par. Łagów,
odl. 27 w. od Opatowa. Ma 26 dm., 199 mk.,
1638 mr. obszaru.
Małachiwczyk, por. Matahiwczyk.
Mała Chojnica, ob. Chojniczki.
Małachów 1.) folw., pow. opatowski, gm.

i par. Omielów, odl. 15 w. od Opatowa, ma 1
dm., 11 mk., 180 mr. Należy do dóbe Brzó-
stowo ks, Druckiego-Lubeckiego. 2.) M. wś
i os, fabr., nad rz. Kamienną, pow. opatowski,
gm. i par. Kunów (ob.), odl. 25 w. od Opato-
wa, ma 13 dm., 90 mk., 60 mr. ziemi włośc.
i 3 mr. os. fabr. W 1827 r. wś rząd. 9 dm,,
45 mk, Por. Zysogóry. 8.) M., wś nad rzeką
Czarną, pow. konecki, gm. i par. Miedzierza,
odl. 14 w. od Końskich ku Kielcom. Ma 29 dm,,
205 mk,, 171 mr. ziemi włośc, i 4] mr. rząd.
Istniała tu rządowa fabryka żelaza (fryszerka)
przed 1868 r., 18388 r. naprawiona. 4.) M.,
ob. Małochów. Br. Ch.
Małachów, Małachowskie pasmo, ob. Mata-

ków, Maiahiwczyk.
Małachowce, wś w pow. nowogródzkim,

w gm. jastrzęblewskiej, w okr. police. 5-ym
snowskim, nad rzeką Myszanką, dopływem
Szezary, ma osad pełnonadziałowych 28, cer-
kiewkę, młyn na stawie; miejscowość wzgó-
rzysta, malownicza, niebezleśna, grunta i łąki
dobre, Al. Jelski,

Małachowee 1.) wś włośc., pow. wileński,
5 okr. adm., o 82 w. od Wilna, 10 dm., 94
mk. katol. 2.) M., wś włośc., pow. wileński,
5 okr. adm., o 30 w. od Wilna, 10 dm., 52
mk, katol. (1866).

Małachowice, wś ifolw., pow. łęczycki,
gm, Rogóźno, par. Modlna (Łaski, Lib. ben. II,  
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412); odl. od Łęczycy 12 w.; wś dm. 27, mk.
237; folw. dm. 6, mk. 48. W 1827r. było tu
20 dm., 214 mk, Folw. M. rozl. mr. 720:
grunta orne i ogr, mr. 540, łąk mr. 15, pastw.
mr. 84, zarośli mr. 16, wody mr. 2, nieuż.i
place mr. 63, bud. mur. 2, z drzewa 18; pło-
dozmian 12-polowy, pokłady torfu. WS$ M.
osad 38, z grun. mr, 227, Folwarki M., Slad-
ków rozlazły i podleśny mają razem 1980 mr.
rozl. Br. Ch.
Małachówka, wś, pow. owrucki, u źródeł

jednego z lewych dopływów rzeczki Zerew,.
Małachowo 1.) wś włośc. i folw., pow.

płocki, gm. Góra, par. Rogotwórsk, o 30 w.
od Płocka, 4 dm., 12 osad włośc., 68 mk., 329
mr. gruntu (280 mr. ornego), w tem 10 mr.
włośc. 2.) M.-Piekło, wś szlach., pow. łom-
żyński, gm. Borzejewo, par. Wizna. Ma 6
dm., 4l mk, Mieszka tu drobna szlachta.
Małachowo 1.) wś, pow. śremski, 32 dm.,

242 mk., 8 ew., 234 kat., 70 analf, Poczta i
tel. w Dolsku o 4 kil., st. kol. żel, Chocicza
o 22 kil. 2.) M., dom. tamże, 2639 mr. rozl.,
2 miejsc.: a) M., dom., b) Gaj, folw.; 8 dm,,
115 mk., wszyscy katol., 56 analf. Własność
Dyonizego Budziszewskiego. 3.) M.-Kępe, Li
II, dom., pow. gnieźnieński; I ma 436 mr.
rozl.; II także 436 mr.; 8 dm., 95 mk., wszy-
scy kat,, 43 analf, Poczta i tel. w Witkowie
o 8 kil.; st. kol. żel, w Gnieźnie o17 kil, Wła-
sność Władysława Ulatowskiego. Pod wsią
wykopano brązową „,„Lzys.'* 4.) M.-Szemboro-
wicze, dom., pow. gnieźnieński, 759 mr. rozl.,
o 8 kil. na północ od poprzedniego, 2 miejsc.:
a) M., dom., b) Szemborówko, folw.; 8 dm.,
150 mk., wszyscy katol., 77 analf, Poczta
i tel, w Witkowie o 8 kil.; st. kol. żel.
w (Gnieźnie o 15 kil. 5.) M.-Wierzbiczany,
dom., pow. gnieźnieński, 654 mr. rozl., 12 dm.,
134 mk., wszyscy kat., 538 analf, Poczta i tel.
w Witkowie o 2 kil.; st. kol. żel. w Gnieźnie
o 17 kil. Własność OQssowickiego. 6.) M.-
Złych miejsc, dom., pow. gnieźnieński, 1468
mr. rozl., 7 dm,, 168 mk., wszyscy katol., 64
amalf, Poczta i tel. w Witkowie o 4 kil; st.
kol. żel. w Gnieźnie o 18 kil. Własność Fran-
ciszka Zółtowskiego. M, St.
Małachowskie góry, por. Mataków.
Małachowszczyzna al. Maksymowski Obręb,

zaścianek odludny, poleski, we wschodniej stro-
nie pow. ihumeńskiego, w okr. polie. berezyń-
skim, obszar około 3 włók, od r. 1875 wła-
sność włościanina Szamko, Al. Jel.
Małachwiejowce, wś i dobra, pow. wołko-

wyski,
Małacin, os. karcz. i os. młyn., pow. sie-

dlecki, gm. Krześlin (ob.), par. Suchożebry,
Małacin, Małacina, Małaciński pot., Małacin-

ka, ob. Malacin, Malacina, Malaciński pot., Ma-
lacinka,
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: Małackowszczyzna, ob. Malackowszczyzna
i Thumeń, |
Mała Czuta, rz. w pow. czehryńskim, do-

pływ Irklejca, dopływu Taśminy.
Małaczyńszczyzna al. Małańszczyzna, folw.

na obsz. dwors, Kawsko, pow. stryjski.
Maładusz, Jałodusze, wś z zarządem gmin-

nym i folw, w pow. rzeczyckim, w okr. polic.
d-ym rzeczyckim, przy gościńcu wiodącym
z mka Chojnik do Rzeczycy, o 25 w. od Rze-
czycy; wieś ma osad pełnonadziałowych 21;
gm. małoduską składa się z 10 starostw, 18
wiosek i około 1260 włościan płci męskiej;
szkółka gminna, szpital gminny. Dobra, dzie-
dzictwo Korbutów, dziś Hektora Przybory,
około 240 włók; propinacye; grunta lekkie,
nieco wzgórkowate; miejscowość poleska, 0d-
ludna. Do M, należy dwór Borsuki 3862 dzies.
ziemi. Al. Jelski,

„Małafieicze, wś w północnej stronie pow.
mińskiego, przy drogach z Dubrowy i Usiaża
do Gadulina, ma osad 7, miejscowość niebez-
leśna, wzgórkowata. Al. Jel.
Małafiejówka, zaśc. o w. 6 na północ od

Mińska-Litewskiego położony, ma osad 2.
Małagie, wś, pow. rossieński, par. wewir-

żańska,
Małagłowa, ob. Brzuchowice,
Małagłowo al. Małaszowo, wś gm. mikoła-

jewskiej, pow. dzisieński, 3 okr. adm., o 13 w.
od Dzisny, 4 domy, 75 mk. prawosł. (1866).
Małagóra, por. Mała, góra. '
Małagóra 1.) szczyt w dziale Lubonia W.

(ob.), wznosi się na płn. od wsi Glisnego
w pow. limanowskim, pod 370 4] wsch. dłg.
g. F., a 490 40' 507 płn. sz. g. Wznies. 840
m. npm. Ob. Śtrzebel. 2.) M., szczyt w Gor-
cach (ob.), na południowej pochyłości głó-
wnego ich grzbietu, nad lewym (wschodnim)
brzegiem Łopuszny (ob.), na północnym ob-
szarze gm. Łopuszny, w pow. nowotarskim,
„pod 379 48' 38” wsch. dłg. g. F., a 490 30'517
płn, sz. g. Wznies, 919 m. Na płn. od M.
Wznosi się Czaszki, 1088 m. npm. wys. 23.). gajówka w płd. wsch. stronie Łoziny, pow.
gródecki, Br. G.
Małagórka, wś, pow. średzki, 21 dm., 179

mk., wszyscy kat., 64 analf, Poczta w Tar-
gowej Górceo 3 kil., tel. i st. kol. żel, we
Wrześni o 6 kil,
Małagoszcz, ob. Małogoszcz.
Mała Grafka al. Mała- Grauku, wś poleska

w południowo-wschodniej stronie pow. ihu-
meńskiego, w gm. pohorelskiej, w okr. polie,
berezyńskim, nad rzeczułką, dopływem Świ-
słoczy, w okolicy pomiędzy Łapiczami i Po-
horełem, ma osad 18; w pobliżu druga wieś
Wielka-Grafka osad 40. W około ostę
pełne dzikie i iej ść igo zwierza, miejscowość mało lu-
na, grunta nizinne, piaszczyste. Al. Jel.  
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Małahowićc, góra do 728 m. wys,, por.
Matahów.
Mała hutta, wś, pow. suwalski, gm. Huta,

par. Suwałki, odl. 3 w. od Suwałk, ma 28 dm,,
146 mk.

Małaja... (ross.), ob, Mała...
Mała karczma, niem. Śleinkrug, os. i st.

poczt., pow. kwidzyński.
Małaki, wś rząd., pow. oszmiański, 1 okr.

adm., o 18 w. od Oszmiany, 2 dm,, 17 mk, kat,
(1866).
Mała kolonia, niem. Friedrichsberg, kol.,

pow. namysłowski, par, ewang. Miedary, par.
katol. Siemysłów Wielki.
Mała korzyść, os., pow. kalwaryjski, gm.

Raudan, par. Kalwarya, odl. 12 w. od Kal-
waryi. Ma 1 dm., 7 mk.
Mała Lipa, rz, wspominana w dok. z r.

1392 (AGZ. II, 34, 40). Por. Kościejów,
Małałąka, ob. Cieszyn.
Mała Łąka albo Małołąka, piękna hala

w Tatrach nowotarskich, na obszarze gm. Za-
kopanego, w pow. nowotarskim; rozpościera
się na północnym stoku Czerwonego Wierchu
Małołączniaka (2101 m.), zawarta od wschodu
Małym Giewontem i grzbietem Łysanek, two-
rzących zachodnią ścianę doliny Strążysk.

Od zachodu okrąża tę ogromną łąkę halską
Wielka Turnia (1988 m.), Przysłop (1851 m.)
1 hala Miętusia (1295 m.). Pozioma powierzch-
nia tej łąki halskiej pozwala przy puszczać, że
było tu kiedyś jezioro, które, powoli zasypane
zwirem, po oberwaniu się płn. brzegu, spłynę-
ło; dno zaś jego, zamulone przez wody spada-
jące z otaczających je grzbietów, wytworzyło
bujną łąkę. Nietylko siana ona dostarcza

swoim właścicielom, ale i dosyć bydła się tu
pasie w górnym tarasie. Szopy na siano,
obory dla krów i szałasy nadają M.-Ł. pozór
małej osady pośród Tatr, ożywionej szczegól-
nie w czasie siąanożęci. Wzniesienie jej do-
syć znaczne (1209 m.) i położenie zaciszne
z pięknym widokiem na urwiste turnie Czer-
wonych Wierehtów zaliczają M.-Ł. do przyje-
mnych i bliskich wycieczek turystów z Zako-
panego. Czyt, W, Eliasza, Przewodnik do Tatr,
str, 82—84, Br. G.
Małamażew, rz., dopływ rz. Siniuchy.
„Małamysa, ws nad rz. Oksną, pow. 0sz-

miański, 2 okr. adm., 26 w. od Oszmiany, 3
dm., 34 mk. prawosł. (1866).
Mała-Niwna, wieś na północnym krańcu

pow. mozyrskiego, przy granicy pow. bobruj-
skiego, w gm. łuczyckiej, w okr. polic. 2-im
petrykowskim, nieopodal lichej drożyny wio-
dącej z Chojna do Kowalów w bobrujskiem;
osad 5, miejscowość całkiem odosobniona, głu-

cha, poleska, Al. Jel,
Małanka, ob. Maląka,
Mała-Noteć, rz., poboczna Noteci po lewej,
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dopływa do tejże pod wsią Kołudą, wzmocnio-
na przez Zabienkę.
Małańszczyzna, ob. Małaczyńszczyzna.
Małapanew, Małapiana, Małepany, Małopa-

ny, Wałdapew, niem. Malapane, rz., największa
z prawych dopływów Odry na Szląsku gór-
nym, ma źródła w pow. będzińskim, na płd.-
zach. od Biewierza, o 6 kil. od gran, pruskiej
(według innych źródeł w pow. lublinieckim
pod Woźnikami), Ma 16 mil dług. a dorzecze
jej wynosi 37 mil kwadr. Płynie głównie
przez lasy, dzieli wzgórza tąrnowiekie od lub-
szowskich, przyjmuję Wodę Lubliniecką, Je-
mielnicką, Leśnicką, Uchodzi do Odry pod
Czarnowąsem, o 7 kil. poniżej Opola. 7. $.
Małapanew, os., ob. Ozimek,
Mała rzeczka (ryczka), notok górski, bierze |-

początek ze źródeł leśnych w obrębie gminy
Łuhu, zlasów pokrywających północno-wscho-
dnią stoczystość góry Ozornohorea (1402 m.),
wznoszącej się na granicy Łuhu i Zielonej,
Płynie leśnym parowem na północny wschód
i w obrębie wsi £. zlewa swe wody do Prze-
myskiej, dopływu Prutu, Długość biegu 51/,
kil. Ujście leży 611 m. npm. Br, G.

Małasik, ob. J/ałaszek,
Małastów, wś w pow. gorlickim, nad potok,

Bękową, uchodzącym z praw. brz. do Ropy. Por.
Małastówka, W wąskiej górskiej dolinie stoją
zabudowania włościan długim szeregiem nad
rzeczką, przy gościńcu prowadzącym z Gorlic
przez Konieczną na Węgry. Dolinę ścieśnia

od zachodu lasem pokryta Magóra małastow-
ska 814 m. npm., od wschodu Ostra góra 735
m. bezwzględnej wysokości. Budowę geolo-
giczną tej wsi badali H. Walter i dr. Duni-
kowski (Kosmos, 1882) i uznali Magórę mała-
stowską za oligocen, zresztą wszystko za gór-
ny eocen. Mieszkańców 430, mianowicie 399
gr.-katol. a 81 rzym.-katol.; ci ostatni przy-
łączeni do parafii w Sękowy. Jest tutaj pa-
rafia gr--katol. z cerkwią murowaną, urząd
pocztowy iszkoła jednoklasowa ludowa, Grunt

nieurodzajny, kamienisty i zimny, Pos. więk.
(Wilh. hr. Siemiński-Lewicki) ma 19 mr. roli
i 136 mr. lasu; pos. mniej. 494 mr. roli, 115
mr. łąk, 481 pastw. i nieuż. i 116 mr. lasu.
Wyposażenie parocha gr.-kat. składa się ze
191 mr. roli w ogóle i 185 zł, dodatku do
kongruy. Parafia obejmuje Ropicę ruską, Pę-
tnę i przys. Draguszów z ogólną liczbą 1974

'gr.kat., 40 rzym,-kat. i 39 żydów. Wr.
1440 została ta wieś nadaną prawem magde-

 burskiem i była własnością Giebułtowskich.
Siarczyński (Rkp. Bibl, Ossol. M 1825) nazy-
wa potok Sękowę Małastowem i chwali ją dla
obfitego połowu pstrągów. M. graniczy na
południe z Pętną, a na północ z Draguszo-
wem, Mac.

Małastówka, pot., bierze początek na zach.  
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obszarze gm. Banicy, w pow. gorlickim, u płn.
podnóża pasma Magóry Małastowskiej. Pły-
nie na płn. zachód przez wś Pętnę i Małastów,
a na obszarze Ropicy Ruskiej uchodzi do Prze-
gonki z lew. brz. Długość biegu 9 kil. Od
lew. brz, zabiera wody z płn, wsch. stoczysto-
ści Magóry Małastowskiej, Od wsch. wznosi
się dział górski z szczytami Dziamerą, 757 m,,
1 Ostrą górą, 735 m. wysokiemi. Br. G.
Małastówki al, Krasnopole (ob.), mko, pow.

czerykowski, o 30 w. od Czerykowa, nad rz.
Turyą. Już 1784 r. było tu mko. R. 1861
350 dm., 2165 mk, (w tem 1945 izr.), 2 cer-
kwie, 4 domy modlitwy izr., targi 60 czwar-
tek, Handel konopiami.
Małaszczyne, ob. Kamionka Wołoska,
Małaszek, Małasik, wś włośc,, pow. ostrow-

ski, gm. i par. Długiesiodło, Osada M. powsta-
ła w końcu zeszłego stulecia; osiadł tu wtedy
niejaki Małasik, zobowiązawszy się odrabiać

do dworu w Pacynach lub Długiesiodło 52 dni
sprzężajnych i tyleż pieszych, 20 dni tłoki
w żniwa; płacić 5 złp. hyberny, 30 złp. 8 gr.
1 szel. dziesięciny dwors., 24 gr. czynszu; od-
dawać 2 kury, 20 jaj, 2 kapłonów i 3 łokcie
przędzy. W 1819 r. znajdujemy 1-go pań-
szczyźnianego, opłacającego powyżej wymie-
nione prestacye, wysiewającego 1'/ą korca
jarzyn i tyleż oziminy i zbierającego 2 fury
siana; | chałupnik odrabiający 4 dni tłoki i 3
łokcie przędzy, W 1827 2 dm., 1l mk. Por.
Leszczydół. Lud. Krz.
Małaszewicze Małe i M, Wielkie, wś, pow.

bialski, gm. Kobylany Nadbużne, par. Teres-
pol. M. Małe w 1827 r. 26 dm, 190 mk; ©
obecnie 37 dm., 230 mk., 1822 mr. M. Wiel-
kie w 1627 r. 25 dm., 147 mk.; obecnie 34
dm., 304 mk., 1614 mr. Budują tu na lew.
brz, Bugu, na płd, od Terespola, fort do Brze-
ścia Litew. Od r. 1880 jest w M. przystanek

drogi żel. terespolskiej. Według Tow. Kred.
Ziems. folw. M. Wielkie lit. A, rozl. mr, 391:
grunta orne i ogr. mr. 235, łąk mr. 42, past.
mr. 85, lasu mr, 22, nieuż, i place mr. 8, bud,
z drzewa 7. Wś M. Wielkie lit. A, os. 7,
z grun. mr. 172. Folw. M. Wielkie lit. B.
rozl, mr. 446: grunta orne i ogr. mr. 272, łąk
mr. 56, lasu mr. 26, past, mr, 67, nieuż, i pla-
ce mr, 25, WŚ M. Wielkie lit, B, os. 8, z grun.
mr. 170. Folw. M. Wielkie lit. ©. rozl. mr.
851. Wś M. lit. ©, os, 11, z grun. mr. 249.
Folw. M. Małe lit. D. rozl. mr. 1401: grunta
orne i ogr. mr. 447, łąk mr, 236, wody mr. 2,
lasu i zarośli mr. 348, nieuż. i place mr. 368,
bud, z drzewa 18. Wś M. Małe lit. D. os. 15,
z grun. mr. 298. A. Pal.

Małaszki, 1.) wś gm, mikołajewskiej, pow.
dzisieński, 8 okr. adm. o 8 w. od Dzisny, 7
dm., 104 mk., 68 prawosł., 36 katol. 2.) M.,
folw. pryw., pow. wilejski, o 38 w. od m, Wi-
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lejki, 1 okr. adm., przy byłej drodze poczto-
wej z Wilna do Mińska, I dm., 4 mk. katol.
Własność Ancuty. 3.) M., wś włośc, tamże,
8 dm., 73 mk, prawosł. (1866).
Małaszów, ob. Małoszów,
Małaszowce (po rusku Małasziwci), wieś

w pow. tarnopolskim, 16 kil. na płn. zach, od
sądu pow. w Tarnopolu, 7 kil. na płn. zach. od
st. kolej, i urzędu poczt. w Hłuboczku Wiel-
kim. Na płn. leżą Jankowce, na wsch. Ihro-
wice i Iwaczów Górny, na płd. Iwaczów Grór-
ny i Hladki, na zach. Hladki i Czernichów.
Wzdłuż granicy zach. i płd, zach. płynie Se-
ret od płn. na płd., potem na płd. wsch, i roz-
lewa się w końcu w staw, zajmujący zach,
część Iwaczowa Grórnego. Zabudowania wiej-
skie leżą w zach. stronie obszaru. Na wsch.
wznosi się wzgórze Mohiła (al. Małaszowce)

do 361 m. (znak triang.). Na płn. krawędzi ob-
szaru leży niwa Zamezyska, w stronie płd. las
Dubowyhaj. Własn. więk, ma roli or. 151,
łąk i ogr. 4, past. 1, lasu 144 mr.; własn.
mniej. roli or. 954, łąk i ogr, 184, past. 207
mr. W r. 1880 było 673 mk. w gm., 7 na ob-
szarze dwors. (612 obrz. gr.-kat., 46 rz.-kat.).
Par. rzym.-kat. w Płotyczu; gr.-kat. w miej-
scu, dek. tarnopolski, archidyec. lwowska, We
wsi jest cerkiew pod wez, św. Trójcy i kasa
pożyczk, z kapit. 2596 zł. w. a. Lu. Dz.

Małatouka, ob. Mołotowka.
Małaty, wś, pow. węgrowski, 12 osad, 313

mr. gruntu włośc.; należy do dóbr Kamionna,
Małatycze, ob. Malatycze,
Małatyn, folw., leśniczówka i gorzelnia

w Wiszence Małej, pow. gródecki.
Maława, wś, pow. płoński, gm. Stróżęcin,

par. Baboszewo, odl. o 15 w. od Płońska. Ma 4
dm., 55 wk., 202 mr. gruntu (169 mr. roli or.).
Mała-Wełna, rz.uboczna Wełny po lewej,

ma źródło w pow. gnieźnieńskim, na płn. od
jez. Kłeckiego, płynie w kierunku naprzód
płd, zach.; niedaleko miasta Kiszkowa tworzy
sTamicę pomiędzy pow. gnieźnieńskim a wą-
$Towieckim, zbliża się zmieniwszy kierunek

ku płn. do miasta Skoków, płynie przez jezio-
ra Budziszewskie i Rogozińskie i niedaleko

Rogoźna dopływa do Wełny. Długość wynosi
około 4 mil. M, St,

, Maławieś 1.) wś, pow. nowomiński, gm.
par. Kuflew. W 1827 r. 24dm., 184 mk,
2.) M., wś, pow. grójecki, gm. i par. Belsk,
W 1827 r. 21 dm., 190 mk. Według Tow.
Kred. Ziems, dobra M. składają się z rezy-
dencyi M., folwarków Belsk, Stara wieś, Ro-
sochów i Jeziory i nomenklatury Niedołek,
własność Maryi ks. Lubomirskiej, rozl, wyno-
si mr. 3936: rezydencya M. i folw. Belsk
grunta orne i ogr. mr. 701, łąk mr. 51, pastw,
mr. [2, wody nr. 15, lasu mr. 492, nieuż, i
place mr. 47, razem mr. 1318, w tem rezyd, 
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M, zajmuje mr. 31; bud mur, 26, z drzewa 20;
płodozmian 5 i 10-polowy; folw. Starawieś
grunta or. i ogr. mr. 906, łąk mr. 50, past. mr,
5, lasu mr. 227, wody mr. 6, nieuż. i place mr,
51, razem mr. 1245, bud. mur. 11, z drzewa
20, płodozmian 4i 11-polowy; folw. Rosochów
grunta or. i ogr. mr. 187, łąk mr. 17, wody
mr. 1, nieuż. i place mr. 7, razem mr. 212,
bud, mur. 1, z drzewa 5, płodozmian 4 i /-po-
lowy; folw. Jeziora grunta or. i ogr. mr. 394,
łąk mr. 43, past. mr. 16, wody mr. 5, lasu mr.
627, zarośli mr. 42, nieuż. i place mr. 45, ra-
zem mr, 1162, bud. z drzewa 21. Gorzelnia,
browar, 2 młyny wodne, wiatrak, cegielnia,
rzeczka Jeziorka przepływa, rybołówstwo za-
prowadzone w stawach, Wś Mały Belsk os,
11, z grun. mr, 272; wś Duży Belsk os. 21,
z grun. mr, 442; wś Jezioro os. 22, z grun.
mr. 269; wś Bodzew os. 19, z grun, mr. 386;
wś Wola Starowiejska os. 10, z grun. mr. 258;
wś Stara wieś os, 7, z grun. mr. 8; wś Roso-
chów os. 3, z grun. mr. 6; wś M. 08, 14, z grun.
mr. 372. 3.) M., wś, pow. grójecki, gm. Ry-
kały, par. Przybyszew. W 1827 r. 7 dm., 71
mk. 4.) M. (folwarczna), wś, pow. sochaczew-
ski, gm. i par. Głusk. W 1827 r. 4 dm., 24
mk.; wchodziła w skład dóbr Głusk (ob.).
5.) ML (przy drodze), wś, pow. sochaczewski,
gm. i par. Głusk. W 1827 r. 7 dm., 53 mk.
6.) M. (za drogą), wś, pow. sochaczewski, gm.
i par. Głusk, W 1827 r. 5 dm., 63 mk, 7.) M,,
wś i folw., pow. rawski. gm. Gortatowice, par.
Sierzchowy (Łaski, Lib. ben. II, 304). Ma
21 dm., 240 mk., ziemi włośc, 298 mr., dwor.
770 mr. W 1827 r. 18 dm., 147 mk, Według
Tow. Kred. Ziemsk. folw. M., od rz. Pilicy w.
10, rozl. z przyl. Parolice mr. 807: grunta or,
i ogr. mr. 525, łąk mr. 99, past, mr. 68, lasu
mr, 90, nieuż, i place mr. 28, bud, mur, 5,
z drzewa 8, płodozmian 18-polowy, pokłady
torfu. WŚ M. osad 27, z gruntem mr. 287.
8.) M., wś włośc., pow. noworadomski, gm. i
par. Zytno. Ma 48 dm., 351 mk., 496 mr. ob-
szaru, szkołę pooząt. 1-kl, ogólną. W 1827 r.
28 dm., 197 mk. 9.) M., kol., pow. kolski,
5m. 1 par. Kłodawa, odl. od Koła w. 22, dm.
8, mk, 25; wchodziła w skład dóbr rząd. Kło-
dawa. 10. M., wś nad rz. Wartą, pow. wie-
luński, gm. Konopnica, par. Rychłociee, odl.
od Wielunia w. 31, dm. 27, mk. 198. W 1827
r. 14 dm., 138 mk. 11.) M., wś włośc., pow.
kozienicki, gm. i par. Głowaczów, odl. 22 w.
od Kozienice, Ma 16 dm., 90 mk., 228 mr.
12.) M., wś, pow. iłżecki, gm. Bobrowniki,
par. Głowaczów. Gruntu mr. 797, mk. 256;
dm. drewn. 34, 13) M., wś, pow. sandomier-
ski, gm. Wiśniowa, par. Bogorya, odl. 20 w.
od Sandomierza. W 1827 r. 9 dm. 69 mk;
obecnie 12 dm., 103 mk., 154 mr. ziemi dwors.
i 101 mr. włośc. Według Tow. Kred, Ziems.
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folw. M. rozl. mr. 226, grunta orne i ogr. mr.
145, łąk mr. 18, past. mr, 62, nieuż. i* place.
mr, 6, budowli z drzewa 6; pokłady torfu,
Folw. ten w r. 1670 oddzielony od dóbr Bogo-
rya-miasto. 14.) M. al. NWiekłań Mały, ob.
Niekłań.
par. Koziebrody (ob.), odl. o 24 w. od Sierpca.
Ma 13 dm., 157 mk., 262 mr. gruntu. W 1827
r. 11 dm., 76 mk. Br. Ch.
„ Maławieś, wieś i folw., pow. płocki, gm.
Swięcice, par. Orszymowo. Leży przy trakcie
wiodącym z Modlina przez Czerwińsk, Wy-
szogród do Płocka. Odl. od Płocka w. 29, od
Wyszogroda w. 7, od Orszymowa w.3. W.H.
Gawarecki w ,,Pismach Historycznych z 1824
r. tak pisze: „M. W., wś dziedz. Franciszka
Nakwaskiego, senatora, kasztelana, gniazdo
domu Małowieyskich. Pałac murowany, ogro-
dy owocowy 1 angielski, oranżerya, porządny
zajazd dla podróżnych zdobią to miejsce. Na

„ dziedzińcu wyniosłe lipy przypominają szaco-
wne zwyczaje przodków naszych, które Kra-
sieki w dziele ,,Podstolego* wystawił, Każdy
z tutejszych rolników ma przy mieszkaniu
swojem ogródek, drzewami owocowemi, przez
dziedzica udzielonemi, zasadzony. Wieś ta
w dobrym stanie i w przynależnym porządku
utrzymywana, drzewami zacieniona, widok
przyjemny sprawia, liczy dymów 30. Wjeż-
dżając do niej spostrzegać się daje statua ka-
mienna ś. Jana Nepomucena; napis na niej po-

 łożony świadczy, iż przez Klemensa Nakwa-
skiego, podkomorzego, pana Małejwsi w r. 1799
jest wystawiona. Na gruncie do Małejwsi na-
leżącym widzieć się daje wzniesiony ręką
ludzką na równinie kopiec; okoliczni włościa-
nie twierdzą, iż to jest grobowiec sławnego
wojownika; jakie jego nazwisko i jakiego był
narodu, niewiadomo, Dobra Mała-Wieś przez
długi czas były własnością rodziny Nakwa-

skich; tu mieszkała i zmarła 21 paźdz. 1851 r.
Anna z Krajewskich Nakwaska, córka insty-
gatora koronnego, żona prefekta, kasztelana,

wojewody i senatora Fr. Nakwaskiego, autor-
ka „„Anieli*, ,,Wspomnień z czasów pruskich i
Xięstwa Warszawskiego” i wielu innych prac
treści beletrystycznej i historycznej, Ona
w początkach bieżącego stulecia założyłą w M.
W. na 19-stu morgach wspaniały park, do któ-
rego sprowadziła z zagranicy mnóstwo drzew
i krzewów i starała się przyswajać je do na-
szego k:imatu, co jej się powiodło. Park ten
ozdobiła pięcioma kanałami, oranżeryą, alta-
nami, domkiem szwajcarskim i wieloma posą-
gami z kamienia. Wśród parku stanął piękny
murowany dwór, w guście pałacu, a blisko
niego oficyna. Tu przebywała także czasowo
synowa Anny, Karolina z Potockich Nakwa-
ska, autorka „„Dworu Wiejskiego*. 0d Nakwa
skich za ich córką w posagu dobra te odzie-

15.) M., wś, pow. sierpecki, gm, i
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dziczył Cypryan Walewski, posiadacz pięknej
biblioteki i autor kilku prace literackich; w r.
1870 nabył je p. Przeździecki, a od Przeździec-
kiego w 1878 r. przeszły na własność Lucyny
i Wojciecha Białosukniów. W 1827 r. M. W.
miała 14 dm , 107 mk. Dobra M. W. leżą prze-
ważnie w pszennej glebie, złożone z 8-ch fol-
warków: M. W., Niździn i Gałki, zawierają
cych razem przestrzeni dwor. 1852 mr., w tem
ogrodów mr. 40, ziemi or. 1211, łąk 28, past.
101, lasu 421, wód mr. 9, reszta pod zabu-
dowaniami, drogami i t, d. Płodozmian na
wszystkich folwarkach od lat dwudziestu kil-
ku wprowadzony. Grospodarstwo leśne urzą-
dzone z sześćdziesięcioletnią koleją. Osad wło-

ściańskich M. W. liczy 31, do których należy
184 mr. ziemi, Wszyscy mieszkańcy wyzna-
nia rzym.-katol. Wojciech Białosuknia.
Maławieś 1.) przys. do Świniarska, w pow.

sądeckim, leży w urodzajnem porzeczu na lew.
brzegu Dunajca, na zach. od Nowego Sącza, 1
tam jest przyłączona do par. rzym.-kat. Liczy
140 mk. rzym.- kat. W dyplomie papieża Ur-
bana IV zr. 1283 (Kod. Małop. 121) jest za-
liczona do uposażenia klasztoru pp. klarysek
w Starym Sączu przez Ś. Kingę. Graniczy na
płd. ze $winiarskiem, na zach, z kolonią niem.
Hundsdorf (Psia górka, część Biczye). W 1611
r. ustawa sejmowa zwolniła jej mieszkańców od
powinności składania osepów do Sącza, 2.) M.,
wś w pow. wielickim, w państwie kokotow-
skiem (ze Strumianami), leży przy gościńcu
z Wieliczki (5.8 kil.) do Niepołomie, w równi-
nie nadwiślańskiej 251 m. npm. Przez wś pły-
nie potok Dąbrowa, dopływ Trawy, wpadają
cej z lew, brzegu do Wisły, Należy do parafii
wWieliczce i liczy 226 mk. rzym.-kat. Da-
wniej była częścią Węgrzec Małych, z któremi
się styka na płn.; na wsch. graniczy z Zakrzo-
wem, na płd. z Sułkowem a na zach. z Zaba-
wą. Pos, więk. 91 mr. rozl. 8.) M., część wsi
Nieszkowie Małych, w pow. bocheńskim. Mac.
Maławieś, niem. Kleindorf, wś i gm. nad

Obrą, pow. babimoski, 3 miejsc. a) M., wś;
b) Wielka wieś (Grossdorf), gospodarstwo;
e) Fryderyków (Friedrichshof), folw.; 35 dm.,
2/4 mk,, 46 ew., 228 kat.; 66 analf. Poczta i
tel. w Kargowie o 4 kil.; st. kol, żel. Zbąszyń
o 18 kil. M. St.
Mała Wioska, węg. Bodrogh-Kis-Falud,

niem. Kleindórfel, wś w hr. ziemneńskiem (Zem-
plin, Węg.), w Hegyallyi, nad rz. Bodrogiem,
kościół katol. filialny, uprawa roli, winnice
u stoków góry Varhegy, w których rodzi się
znakomite wino; ruiny słynnego i obronnego
niegdyś zamku Szeghy, 536 mk.
Maławola 1.) wś i folw., pow. rawski,

gm. i par. Czerniewice; wś ma 8 dm., 45 mk,,
228 mr.; folw. 2 dm., 25 mk., 1101 mr. (500
mr. roli). W 1827 r. było tu 9 dm., 64 mk.
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Według Tow. Kred. Ziems, folw. M. W. rozl.
mr. 618: grunta or. i ogr. mr. 378, łąk mr. 53,
lasu mr. 176, nieuż. i place mr. 11. WŚM.
osąd 9, z grnn. mr. 118. 2.) M., wś, pow. lu-
belski, gm, i par. Bychawa. 3.) M., wś, pow.
biłgorajski, gm. Puszcza Solska, par. Biłgoraj.
Maławola, folw. z cegielnia, pow. pilzeń-

ski, należy do Straszęcina, leży na lew. brze-
gu Wisłoki, w miejscu gdzie się przecinają
drogi ze Straszęcina do Przecławia i z Wie-

wiórki do Dębicy. Mac,
Mała- Wólka, wś, pow. szczuczyński, gm.

Przestrzele, par. Rydzewo.
Małchowice, ob. Małkowice.
Małcianka al. Małta, rz. w pow. lucyńskim.

„Małezew, kol., folw. i os. młyn., pow. brze-
ziński, gm. Gałkówek, par. Brzeziny (Łaski,
Lib. ben. II, 399). Leży na prawo od drogi
bitej z Brzezin do Rokicin, przy samej linii dr.
żel. fabrycznej łódzkiej. W 1827 r. 15 dm.,
1382 mk.; obecnie kol. 19 dm., 169 mk., 222
mr.; folw. 3 dm., 18 mk., 358 mr.; os. młyn.
l dm., 7 mk., 4 mr. ziemi, Wieś M. 1465 r.
wspominana przy działach braci Bielawskich,
Według Tow. Kred, Ziems. folw. M. (z wsią
M.i Adamów) rozl. mr. 364: grunta or. i ogr.

mr. 520, łąk mr. 36, wody mr. 1, nieuż, i pla-
ce mr. 7, bud. z drzewa 14, płodozmian 8-po-
lowy, wiatrak, WŚ M. os, 23, z grun. mr. 222;
wś Adamów os. 27, z grun. mr. 482.

Małczynie, jez. na zachód od wsi Słupie,
w pow. suwalskim, stanowi właściwie część
jez. Wigry, od którego dzieli je wązki pas ni-
skiego lądu, odsłonięty przez obniżenie pozio-
mu wód.

Małdakiszki, zaśc. szlach. nad jez, Żelksze-
tis,pow. święciański, 2 okr. adm., o 55 w. od
Swięcian, 4 dm., 25 mk. katol. (1866).

Małdejki, ob. Natygała. )
Małdeni. 1.) okolica szlach., pow. szawelski,

gm. i par. tryska; Polikarp Radźwiłłowicz
ma tu 3 włóki, Anicety Radźwiłłowicz 9 wł.,
Liczkunowa 3 wł., Tadeusz Daniłłowicz 1wł.
ziemi. W tem sporo lasu. 2.) M., wś, pow.
szawelski, gm, janiska, 94 dusz męs., 94 dzies.
ziemi w glebie bardzo żyznej. 3.) M. wś,
pow. szawelski, gm. żagorska, dusz męs. 3,
dzies. ziemi 50; włók 30 lasu pozostało przy
dworze Stare Żagory. Niegdyś folw. dóbr Le-

. żyki Umiastowskich, Stankiewiczów, sprzeda-
nych hr. Medemowi. J. Godl.
Małdruny, dwór rząd., pow. rossieński,

par. girdyska.
Małdryki al. Mandryki, grupa domów w Ła-

wrykowie, pow. Rawa Ruska.
Małdupis, rz., dopływ Okmiany z prawej

strony,

Małdar, ob. Maldur,
Małduty, ob. Płotele,
Małe 1.) wś, folw. i os., nad rz. Ner, pow. 
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łęczycki, gm. Poddębice, par. Tur (Łaski, Lib,

ben. II, 366), odl. od Łęczycy w. 20; wś dm.

8, mk. 1038; folw. dm. 2, mk. 17; 08. dm. 1,

mk, 11. W 1827 r. 14 dm., 98 mk. Folw. M.

należy do dóbr Golice. 2.) M., wś, pow. sej-

neński, gm. i par. Berżniki, odl, 11 w. od Sejn,

ma 4 dm., 22 mk. Br. Ch

Małe al. Tatarka, zaśc. poleski w pow. bo-

brujskim, w okr. pol. hłuskim, przy lichej

drożynie wiodącej ze wsi Bojanicz do Zahala,

ma osad 10, miejscowość odludna, nizinna,

grunta piaszczyste. Ą. Jelski,

Małe, wś, pow. poznański, 9 dm., 68 mk.,

wszyscy kat., 21 analf. Poczta w Sadach, tel.
i st. kol. żel. w Poznaniu o 15 kil. M.St.
Małe 1.) jezioro przy wsi Jeziorki, w pow.

sejneńskim, jedno z grupy drobnych jeziór ja-
ką składają: M., Jurkowo i Piaskowo. Wody
ich spływają do Czarnej Hańczy, odl. o 2 w.

w kierunku zachodnim. 2.) M., jezioro śród

lasów na północ od wsi Strzelcowizna, w pobli-

żu Czarnej Hańczy. Br. Ch.

Małe, ross. Małoje, jezioro w południowej

stronie pow. borysowskiego, w okolicy wsi
Jurewo i kotliny rzeki Usiaży, długie na pół-
torej wiorsty, szerokie prawie na wiorstę;
w południowej stronie przyjmuje w siebie ma-
łą rzeczułkę Studziankę; moczarami na wschód
i północ łączy się z jeziorem zwanem Wielkie
(Wielikoje) i rzeką Usiażą; dość rybne, brzegi
ma bagniste. Al. Jel.

Małe, jez. w dobr. Kublicze (ob.).
Małe (Zibawskie), jez. w pow. grobińskim

w Kurlandyi, ob. Libawa.
Małe, jezioro, ob. Jeziorany.
Małe, morze, ob. Pucka zatoka,
Małe przedmieście: a) w mieście pow. Ja-

worowie; b) w Potyliczu, pow. Rawa Ruska.
Małe-Bagienice, Kosicze i t. p., ob, Bagienice

Kosicze i t. p. Małe. Ę

Małe-Bobki, wś w pow. mińskim, w gm.
kojdanowskiej, nad rzeką Uździanką, dopły-
wem Usy Niemnowej Górnej, W okolicy po-

między” Basmanówką i Dobryniewem; miej-
scowość wzgórkowata, bezleśna. Al. Jel.

Małe-Bołocicze, wś w pow. nowogródzkim,
w 5$m. jeremickiej, nad rzeką Uszą, lewym
dopływem Niemna, przy drodze wiodącej ze
wsi Wileze-Błoto i wsi Skorycze do mezka
Jeremicz. Ma osad pełnonadziałowych 24.
Na północ rozlega się lesista kotlina Niemna,
na zachód w stronę Turca wzgórza urodzajne;
łąk obfitość, Al. Jel.
Małe Bortniki, wś w pow. bobrujskim,

w gm, bortnickiej, nieopodal szosy wiodącej
z Bobrujska do Rohaczewa, w pobliżu Wiel-

kich-Bortnik (ob. Bortniki), ma osad pełnona-
działowych 49, grunta lekkie; okolica poleska;
okr. polic. 1-szy. „Al. Jeł,

Małe Boże, wś, pow. kozienieki, gm, Gra-
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bów nad Pilicą, par. Stromiec, odl. 34 w. od
Kozienic, ma 35 dm., 240 mk., 802 mr. włośc,
il mr. dwors, Br. Ch,

Małe-Chociuchowo, wś w pow. borysow-
skim, w gm. chołopieniekiej, osad 7, miejsco-
wość małoludna, dość lesista, grunta lekkie.
Obacz Chociuchowo, dobra Brodowskich od r.
1874. Al. Jel.
Małe-Chotowo al. Ogrodniki,  Ogorodniki,

wś na granicy powiatów: oszmiańskiego i miń-
skiego, w gm. słobodzkiej, w okr. polic, koj-
danowskim, ma osąd 4, miejscowość falista,
niebezleśna; tędy gościniec z Iwanowszczyzny
do folw. Chotowa. Al. Jel,

Małecz, wś i folw., pow. brzeziński, gm, Ła-
zisko, par. Lubochnia, WŚ (lit. A. i B.) ma 55
dm., 362 mk, 523 mr. ziemi włośc. Folw. 7
dm., 58 mk., 695 mr., os, leśna 15 dm. ios.
karcz, rząd., | dm., I mr. Do r. 1788 była
tu par. katol, (Łaski, Lib. ben, II, 319), od
tej pory należy do par. Lubochnia, R. 1609
włas, Krzemieniewskich, kościół paraf. drew.
5. Floryana Męcz. Do par. należały Małecka
Woła, Skrzynki, Przesiądłowo, Ojrzanów,
Stangrocz, Niewiadów (część), Zaoszie. We-
dług Tow. Kred. Ziems. folw. M. lit, ©., wła-
sność Btanisława hr. Ostrowskiego, z kupna
w r. 1864 od rządu, rozl. mr, 1820: grunta or-
ne i ogr. mr, 628, łąk mr. 7, pastw. mr. 18,
lasu mr. 1150, nieuż. i place mr. 22, bud.
z drzewa 29. | Br. Ch.
Małeczewo al. Maleczewo, niem, Malleczewen

al. Malecewen 1 Mallesczewen, majątek chełmiń-
ski, pow. łecki, st. p. Bajtkowo 6 kil. odl.,
okrąg urzędu stanu cywilnego Ełk; obejmuje
78.11 ha. roli orn. i ogr., 25.50 łąk, 7.62
pastw., 51.70 boru, 4.38 nieuż., razem 162.26
ha.; cegielnia, M. zakłada r. 1566 Hie-
ronim Maletius, pleban łecki, Ze szlacheckich
familij polskich mieszkały w M, około r. 1600:

Krajewscy i Małeccy, od których ta osada
może przybrała swe miano. (Ob. Kętrz.: O lu-

dności pols. w Prusiech, str. 464 i 466),

Małe-Gajany, wś w pow. mińskim, w gm.
białoruckiej, nad rzeczką Gajanką, dopływem
Wiaczy, ma cerkiew, osad włócznych 28,
grunta debre, miejscowość niebezleśna,
Małe góry, grupa domów w Łozinie, pow.

gródecki,
Małe-Jelenie, jez., ob. Jelentca.
Małejodło, folw., pow. opatowski, gm,

Waśniów, par. Kunów (ob.), odl. 22 w. od
Opatowa, ma 1 dm., 15 mk., 60 mr.; należy
do majoratu gen. Szwarca,

Małejsze, wś, pow. wiłkomierski, parafia
Swiadoście, uwłaszczona od-dóbr Sawiczuny,
Małe Końskie, WŚ, pow. opoczyński, gm.

Zajączków, par. Błogie, odl. 21 w. od Opocz-
na, posiada urząd gminny, 24 dm, 228 mk.,  
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526 mr. ziemi włośc. i 28 mr. ziemi rządowej.
Małe Kościeliska, ob. Kościeliska dolina.
Małe-Kosicze, folw. w pow. nowogródzkim,

własność Leparskich, 5'/, włóki,
Małepany, rz., ob. Małapanew,
Mąłe paski al. Kownata (ob.), wś, pow.

jańsborski.

Małepole, niem. Kleinfelde, wś, pow. kwi-
dzyński, st. p. Ryjewo (Rehhof); parafia kat.
1 ewang. Gniew, szkoła Schadewinkel. Areału
liczy 1703.48 mr. magd., 1868 r. 21 bud,,
między temi 7 dm., 92 mk., 56 katol., 36
ewang. Kś. Fr.
Małe pustkowie, niem, See Mały, pow. by-

towski (Kętrz.),

Małeraczki, wś, pow. suwalski, gm. Ko-
niecbór (ob.), par. Raczki, odl. 15 w. od Su-
wałk, mają 83 dm., 261 mk.
Małe sanki, wś włośc., pow. wileński, 5

okr. adm., o 40 w. od Wilna, 12 dm,, 101 mk.
katol. (1866).
Małe siołko, wś rząd., pow. lidzki, 2 okr.

adm., o 50 w. od Lidy, 10 dm,, 92 mk. katol.
(1866).
Małe stopnie, szczyt w Karpatach czarno-

horskich, w obr. gm, Żabiego, w pow. kosow-
skim, na południe od szczytu Skupowej (ob.), -
1588 m. wys., pod 429 29' wsch, dłg. g. F,,
a 48? 1” płn, sz. g., nad źródłami potoków Lu-
doweci i Kekaczy (ob.); wznies. 1246 m. npm.
Stok południowy zowie się Stopniami. Tutaj
wytryskuje pot. Czarny, dopływ Probiny,

Małeszyce, ob. Małyszyce.
Małe Wilkucice, kol., pow. brzeziński, gm.

Ciosny, par. Budziszewice, Ma 15 dm., 121
mk., 264 mr. ziemi.

Małe-Zalesie, folw., ob. Górka, domin., 6.
Małęczyn, wś i folw., pow. radomski, gm.

Kuczki, par. Radom, odl. 8 w. od Radomia, ma
35 dm., 269 mk., 960 mr. ziemi dworsk., 404
mr. włośc., młyn wodny. Wspomina ją Dłu-
gosz (III, 264). Według Tow. Kred, Ziems.
folw. M.-Stary, z wsią M. i Kiedrzyn, rozl.
mr. 396: grunta orne i ogr. mr. 337, łąk mr.
16, pastw. mr. 20, lasu mr. 6, nieuż. i placa
mr, 17, bud. z drzewa 12; w r. 1883 od dóbr
tych oddzielono mr. 451 pod nazwą Małęczyn
Nowy. WŚ M. osad 54, z grun. mr. 227; wś
Kiedrzyn os. 28, z grun. mr. 319. Br. Ch,
Małgorzacin, folw., pow. włodawski, gm.

Horodyszcze, par. Wisznice, Ma 3 dm., 921
mr. Według Tow, Kred, Ziems. folw. M., od
rzeki Bugu w. 10, rozl, mr. 877: grunta orne
i ogr. mr. 364, łąk mr. 268, lasu mr, 187, za-
rośli mr. 42, nieuż, i place mr. 15, bud. mur.
1, zdrzewa 5. Folw. ten w r. 1870 oddzielo-
ny od dóbr Wisznice. Br. Ch.
Małgorzatów 1.) kol., pow. rawski, gm,i

par. Boguszyce, ma 21 dm., 177 mk., 363 mr.
ziemi. 2.) M., folw., ob, Zukom.
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Małgorzaty, wś, pow. sejneński, gm. Ku-
drany, par, Sereje, odl. 44 w. od Sejn, ma 15dm., 127 mk,
Małgorzaty $w. (Góra), ob. Góra Św.Małgo-

rzaty.

Małgów, A.B.O.D. E., wsie i folw., pow. ture-
cki, gm, Skarzyn, par. Lisków, odl. od Turku
w. 16; lit, A, dm. 3, lit, B. dm.9, lit. ©. dm.
4, lit, D, dm, 12i lit. E. dm. 2; mieszkańców
w ogóle 257 głów; folw. dm. 7, mieszk. 66.
W 1827 r. 16 dm., 158 mk. Dobra M. z lasem
do dóbr tych należącym, w skład których
wchodzi kolonia Józefów razem z lasem na
Józefowie i lasem Madalińskim zwanym, tu-
dzież nomenklaturami: Tencery, Dębniałki i
Łuby, rozl. mr. 892: grunta orne iogr. mr.
507, łąk mr. 118, pastw. mr. 18, lasu mr. 150,
nieuż, i place mr. 382, bud. z drzewa 21.
Małgów 1.) wś i gm., pow. krotoszyński,

2 miejsc.: a) M., wś, b) Wziąchów, wś; 30
dm., 194 mk., 14 ew., 180 kat., 36 analf. Poczta
i tel, w Pogorzeli o 5 kil., st. kol. żel. w Koż-
minie o 12 kil. 2.) M., dom, tamże, 2068 mr.
rozl., 2 miejsc.: a) M., dom., b) Staw, folw.; 7
dm., 160 mk., 6 ew., 154 kat., 21 analf, Nale-
ży do dóbr Borzęciczek. M, St,
Małgużew, wś i dobra, pow. szawelski, okr.

polic. 3 janiski, gm.ipar. krukowska. Hr. Ka-
rol Keyserlingk ma tu około 50 włók ziemi.
Małka, malutka rzeczka w pow. borysow-

skim, ma początek z pod wzgórz w okolicy
mka Pleszczenice; płynąc ciągle w kierunku
zachodnim około wiorst paru, wpada pod Ru-
dnią do Dźwinosy, dopływu Wilii. Por. Gro-
mnica. Al. Jel.
Małki 1.) wś, pow. tomaszowski, gm,i par.

Tomaszów. 2.) M., wś, pow. makowski, gm.
Sielec, par. Rożan. W 1827 r. 9 dm., 48 mk.
Jest tu urząd gminny. Wś w części zamiesz-
kana przez drobną szlachtę.

Małki, por. Malki.
Małki, część Dworzec, pow. żółkiewski.
Małki, niem. Malken al. Malkau (dok. Mal-

kow (1340) Malk (1322), wś nadbitym traktem
toruńsko-brodnickim, niedaleko granicy pol-
skiej, pow. brodnicki, st. p. Brodnica, paraf.
katol. Wrock, */, mili odl. paraf, ewang.Kaw-
ki; (W miejscu jest tylko szkoła ewang., do
niej uczęszczają i dzieci katol., którym nau-
czyciel z Cieszyna udziela nauki w religii kat.
Obszar ziemi wynosi 1829.94 mr.; 1867 r. by-
ło tu 61 budynków, między temi 32 mieszkal-
nych, mieszk. było 284, ewang. 217, kat. 67,
edług ksiąg szkodowych przez krzyżaków

spisanych poniosły M. r. 1414 w ogóle 800
RA szkody, bo cała wieś została spalona,
Też 1322 nądaje Otto Bonsdorf, komtur kowa-
St Konradowi z Kornie, sołtysowiwMał-
ach, 41 włók tamże celem pierwszej lokacyi
na prawie chełm,, z nich przypadają 4 włóki
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ziemiańskie i trzeci grosz sądowy sołtysowi;
braciom jego zaś Mikołajowi i Marcinowi na-
daje komtur 6 włók ziemiańskich, ztym wa-
runkiem jednak, aby jemu i komandoryi ko-
walewskiej wedlug prawa pols. służyli, Wieś
ta od dawna istniała, ale była spustoszona
(Ob. Kętrz.: O ludn, pol. w Prusiech, str. 66).
R. 1340 otrzymuje M. Clauko de Jura, t.j.
Klawko (Kleofas) z Jaworza na prawie chełm.
(tamże, str. 128). Roku 1484 nadaje Paweł
v. Russdorf Mikołajowi Salendorf dla zasług
jego 20 włók w M. w obwodzie lipińskim na
prawie chełm., tak, że gdyby zakon po jego
śmierci miał cofnąć ten list nadawczy, winien
spadkobiercom zapłacić 200 grzywien. Na-
daje mu też zakon wielkie i małe sądownictwo,
wyjąwszy drożne, za to ma służyć na kouiu
w zbroi i płacić | funt wosku i fen. koloński
rocznie, Datum Stuhm. Po r. 1415 zawiera-
ją M, 34 włók, z których czynszują 17 kojców
od włóki, 14 włók było osadzonych, 20 pu-
stych. Karczmarz płacił 15 skojców. Bor. Ki-
szewa. Kś. Fr.

Małkiń 1.) ob. Makosieje, 2.) M.-Nowy, ob.
Woszczele.
Małkiń, niem. Malkiehn - Fluss, strumyk

w pow. łeckim, w dok. często wzmiankowany;
nad nim leżą wsie Małkiń al. Makosieje, Sy-
pitki, Kucze i Stacze; wypływa zjez, Selmę-
tno i uchodzi do jez. Stacze, odnogi znaczniej-
szego jez, rajgrodzkiego, leżącego po większej
części już w Polsce. Por, Ełk, rz, Ks. Fr.

Małkiń, niem. Malkiehnen-See, małe jezioro
w pow. łeckim, nad którem leżą wsie Małkiny
i Woszczele al. Nowy M.

Małkinia, JMałkynia Dolna i M. Górna, wś,
pow. ostrowski, gm. Orło, par. Brok. Jest tu
stacya dr. żel. warsz.-peters., odl. 78 w. od
Warszawy. W 1827 r. M. Dolna, wś rząd,
miała 10 dm., 66 mk, i M.-Górna, wś rząd., 46
dm., 315 mk,; obecnie M, obie mają 62 dm,,
420 mk., st. poczt, trzy wiatraki, Obie wsie
wchodziły w skład dóbr bisk. płockich; po za-
braniu tychże na rzecz skarbu, weszły w skład
dóbr narodowych Brok, Przywilejem z 1751
r. wydanym na imię włościan Andrzeja i Mi-
chała Skoniecznego, Wojciecha Błażka, Jana
Zyska, Pawła Druży i t. d. przez bisk,płock,
wsie Małkynia Górna i Dolna, Błędnica, Ku-
skowizna, Siemiężne i inne okoliczne otrzymu-
Ją prawo wybierania wójtów, sprzedawania
własności, krudunku boru na łąki i grunta,
wyrabiania barci, polowania, wyboru ssty bar-
tnego, za co nawzajem były obowiązane opła-
cać 48 złp, czynszu z włóki. Rozbiór kraju

stosunki te zmienił; włościanie postradali przy-
wileje, pomimo, iż dość energicznie się o tako-
wych utrzymanie upominali (skarga zbiorowa
z 1817 o niedotrzymanie przywilejów i t. d.).
M.-Dolna i Górna, z lasami i z polami wsi

8
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Przewóz, Klukowo i Borowe, podług pomiaru
Tamm'a z 1804, zawierały 6458 mr. W 1819
r. wysiew w Górnej M, wynosił 122 kor. jarz,
i tyleż ozim., zbierano 106 fur siana; w Dolnej
wynosił 9'/, kor, jarz. i tyleż ozim., zbierano
4 fur siana. Znajdowało się wtedy w Górnej
M. na 37 osadach 48 gospodarzy, opłacających
czynszu za grunta i łąki bartne 1819 złp. 24
gr., hyberny 151 złp., dzies, dwors. 151 złp., 23
wyrobników, zdun,, szynk; razem 48 dm., 51
mk. W 1850 r.48 osad roln.,4 ogrod. WDolnej
M. w 1819 r. znajdujemy: 3 czynszowników,
opłącających 128 złp. 27 gr. czynszu, 11 złp.
15 gr. hyberny, 11 złp. dziesięciny do dworu;
8 chałupników z ogrodami, opłacających 34
złp. 6 gr. czynszu, chałupnik, szynk, ra-
zem 9 dm., 46 mieszkańców, W 1850 roku
3 osad roln. 5 ogrodn. W 1851—52 urzą-
dzone obiedwie wsie kolonialnie; przytem obie
Małkynie, Górną i Dolną, połączono w jednę
całość, Na 1415 mr. 155 pręt. utworzono 46
osad roln., 9 ogrodniczych, kowalską, karcze-
mną, leśną i szkołę, Czynsz przed upływem
lat wolnych ustanowiono na 483 rs. 40 kop.;
po ich upływie 486 rs. 91 kop. W 1819r.
obie M, dawały po 21/; złp. z osadyna utrzy-
manie szkółki przy probostwie w Broku, ale
z powodu odległości nie mogły posyłać dzieci
do szkoły; prosiły więc © pozwolenie otworze-
nia szkółki w Górnej M, Nazwa litewska M,
odpowiada polskiej Drważły, Lud. Krz.
Małkiny, niem. Malkieknen (dok. Melkinsken,

Malkinsken), wś nadjeziorem tejże nazwy, pow.
łecki, st, p. Grabnik, 1857 r. 105 mk,, w miej-
scu jest młyn konny, R. 1473 nadaje Walter
Kiekierzyc, wójt łecki, Andrzejowi na prawie
 magdeburskiem 8 włók wolnych od czynszu
i tłoki nad jeziorem małkińskiem z obowiąz-
kiem '/ą służby (Ob. Kętrz.: O ludn. pols,
w srusiech, str. 451), Kś. Fr.
Małków 1.) wś, pow. nowomiński, gm. Dę-

be Wielkie, par. Pustelnik, W 18927 r. 4 dm,,
28 mk. Por. Krubki, 2.) M.-Nowy i M.-Ciele-
chi, wś ifolw. nad rz. Wartą, pow. turecki,
gm. Bartochów, par. Warta (Łaski, Lib, ben. I
410, 439), odl. od Turku w. 40; M.-Nowy
dm. 27, mk, 151; M.-Cielecki wś 15 dm., 14
mk., folw. 6 dm,, 176 mk, W 1827 r. 29 dm.,
279 mk, Według Tow. Kred. Ziems. folw,
M.-Cielecki z attyn. Zmyślona i Rekrucka
(wsiami: M.-(ielecki, M.-Nowy, Duszniki),

- rozl. mr. 1358: grunta orne i ogr. mr. 834, łąk
mr. 582, pastw. mr. 146, wody mr. 23, nieuż.
i place mr. 18, bud, mur, 14, z drzewa 8; pło-
dozmian 5-polowy. Gorzelnia, dwa wiatraki,
pokłady torfu, rzeką Warta przepływa. Wś
M.-Cielecki os. 22, z grun, mr, 163; wś M.-
nowy os, 26, z grun. mr, 135; wś Duszniki os.
56, z grun. mr. 291. 3.) M., wś, pow. chełm-

ski, gm, Cyców, par. Wereszczyn. 4.) M., WŚ  
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ifolw. n. rz. Bukową, pow. hrubieszowski,
par. i gm. Kryłów (ob.). Jest tu cerkiew dla
ludności rusińskiej, dawniej filialna do Szy-
chowie, unicka i szkoła poezątk. 1-kl. ogólna.
Gorzelnia z produkcyą na 18980 rs. i browar
za 590 rs. produkujący. Br. Ch,
Małków, niwa w płd.-zach. stronie Przy-

łbie, pow. jaworowski.
Małkowiee 1.) po rus. Malkowyczi, dok,

Maleczkowice, wś w pow. gródeckim, 5 kil. na
płd. wsch. od sądu powiat. i urzędu poczt.
w Gródku. Na płn. leżą Artyszczów i Kierni-
ca, na płd. wsch. Lubień Wielki, na płd, zach.
Lubień Wielki i Czerlany. .Płd. zach. granicę
tworzą dwa stawy, utworzone przez Wereszy-
cę, a mianowicie: staw Czerlański i Lubieński
(ob.). Na przestrzeni przeszło kilometrowej,
oddzielającej oba te stawy, płynie Wereszyca
dwoma ramionami, z których jedno przerzyna
obszar Małkowic. Na lew. brzegu tego ramie-
nia i na wsch. b. stawu Lubieńskiego leżą za-
budowania wiejskie. Na wsch. wznosi się Ły-
sa góra (al. Małkowice) do 301 m. (znak
triang.), W środku wsi jest źródło wody siar-
czanej, używanej często przez włościan. Własn.
więk. (bar. Brunickiego) ma roli or. 55, łąki
ogr. 11, past. 2 mr.; własn. mn. roli or. 765,
łąk i ogr. 196, past. 217 mr. Gleba przewa-
żnie piaskowa, pod spodem kamienista, sprzyja
głównie uprawie ogórków. Mórg pola wy-
daje 3 kopy zboża. W r. 1880 było 969 mk.
w gm., 1] na obsz. dwors. (10 obrz, rz.-kat,
reszta gr.-kat,). Par. rzym.-kat, w Gródku,
gr.-kat. w miejscu, dek. gródecki, archidyec.
lwowska. Do parafii tej należą Artyszczów i
Czerlany. Ludność trudni się głównie uprawą
roli i rybółówstwem w rybnej Wereszycy.
Ogórkami prowadzą rozległy handel, wywożąc
je do Gródka, Komarna, Szezórea i Łwowa.
Podczas kiedy w całej okolicy lud mówi buty,
buł, wymawiają Małkowiczanie: byty, był, a są-
siadów swoich zwą Bułakami, We wsi jest
szkoła etat. |-kl. i cerkiew drewniana. Cer-
kiew tę postawiono na mocy hramoty Włady-
sława IV z 31 maja 1636 r., którą on potwier-
dził nadanie Władysława z Mirowa, margra-

6|biego Myszkowskiego, starosty gródeckiego,
i pozwolił wystawić gromadzie nową cerkiew
w miejsce starej, przez Tatarów zburzonej,
Cerkiew odnowiono i poświęcono 10 czerwca
1722 r., ar. 1788 ozdobiono wewnątrz i za-
opatrzono w ikonostas. Za czasów polskich
należała wieś do dóbr koronnych w ststwie
gródeckiem. Dnia 28 listop. r. 1408 nadaje
Władysław Jagiełło Maternie, mieszczaninowi
gródeckiemu, sołtystwo we wsiach Małkowi-
cach i Czerlanach i osadza je na prawie średz-
kiem (A. G. Z. X, 17). Dnia 28 stycz, r. 1463
pozwala Kazimierz Jagiellończyk Krzysztofo-
wi de Sancto Romulo, lwowskiemu poborcy
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ceł, żupnikowi drohobyckiemu, wykupić z rąk
Slabossią wsie Kiernice, Małkowice, Czerlany
i Kąty (ib. 88). D. 15 kwiet. r. 1192 nadaje
Kazimierz >agiellończyk Dersławowi Wilezko-
wl z Lubienia brzegii groblę we wsiach Czer-
lany, Czuczenosy i Małkowice z prawem ry-
bołówstwa i obowiązkiem utrzymania grobli
(ib. 137). Dnia 30 maja r. 1529 Zygmunt I,
rozstrzygając spór między Stanisławem z Pil-
czy a Janem Wilezkiem z Lubienia, stolnikiem
lwowskim, o wsie królewskie Malkowice, Kry-
nicę, Qzerlany i Czuczenosy, nadaje je jako
dzierżawę Wilezkowi i jego potomkom (Ar-
chiw. Bernard, we Lwowie C. t. 14, str. 261).
D. 17 paźdz. r. 1533 poleca Zygmunt I Otto-
nowi z Chodeza i Pawłowi Tarle sprawę Jana
Wilezka o zrzeczenie się sołtystwa w Małko-
wicach i Czerlanach na rzecz króla (ib. C. t.
14, str. 253). Lustracya z r. 1570 (rkp. Ossol.
Ne 2834, str. 248) podaje następujące szczegó-
ły: „W tej wsi jest ludzi, różno osadzonych na
łanach 11, 22. Z każdego czynszu dają po gr.
18, owsa po jednej kłodzie, kapłonów po 2.
Gromada z obszaru robi; płaci ogółem zł. 6.
Zagrodnik, który nowo osiadł na piasecznym,
daje czynszu na rok z pustych ról z ówierel
zł. 3 gr. 15. Pop ruski z cerkwi i roli płaci
z4.2. Z karczmy czynszu corocznego na rok
przychodzi zł. 10 gr. 4. Suma prowentu zł.
40 gr. 15%, W lustracyi z r. 1662 (ib. str.
282) czytamy: „Ta wieś zdawna zasiadła na
łanach 9. Poddanych przed wojną było 28.
Teraz poddanych, którzy na ćwierciach siedzą,
jest 8. Czynszu z ćwierci dają po 5 gr., fecit
1 zł, 10 gr. Owsa z ćwierci łanu dawać winni
po półłanków 2, więc półłanków 16 po gr. 15
tecit zł. 8. Gręsi z dwóch ćwierci przychodzi
4 po gr. 10, fecit 1 zł, gr. 10. Kurę z ćwierci
jednę, przychodzi kur 8 po gr. 3, fecit 24 gr,
Robić powinni z ćwierci po 2 dni w tydzień od
południa. Drugich zagrodnietw, którzy na za-
grodach siedzą, jest 7, dają po gr. 4, fecit gr.
28. Wybrańców w tej wsi było juxta lustra-
tionem A. 1627 na półłanach 2. Tych teraz
nie masz. Hajduczyzny gromada daje zł. 2.
Pop Z cerkwi zł, 2. Karczma tu była, do któ-
rej rola należała; dawano z niej na rok zł. 24;
teraz jej nie masz i piwa nie szynkują. Suma
prowentu z tej wsi zł. 17 gr. 22. Podanie
mówi, że w czasie napadów tatarkich zniszczo-
» tę wieś całkowicie. Uszedł tylko jeden
mieszkaniec nazwiskiem Muchai schronił się
W zaroślach, Gdy tenże po oddaleniu się nie-
przyjaciół wyszedł z ukrycia, znalazł tylko
Jednę chatę niezniszczoną, a w niej zastał nie-
wlastę tatarską, z którą się połączył. Ród je-
50 istnieje do dzisiaj, a całą budową swoją
Przypomina typ mongolski, Według lustracyi
2 Y. 1765 wynosiła prowizya tej wsi 1895 zł,,
z czego kwarta 473 zł, 22'/,gr. Przy licyta-  
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cyi zr. 1826 nabył wieś tę wraz z Artaso-
wem, Briinnsdorfem i Vorderbergiem Karol
Miiller de Neckersfeld za 26,740 zł. m. k. Na
wsch. kończynie wsi, na moczarach między
stawem Lubieńskim a Małkowicami, był nie-
gdyś zamek, przez Humienieckich wzniesiony
dla obrony przeciw napadom tatarskim, obwie-
dziony głębokim rowem, istniejącym dotąd,
napełnionym wodą z Wereszycy. W. czasie
napadu (około r. 1629 ?) spuścili Tatarzy wo-
dę, zamek zajęli i zniszczyli. Dziś pozostały
tylko fundamenta jako ślad zamku. Na grani-
cy wsi płn, wsch, wznosi się 12 stóp wysoki,
z closowego kamienia wykonany nagrobek hr.
Kalinowskiego, zmarłego tutaj na cholerę w r.
1882. Krótki opis M, podało ruskie Słowo,
Lwów, 1875, N57. 2.) M., wś w pow. prze-
myskim, 10 kil. na płn. wsch. od sądu powiat.
w Przemyślu, tuż na płn. od urzędu poczt., st.
kolej. i telegr. w Zurawicy. Na wsch. leżą
Walawa i Wyszatyce, na płd. Zurawica, na
płd. zach. Duńkowiczki, na zach. Orzechowce
i Hnatkowice, na płn. zach. Drohojów, na płn,
Sośnica (w pow. jarosławskim), Wody z całe-
go obszaru płyną małemi strugami na wschód
do Sanu. Zabudowania wiejskie leżą w środ-
ku obszaru (213 m.). Część wsi zwie się Cha-
łupkami. Własn. więk. (Jadwigi ks. Sapieży-
ny) ma roli or. 463, łąki ogr. 31, past. 69 mr.;
własn. mn. roli or. 679, łąk i ogr. 84, past.
170 mr, Gleba wyborna. W r. 1880 było
798 mk. w gm., 35 na obsz, dwor. (32 obrz.
rzym.-katol.), Par, rzym.-katol. w Zurawicy,
gr.-kat, w miejscu, dek. przemyski, Do parafii
należą Duńkowiczki. We wsi jest cerkiew i
szkoła etat. l-kl. Dawniej należała ta wieś
do biskupstwa przemyskiego gr. W r. 1596
nadał ją Zygmunt III Dunikowskiemu, wbrew
protestom biskupa Kopystyńskiego, w zamian
za wieś Rudniki. W ten sposób przeszła wieś
w ręce świeckie, z których już nie wyszła.
(Uzacki o litewskich i polskich prawach t. I,
str. 2985. Volumina legum t. II, str. 1221 i
1606; t. VI, str. 645). 3.) M. (al. Małchowi-
ce, po rus. Małkowyczi), wś w pow. przemy-
skim, 10 kil. na płn, wsch. od Przemyśla, 5
kil. na płn, wsch. od sądu pow., urzędu poczńt.,

st, kolej, i telegr, w Niżankowicach. Na płn.
leżą Hermanowice, na wsch. Wielunice, na
płd. Niżankowice i Zabłotce, na zach. Kupiaty-
cze. Wody z całego obszaru uprowadza mała
struga na płn. do Wiaru, Przez wieś idzie go-
Ściniec z Przemyśla do Chyrowa i kolej gali-
cyjsko-węgierska, Własn. więk. (funduszu re-
ligijaego) ma roli or. 250, łąk i ogr. 8, past.
9 mr.; własn. mn. roli or. 212, łąk i ogr. 18,
past. 18 mr. W r. 1880 było 228 mk. w gm.,
10 na obsz. dwor. (24 obrz, rz.-kat., reszta gr,-
kat.). Par, rz.-kat. w Niżankowicach, gr.-kat.
w Hermanowicach. We wsi jest cerkiew,
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Małkowice, ob. Malkowice i Dobierzów.
Małkowicze, wieś, pow. wołkowyski, na

płn.- wschód od m. Piaski,
Małkowicze, wś, pow. piński, ob. Malko-

wicze.
Małkowo, okolica szlachecka w pow. bo-

brujskim, w okr. polic. hłuskim, nieopodal li-

chej drożyny wiodącej ze wsi Choromcy do

wsi Sławkowicz; osad 12, miejscowość odlu-
dna, poleska, grunta lekkie. A. Jelski.
Małkowo, niem. Mahlkau, ob. Malkowy.
Małksa, niem. Malze, strumień na dolnych

Łużycach, wypływa niedaleko Barszcza, pły-
nie ku płn.-zach. koło Pienia, zwraca się po-

tem na zach. i poniżej wsi Prjawoz (Fehrow)
wpada do Szprewji.

Małkynia, ob. Małkinia.
Małmuta, ob. Malmuta i Zubań,
Małmyhy, wś w pow. wilejskim, nad Wi-

lią, na praw. brz. między Sosenką a Wilejką,
olllw. od źródeł Wilii, o 10 w. od m. Wi-
lejki, przy byłej drodze pocztowej borysow-
skiej, 17 dm., 152 mk, Własność Tukałły
(1866). |

Małniany, wś, pow. rossieński, par. pogro-
moncka.

Małniw, ob. Jfałnów.
Małnoniszki, wś, pow. rossieński, par. re-

towska.
Małnów al. Korsówka, dobra, pow. lucyń-

ski, własność dawna Szadurskich, dziś Juliu-
sza von der Ropp, 10,410 dzies. obszaru; tu
jest kościół pod wez. Jezusa Chrystusa i N.
Maryi P. Rożańcowej 1762 r. fundacyi Fran-
ciszka Xawerego Szadurskiego; parafian 8839
dusz. Por. Kołup.
Małnów (po rus. Małniw), wś w pow. mo-

ściskim, 14 kil. na płn, zach. od sądu powiat.
i st. kolej. w Mościskach, 9 kil. na płd, zach.
od urzędu poczt. w Krakoweu. Na wsch. leży
Małnowska Wola, na płd. Sokola i Czerniawa,
na płd. zach. Starzawa, na zach. Kalników, na
płn. Wola Gnojnicka (w pow. jaworowskim).
Płd. zach. część obszaru przepływa Wisznia,

dopływ Sanu, od płd. wsch. z Czerniawy, na
płn. wsch. do Kalnikowa. Wobrębie wsi
przyjmuje Wisznia od praw. brz. pot, Litowi-
ska, nastający w płd. wsch. stronie wsi, a pły-

nący zrazu na płd. zach., potem na płd. a

w końcu znowu na płd. zach., i pot. bezimien-
ny, nadpływający od wsch. z Małnowskiej

Woli, a płynący na zach., przy końcu biegu

zaś na płd. zach. W dolinie tego ostatniego
potoku leżą zabudowania wiejskie, bliżej gra-

nicy wsch., a na płd, zach, od nich części wsi:

Dubinki (al. Dębinka, Dubyna), Horbki (al.

Jacyki na Horbkach), Mełeszki z folw., Rzócz-

ka (po rus. Riczka), Zahorby. W stronie płn.
wznosi się wzgórze Łukowa (250 m., znak

triang.). Jest to najwyższy punkt we wsi. 

Mał

Stąd ku płd. i zach. opada obszar tak, że wzno-

si się od 219 do 209m. Przez wś idzie droga

wiodąca z Krakowca do Przemyśla. Własn.

więk. (Pawlikowskiego) ma roli or. 48, łąk i

ogr. 185, past. 63, lasu 465 mr.; własn. mn.

roli or. 2427, łąk i ogr. 770, past. 994, lasu

188 mr. W r. 1880 było 1768 mk. w gm.

(obrz. gr.-kat. z wyjątkiem kilku rzym.-kat.),

Par. rzym.-kat. w Mościskach, gr.-kat. w miej-

scu, dek, mościski, dyec. przemyska, We wsi

jest cerkiew i szkoła etat. 1-kl. Pamiętnik

Szczepłocki wspomina na str. 36 o monasterze

bazyliańskim, który tu istniał dawniej. Za cza-

sów polskich należała wś do dóbr kor., do sta-

rostwa. mościskiego, Lu. Dz.

Małaowo, ob. Małnów, pow. lucyński.

Małnowska Wola (al. Jałnówka, po rus.

Małniwska Wola), wś w pow. mościskim, 14

kil. na płn. od sądu powiat. i st. kolej. w Mo-

ściskach, 7 kil. na płd. od urzędu poczt. w Kra-

kowcu. Na zach. leży Małnów, na płd. 50ko-

la, na wsch. Sarny, na płn. Wola Gnojnieka

(dwie ostatnie miejscowości w pow. jaworow-

skim). Wody płyną na płd. zach., do Małno-

wa, małą strugą, środkiem obszaru. Wś skła-

da się z części: Bajdały, Bożaki, Koniec, Ku-

piaki (al. Kopiaki), Lasowce (al. Nalesie),

Martyny, Olszyna i Petyki. Należą tu prócz te-

go folwarki: Kasperszczyzna i Obszar. Własn.

więk. (Pawlikowskiego) ma roli or. 645, łąk i

ogr. 113, past. 38, lasu 205 mr.; wł. mn. roli

or. 1074, łąk i ogr. 226, past. 274, lasu 58 mr.
W r. 1880 było 1002 mk. w gm., 52 na obsz.
dwor. (obrz, gr.-kat. z wyjątkiem 46. obrz.
rzym.-kat.). Par. rzym.-kat. w Mościskach,
gr. kat. w miejscu, dek, mościski, dyec. prze-
myska. Do par. tej należy Wola Sarnowska
(część wsi Sarny). We wsi jest cerkiew dre-

wniana i szkoła etat. 1-kl. Za czasów polskich

należała wś do dóbr koronnych, do ststwa mo-

Ściskiego. Według inwent. z r. 1768 było

wójtostwo tej wsi w posiadaniu Jana Klemen-

sa Branickiego i Izabeli z Poniatowskich, z pro-

wizyą 986 złp. 8 gr., z czego kwarta 246 złp.
17 gr.; oddane w r. 1787 jako częściowy ekwi-

walent za Nadwórnę. Lu. Dz.

Małnupele, wś, pow. rossieński, par. kiel-

meńska.

Małoarchangielsk, m. pow. w gub. orłow-

skiej, nad rz. Kulikowy Rżewiec, 1051 w. od

Petersburga a 95 od m. gubern. odległe, 3715
mk., st. poczt.

Małobądź 1.) wś, pow. olkuski, gm. i par.

Bolesław. W 1827 r. 21 dm., 180 mk. 2.) M.,
wś i folw. nad rz. Czarną-Przemszą, pow. bę-

dziński, gm. Gzichów, par. Będzin. Ma 56 dm.,

400 mk., 516 m. ziemi włośc., 100 mr. folw.
(należy do dóbr Gzichów) i 16 mr. młyn. Jest
tu olejarnia z produkcyą na 51,600 rs. i młyn
amerykański z prod. na 57,000 rs. W XV w.
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M. dziedzictwo Mikołaja Siestrzenieca h. Kor-
nicz (Dług. II, 190.
Małocentów, ob. Małacentów.
Małochlebówka, karczma przy Woli nę-

dzińskiej, w pow. tarnowskim, należąca do ob-
szaru dwors. w Gumniskach. AMM
Małochów, wś, pow. włoszczowski, gm,

Irządze, par. Nakło, w stronie południowej po-
wiatu, o 5 w. od Szczekocin, o 10 od Lelowa,
niedaleko traktu lelowsko- szczekocińskiego,

ma12 dm., 122 mk., 80 mr. ziemi włośc., w tem
15 roli ornej, 4łąk, Folw. należy do dóbr
Siedliska. Gleba miejscami glinkowata, miej-
scami iłowata, urodzajna. Dr. E, B.
„ Małochwiej, wś, pow. krasnostawski, gm.
i par, Krasnystaw, ma szkołę pocz. 1-kl. ogól-
ną. W 1827 r. było tu 31 dm., 207 mk., wieś
rządowa.

Małocice, wś i folw., pow. warszawski, gm.
Cząstków, par. Łomna, Leży na lewo od drogi
bitej z Warszawy do Modlina, o 3 w. od Wi-
sły. Jest tu owczarnia posiadająca 900 sztuk
owiec negretti, W 1827 r. par. Kazuń (ob.),
82 dm., 226 mk. Według Tow. Kred. Ziems,
folw. M, z nomenklaturą Jawólka (wsiami: M.,
Czosnów i Wólka Czosnowska) podług wiado-
mości z r. 1866 rozległy mr. 1214: grunta or-
ne i ogrody mr. 462, łąk mr. 96, past. mr. 161,
zarośli mr. 119, nieuż, i place mr. 373, WŚ M.
os, 31, zgrun. mr. 261; wś Czosnów os. 7,
z grun. mr. 84; wś Wólka Qzosnowska os. 17,
z grun. mr. 88. Br. Ch,
Małociechowo, niem. Maleszechowo (dok.

krzyż. Malczkaw), wś, pow. Świecki, st. p. i
par. kat, Gruczno '/, mili odległe, par. ewan.
Bukowiec; szkoła ewang. w miejscu; do niej
uczęszczają i katol. dzieci, Ma 2157:68 maga.
mr. areału; 1868 r. było tu 106 budynków,
między tymi 74 mieszkalnych; 478 mk., 169
ew., 294 kat. Za czasów krzyżackich było M.
majątkiem rycerskim. Według taryfy poboro-
wej na symplę wyrachewanej z r. 1717 płaci-
ło M. z częściami 18 groszy. Ks. Fr.

Małocin, wś włośc., pow. mławski, gm.
Mostowo, par. Szreńsk, odl. o 27 w. od Mła-
wy, ma 15 dm,, 117 mk., 685 mr. gruntu, 10
nieuż. W 1827 r. 9 dm,, 58 mk.
„Małocin, niem. Walterskausen, nad rz. Ro-

kitką, wś i dom. , pow. wyrzyski; dom. ma
1820 mr. rozl.; 15 dm., 178 mk.; 100 ew., 78
kat., 5] analf. Poczta, tel., st, kol. żel. w Na-
kle o 7 kil, M, St.

Małodusze, ob. Maładusz.
Małogórka, ob. Górki, str. 714.
Małogórne, kol. nad rz. Bzurą, pow. łę-

czycki, gm. Chociszew (Łaski, Lib. ben. II,
356), par. Parzęczew, odl. od Łęczycy w. 18,
dm. 6, mk, 212, Przy M. są nomenklatury:
Ydrzyłów i Psiatoń, obie nad rz. Bzurą,
Or. Krzepocin.  
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Małogoszcz, osada miejska, przedtem mko,
pow. jędrzejowski, gm. i par. Małogoszcz (Ła-
ski, Lib. ben. I, 557, 581—97; LI, 816). Leży
w górzystej okolicy, na pochyłości wzgórza,
przy drodze z Chęcin do Włoszczowy, odl. 14
w. od Chęcin, 28 w. od Kielc, 22 w. od Wło-
szczowy a 189 w. od Warszawy, nad rz. La-
sociną. Posiada kościół parafialny murowany,
szkołę począt., urząd gm., st. poczt., dom schro-
nienia dla kalek, kopalnię białego kamienia
(ikrowiec) na gruntach miejskich, browar.
W 1827 r. było tu 155 dm. i 1009 mk.; w 1860
r. 281 dm. i 1160 mk. Początkiem osady był
tu gród obronny, mieszczący się pierwotnie na

przyległej górze Bochyniu. Gród ten miał
swego kasztelana. Osada pierwotna istniała
podobno dokoła grodu i dopiero pożar czy zni-
szczenie przez Tatarów spowodowało przenie-
sienie jej na obecne miejsce (Kod. aypl. pol.
III, pod r. 1158). Prawo niemieckie zaprowa-
dzone dopiero w 1408 r. Kościół tutejszy
wzniósł Kazimierz W. w 1342 r. z cegły
w stylu ostrołukowym pod wez. Wniebowzię-
cia N. P, Maryi. Odnowił i rozszerzył go w nie-
których częściach ks. Chrostkowski w 1595 r.
Tenże ksiądz wzniósł mały kosciołek na cmen-
tarzu na górze zwanej Babinek, Drugi kościół
ś$. Rozalii istniał poprzednio na placu targo-
wym. Według miejscowej tradycyi Kazimierz
W. opasał miasto murem. Za czasów większej
zamożności śród rynku wznosił się obszerny
murowany ratusz i dokoła ozdobne kamienice
mansyonarskie. W 1868 r. pod M. zaszły
dość ważne i głośne wtedy walki. O okolicy
M. pod względem geologicznym czyt. Pamię-

tnik fizyogr. III, 161. Starostwo niegrodowe
małogoskie w wojew. sandomierskiem, pow.
chęcińskim, podług lustracyi z r. 1765 skłą-

dało się z msta M. z wójtostwem i wsi: Cieśle
z folw., Skórków i Leśnice, W r. 1771 posia-
dał je od r. 1742 Konstanty Szaniawski, który
zeń opłacał kwarty złp. 2244 gr. 25, łanowego
zaś złp. 600. Na sejmie z 1778—1775 r. sta-
ny rzpltej nadały toż ststwo rzeczonemu Sza-
niawskiemu w posiadanie emfiteutyczne. Dobra
rząd. M, podług wiadomości z r. 1838 składają
się z folwarków Cieśle i Leśnica, msta M., no-
menklatur: Bocheniec, Słomianka, Zaraska,
Ostatni, wsi: Cieśle, Leśnica, $kórków; rozle-
głość dominialna ma wynosić mr. 2296, w tem
grunta orne mr. 259i lasu mr. 2087. Leśnic-

two M. dzieli się na straże: Korczyn, Gnie-
zdziska, Kurzelew, Jędrzejów. Br. Ch.

Małohory al. Małoukhorska, st. poczt. w pow.

kołogrywskim, gub. kostromskiej.
Małojarosławiec, msto pow. w gub, kału-

skiej, na praw. wyniosłym brzegu rz. Łuży,
723 w. od Petersburga a 58 od mstą gubern.
odległe; 5178 mk., st. poczt. Pamiętna krwa-
wą bitwą 24 paźdz. 1812 r. pomiędzy francu-
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skiemi a rossyjskiemi wojskami, podezas któ-

rej msto przechodziło siedm razy z rąk do rąk,

poczem nastąpił odwrót Francuzów.
Małojedy Wysokie, ob. Kozły.
Małokisz (dok.), ob. Mołokisz.
Małoklęski, wś nad rz. Naruszewką, pow.

płoński, gm. Szumlin, par. Joniec, odl. o 16 w.
od Płońska, ma karczmę, 9 dm., 94 mk., 119
mr. gruntu, 3 nieuż.

Małoklincze (dok. z r. 1582), osada ta dziś
już nie istnieje; należała do par. kościerskiej,
leżała w pow. kościerskim. R. 1582 było tam
6 gburów (coloni), każdy miał mesznego płacić
od włóki pół korca żyta i tyleż owsa, ale dla
ubóstwa już od 2-ch lat nie uiszezali się z te
go obowiązku. (Ks. Rozdrażewskiego).

Małolenie, wś, należąca do dóbr Krupie-
Albrychtów.

Małolepszy, pustkowie, pow. ostrzeszow-

ski, 18 dm., 76 mk., należy do gminy i wsi

Strzyżewa. M. Si,

Małołaryonowska st. poczt. w pow. war-
nawińskim gub. kostromskiej.

Małełączniak, al. Małołącki potok, ob. Gą-
sienicowy potok.

Małołączniak, nazwa jednego ze szezytów
w grupie Czerwonych wierchów w paśmie Tatr
nowotarskich. Ob. Czerwone Wierchy.

Małołąka, ob. Mała Ząka.
Małołęka, wś, pow. warszawski, gm. i par.

Nieporęt.
Małomierz, wś, folw. i os. karczm., pow.

rawski, gm. Rzeczyca, par. Inowłódź (ob.).
Leży przy przecięciu się dróg z Rawy do Ino-

włodza i z Tomaszowa do Nowego Miasta, Ma
160 mk., 21 dm., ziemi włośc. 365 mr. Folw.
należy do dóbr Rzeczyca. W 1827 r. wś rząd.
10 dm., 80 mk,

Małomierzyce, wś i os, leś.” pow. iłżecki,
gm. Krzyżanowice, par. Iłża, odl. 7 w. od Ił-

ży. Ma 80 dm., 557 mk., 1290 mr. ziemi

włośc. i 46 mr. ziemi rząd. W 1827 r. wieś
rząd., 40 dm., 285 mk. W XV w. własność

biskupów krakowskich, ma 40 łanów kmie-

cych i karczmę. Folwarku nie ma ani zagro-
dników. (Dług. II, 483). Por. Złża, str. 274.

Małomin, wś, pow. lipnowski, gm, Osiek,

par. Tłuchowo, odl. o 18 w. od Lipna. Ma 14
dm., 166 mk., 681 mr. gruntu, 51 nieuż. W tej
liczbie 2388 mr. ziemi włośc. W 1827 r. 13

dm., 94 mk, |
Małomolińce, ob. Mormolińce,

-__Małoniż, wś, pow. tomaszowski, gm. Qzer-
kasy, par. Łaszczów, o pół mili od Łaszczowa

(ob.). Ma 34 dm., 322 mk., z nich 202 r. 1., lu-

dność rolnićza. Gruntu 396 mr., piasek i po-

pielatka, lasu brak. R. 1827 dm. 26, mk. 216.
Niegdyś osobna parafia katolicka.

Małonki, Małonka, wś, pow. dzisieński, gm.

Thumenów (zapewne nad rz, M., por. Dulino i 
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Grauże), dusz 41. Folw. należy do dóbr Zielo-
na łąka, niegdyś Arciszewskich, dziś Bogue-
kich. R. 1866 dm. 21, mk. 225, w tem 15 izr.

Małopana, rz., ob. Małapanew,
Małopolanka, ob. Polanka, pow. lwowski.

Małopole, wś, pow. radzymiński, gm, Ma-

łopole, par. Dąbrówka. W 1827 r. 16 dm.,
140 mk. Gmina M. należy do sądu gm. okr.
V w Radzyminie, gdzie też st. poczt., ma ob-
szaru 22,278 mr. i 4498 mk. Według Tow.
Kred. Ziems. dobra M. składają się z folwar-

ków M. i Dręszew, attynencyi Karpin i Dą-

brówka, wsi: M., Karpin, Dręszew i Kołako-

wo, rozl. wynosi mr. 3209: folw. M. grunta
orne i ogr. mr. 504, lasu mr, 1090, nieuż. i
place mr. 64, razem mr. 1658, bud. mur. 5,
z drzewa 19, płodozmian 9-polowy; folw. Drę-

szew grunta orne i ogr. mr. 178, łąk mr. 160,
pastw. mr. 290, lasu mr. 850, nieuż. i place
mr. 78, razem mr. 1551, bud. z drzewa 11;
wiatrak; rzeka Bug stanowi granicę północną.
WŚ M. os. 48, z grun. mr. 3838; wś Karpin os.
31, z grun. mr. 250; wś Dręszew os. 35, z grun.
mr, 300; wś Dąbrówka os. 32, z grun. mr.

268; wś Kołakowo os. 27, z grun. mr. 546.
Małopolska. I. Nazwa nierychło się po-

jawia, i jednego zawsze obszaru nie obejmuje.
Od najdawniejszych czasów ujawnia się prze-
ciwieństwo ziem położonych nad Wartą, Ero-
sną, Obrą i Notecią, wyłącznie u Lachów zwa-
nych Polonia (Polska ziemia), do porzecza gór-
nej Wisły, także przez Lachów zajętych. Lecz
na samo to porzecze są różne nazwy. Najprzód
Chrobacya. Źródło greckie (Konstanty Porfiro-

geneta 905 -; 959), mówiąc o jakiejs wędrów-
ce słowian (Uhrobatów i Serbów) z północy
nad Dunaj za cesarza Herakliusza (610 q 641),
mieści Białochrobatów za Bagibareją, obok
Frangii. Bagibareja ściśle w nazwie odpowia-

da Bawaryi, która obejmowała i dzisiejsze

księstwe austryackie; na wschód Węgry a na

północ Czechy miała (Passio 8. Colomani, rozdz.

9; Pertz: Monum. Germ, IV, str. 675). Fran-
gia zaś jest nazwą niemieckiego księstwa Fran-

konii, które wraz z ks, Saksonii stanowiło

królestwo niemieckie Ottona (I) Wielkiego

(+ 973). Ten król był zwierzchnikiem Biało-
chrobatów, niechrzconych a spowinowaconych

z Węgrami. Powieść ta dobrze odpowiada

stosunkom historycznym Ozechów, którzy za

Wacława I (Świętego), od 928 podbici przez

Henryka Ptasznika, cesarza Niemiec, płacili

im daninę. Gdy zaś Wacław został zabity

(936) przez swego brata Bolesława I, można
było tę śmierć poczytać za upadek chrześciań-
stwa. Bolesław I lat 14 walczył z Ottonem

I i musiał jego zwierzchnictwo uznać (7 967).
Dąbrówka, jego córka, wyszła za Mieszka I,
z którym Bolesław II (967—999) mimo swe-
go szwagrostwa miał spory koło 990 r. o zie-
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mie nadodrzańskie na Szląsku. Tenże Bole-
sław II władał Krakowem aż po Tatry, co
nasz Bolesław I Chrobry dopiero zdobył na
Bolesławie III 999 r. Tym sposobem Chor-
wacya biała Konstantyna Porfirogeneta obej-
mować może Czechów, istotnie 950 już podbi-
tych, i krakowskie do 999 r. im uległe. W opi-

sie angielskiego króla Alfreda (871—901)
czytamy, że na wschód Bawarów, koło Re-
gensburga siedzących, są Czesi; od tychna
wschód Morawianie. Od Morawian na wsch.
Wiślanie (Vislaland), zaś na północny wschód
są Dalemińce (o 2 mile od Elby z m. Strelą,
Zehren pod Meissen) a od Dalemińców Chor-

waci (Choriti), graniczący na północ z krajem
dziewic (Magdhaland), za którym znowu na
północ Sarmacya aż do gór Ryfejskich rozcią-

5asię. Oczywiście trzeba przy puszczać, że

Białochrobacya greka i Chrobaci anglosasa je-
dnę i tęż samą ludność i ziemię oznaczają. Po-
nieważ zaś Białoserbi, wedle tegoż Konstant.
Porfir, (roz. 32), mieszkają za Węgrami (t. j.
za Karpatami) w okolicy zwanej Bojki (dziś
ród Bojków na wierzchowinie Dniestru, Stry-

Ja, Oporu i Świecy), obok Białochrobatów i
Frangii, i od tychże Serbów pochodzą Zachlu-

mianie nadadryatyccy, przybyli (roz. 38
Konst. Profir.) pod wodzą Michała syna Wy-
szewita z nad rzeki Wisły zwanej Ditzike
(zamiast Nidzica czy Nida?); łatwo wywnio-
skować, że tak Białochrobacya jak Białoserbia
przysiadły u stóp Karpat, czyli Chrebtów. Zna
ich i kronikarz ruski Nestor, wymieniając Bia-
łochrobatów z Serbami i Chorątanami, obok

Czechów i Morawców, w rozkładzie geograficz-
nym (roz. 3) i pod r. 993 (6501) „Szedł Wło-
dzimierz na Chorwatów z przeciwnej strony,
niż uła rz., skąd Pieczyngi nań naszli—miesz-
kających. W 992 wedle roczników niemieckich,
Bolesławowi I naszemu „groziła wielka wojna
od Rusinów,* co o tyle się zgadza z poprze-
dnią wieścią, że Chrobaci wojowani przez
Włodzimierza W. nie siedzieli w Chrobrego pań-
stwie, lecz nad granicą, i stąd tylko mu wojna
„groziła, Do czasu tych wojen Włodzimierza
z Chrobatami należy powieść Nestora (Monu-

menta Bielowskiego, I, 626, por. 558, 607), że
Radymicze siedzący nad Sożą i Wętycze nad
Oką przyszli od Lachów i są Lachami, Pierwsi
zaś przez wojewodę Włodzimierza W. (984 r.)
Wilczychwosta zostali pobici przy rzece Piesz-
czanie, skąd poszło przysłowie: Pieszczańcy
(Piasek) przed Wilezymchwostem (ogonem)
uciekają. W pobliżu Sanu i Sandomierza jest
Radymno, skąd mógł Włodzimierz jeńców nad
Sożę (w województwie mścisławskiem) prze-

prowadzić, a nazwa Pieszczan (pomijając fakt
shistorycznienia zwykłego faktu, że „piasek
wzbija się od ogona zwierzęcego” tłumaczy
*1ę nazwą rz, Pieszczany w XI w., która jako 
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Piszczel płynęła przez sandomierskie przed-
mieście Kobiernik w XV w., a w AIX w. ja-
ko strumień bezimienny płynie przez „tak
zwane Piszczele'* (Pamiętnik Towarz. lekars.
w Warszawie, 1884, zesz. 1 i 2, str. 231—4).
Pomimo to jednak, że historyczne istnienie na-

zwiska Białochrobacyi w okolicach później
Małopolską zwanych ze źródeł da się wyka-
zać; wszelako dwie te nazwy mają znaczenie
synonimów tylko w dzisiejszej terminologii
naukowej. W źródłach kronikarskich i dy-
plomatycznych antyteza M. do Polan wyraża
się przez nadawanie obszarom pierwszej nazw
od miast Wrocławia, Krakowa, Sandomierza,
w XII w. zwanych stolicami państwa główne-
mi (sedes regni principales; Gallus: Kron. LI,
9, por. 21), gdy kraj nad Wartą zwie się Po-
lonią. Podział 1188 r. dobywa na wierzch
prowincyonalne nazwy. Atoli, lubo okres po-
działów ustalił nazwy Mazowsze, Szląsk, Po-
morze, Kujawy, Łęczyca it, d.; lubo nawet
ogół ziem Mieszka III, za jego spadkobierców,
oznaczany bywa z uwydatnieniem tych prze-
ciwstawności, naprzykład 1234 w tytułach
Henryków: Brodatego (książę Szląska i Kra-
kowa) i Pobożnego (ks. Szląska i Polski; Ko-
deks Wielkopolski M 169, 178), a nawet 1242
synowie Władysława Ottonieza Przemysław I
i Bolesław Pobożny przybierają stanowcze
miano książąt Majoris Poloniae (K. W. M 232),
czem dają poznać, że jest jakaś Minor Polonia;
jednakże takiej nazwy nie znajdujemy przez
cały w. XIII. Leszek Biały, ks. Krakowa i
Sandomierza, bierze czasem tytuł dux Poloniae
(Monum. Medii Aevi I, -str. 17 i 18, LLL, str.
9), ale nie Minoris Poloniae, Przemysław II
1290 r. i 1292 przeciwstawia w swym tytule
Polonia Major i Cracovia (K. W. M 649, 692,
por. akty z tego roku Polonia et Cracovia),
a dość często używa nazwy Maior Polonia
(M 678 z 1291, M 689 z 1292, M 695 z 1298,
M 274, 276 z 1294, M 736 z 1295). Najwy-
raźniej jednak mówi tylko o ziemiach krakow-
skiej i sandomierskiej (Ne 692), nie uogólniając
ich jedną nazwą. Peryód dwu książąt albo
dwu dziedziców królestwa polskiego stanu rze-
czy nie zmienia, i tytuł Polski zostawia później -
szej W, Polsce, wyróżniając z niej pojedyńcze
ziemie: Kraków, Sandomierz, Kujawy, Łęczy-
cę, Sieradz, Pomorze, Możnaby twierdzić, że
miano geograficzne Minor Polonia istnieje po-

tencyalnie, usprawiedliwia byt nazwy Major
Polonia, wyjaśnia racyą tytułu Jadwigi żony
Łokietka (tocius Poloniae regina w 1820, za-
raz po koronacyi Łokietka, M. M. Ae., V, A.
M 11, str. 13)i tegoż tytuł z 13888 rex umi-
versalis Poloniae (Mon. Med. Ae., III, Ne 191,

str. 226), bo koronacya Łokietka połączyła
obie Polski; on był królem całej Polski, był

królem ogólnym Polski (por. K. W. M 1012).
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Może raz tylko lub dwa i to w obcych ustach,
Łokietek ma tytuł króla krakowskiego (np.
1329 K. W. Ne 1097), przez co chciano wyra-
zić różnicę do królestwa (Wielko) Polski, Ca-
ła kronika Janka zCzarnkowa, syna wójta miej-
skiego (f 1386), daje tylko antytezy Maior Po-
lonia (Polacy)iKrakowiacy i Sandomierzanie.
Długosz (| 1480) rozróżnia także tylko Major
Poloniai partes Cracoviensium et Sandomirien-
sium (r. 1449, 1455, wyd. Przeźdz. XIII, str.
68 i 208). Z głosem kronik zgadzają się wyra-
żenia ustaw sejmowych z1430 w Jedlni i 1474
w Korczynie (Bandtke, Jus Polonie, str, 226 i
328). Dopiero 1493 r. Jan Olbracht w Piotr-
kowie używa wyrażenia: terrigene regni nostri
tam Majoris quam Minoris Poloniae (Bandtke:
Jus Polonicum, str. 328). Bo polsku nazwa ta
brzmi Mała Polska, jednak niewłaściwie. (o
do obszaru bowiem jest większą od tak zwa-
nej Wielkopolski, Jedynie usprawiedliwio-
nym przekładem byłoby wyrażenie „młodsza,
gdyż takie znaczenie ma wyraz minor (minor
frater Kod. Wielk. Ne 238 z 1243; Monumenta
Poloniae, Bielowski, II, str. 986 Johannes
maior Tarnowski). Prócz tego i eo do cza-
su, Polska południowa jest późniejszą czyli
młodszą.

II. Historya, Przed przyłączeniem Chro-
bacyi do państwa Piastów (Pasztów) słyszy-
"my o Wisławie „białym (decorus, piękny, t. j.
tyle co biały np. u Dytmara Bele-hori, piękna
góra, Beleknehini = piękna pani, por. biało-
głowa == piękna głowa) księciu Wiślicy (nad
Nidą), którego błędna powieść kroniki wielko-
polskiej t. zw. Bogufała zestawia z Walterem
Wdałym w jeden ciąg wypadków (Monum.
Biel. II, str. 510). Wiemy ze źródła wcze-
śniejszego (Mon. Biel. I, 34), że wnuk jego
Michał, syn Wyszewita (Wisławica), uchodząc
z nad Wisły (zwanej tu Nidzicą?), osiadł
w Dalmacyi (w ziemi Zachlumian). Powód
tego następny (Monum. I, str. 107): „Pogań-
ski książę, bardzo potężny, siedząc w Wiślicy,
urągał chrześcianom i szkody im robił, Po-
sławszy więc do niego św.Metody (arcybiskup
Wielkich Moraw) rzekł: dobrzeby było, synu
abyś się dał ochrzcić dobrowolnie na swojej
ziemi, bo inaczej będziesz w niewolę wzięty +
zmuszony przyjąć chrzest na cudzej i pomnisz
moje słowo. Tak się też stało, kończysię ta
powieść, służąca za dowód w legendzie o św,
Metodym, że „miał dar proroczy i że spełniło
się wiele z jego przepowiedni.* Zgodnie z tem

' wiemy, że Świętopełk ks. Moraw zawojował
wiele krajów: Czechy, ziemię nad Odrą, po rz,
Gran w Węgrzech (Kozmas pod r. 894), i się-
gnął nawet w Chrobacyą. Na powno widocz-
ne z owych słów Metodego, że za jego czasów
był książę wiślicki, potem zbiegły gdzieindziej,
i że coś podobnego stało się z Michałem Wy- 
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szewitem, Bielowski (Wstęp krytyczny) przy-
puszcza, że to Świętopełk zwojował Wiślicę i
wygnał Michała. Tym sposobem Wisław bia-
ły musiał jeszcze dawniej panować, o dwa po-
kolenia ludzkie (66 lat, więc koło 900 r.),
wcześniej niż słychać o śmierci Świętopełka
W. Morawskiego (F 894) i bliskiem jej
wypędzeniu Michała wnuka Wisławowego.
(Pruszcz., str, 176, mówi o przysłaniu krucy-
fiksu z Moraw pierwszemu X. chrześciańskie-
mu w Polsce), Pod 998 r. czytamy (u Koz-
masa), że Bolesław drugi czeski rozszerzył gra-
nice Czech „,aż do gór, które są za Krakowem
a zowią się Trytry.* Fałszywy dokument
z 978 r. zakreśla dyecezyą praską po rzekę
Styr, Bug, z miastem Krakowem i zależną odeń
prowincyą Wag (Kozmas 1086). Co przy-
najmniej jeśli nie istotne graniee 978 r. Cze-
chów oznacza, to dowodzi ich władzy w Kra-
kowie. W r. 999 miał go Mieszko (właściwie
Mieszkowie: Bolesław I) książę polański, w chy-
trości niemający równego, podstępem zdobyć,
wyrżnąwszy wszystkich Czechów tam się znaj-
dujących (Kozmas, 999). Byłaby to chwila
sięgnięcia Polan nadwarteńskich w strony
chrobackie, stwierdzona i przez inne źródła.
Dytmar, kronikarz saski (; 1018—19), pisze,
że Bolesław I, po śmierci ojca, wygnał maco-
chę i braci, oraz oślepił swoich wazali Ody-
lena i Prybuwoja (Monum. Biel. I, 263).
Imię Odylena odnajduje się we władzcy Tyń-
ca, który ma walczyć z Wisławem i żony go
pozbawić (u t. zw. Boguchwała) a nazwany
jest po części z niemiecka Walter, a po części
z polska Wdały (udały, udałoj). Imię Pry-
buwoja tkwi zdaje się w Prokuju, stróżu miasta
pogranicznego państw Bolesławai Węgier, któ-
ry to Prokuj „starszy, przez swego siostrzeń-
ca wygnany z swych ziem, odzyskał potem
odeń żonę, iwówczas ów wuj „„w owem mie-

ście'* pogranicznem z łaski Boga odniósł zwy-
cięstwo a Bolesław I nieszczęście (infortunium;

Dytmar, Mon. Biel. 1, str. 312—318). Praw-
dopodobnie Bolesław przytulił, jak widać, wy-
gnańca i dał mu w zarząd gród ów graniczny,
a zarządzca, wywdzięczając się siostrzeńcowi
za zwrot żony, wydał mu zamek, Z czasem mu-
siał Bolesław mieć sposobność pomszczenia się
na zdrajcy przez oślepienie, i to Dytmar, bez
związku z przygodą Prokuja, opowiedział przy
śmierci Prybuwoja, Nie wiemy gdzie była
dzielnica Dobremira, teścia Bolesława I. O re-
zydowaniu Bolesława II w Krakowie wiemy
na pewno z kroniki Gallusa, gdy jego brat
Władysław Herman, nawet „sam rządząc po
śmierci braci,* mieszkał ciągle w swym dziel-
nicowym Płocku. Syn jego jednak, z pierw-
szej żony (z rodu Prawdziców), Zbigniew
ksztąłcił się w Krakowie, który wraz z Wro-

cławiem i Sandomierzem stanowią dział Bole-
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sława Krzywoustego, i sedes regni principales
(Mon. Biel. I, 434, por. 439). Zatargi ze Zbi-
gniewem późniejsze wykazują, że Kalisz i
Gniezno (W. Polska), Spicimir i Łęczyca wraz
z Mazowszem stanowią dzielnicę Zbigniewa,
nie Małopolskę, już oddzieloną (Mon. Biel. I,
458) wyraźnie dla Krzywoustego w powyż-
szym wykazie. Działy roku 1188 (w którym
umarł Krzywousty, nie 1139) uczyniły dziel-
nicę krakowską dożywociem każdorazowego
wielkiego księcia, który to tytuł Gallus daje
już Krzywoustemu. Sandomierz dostał się
Henrykowi, Nieliczne akty jego rządów świad-
Gzą o granicach owoczesnych tego księstwa,

obejmujących nietylko sandomierskie ale i
późniejsze lubelskie. (Cod. Poloniae III, str.
4—5, 9, I, str. 28, M. M.Ae. I, str. 42.
Wzmianki, Cod. Pol. II, 589—590, K. W.,
str. [7—19, Mon. Biel. II, 315—6, 775, Kro
nika Hipaciejow. Połn, obr. Rus, Latop. IT).
Zaczyna rządzić Henryk swoją dzielnicą mię-

dzy 1145—1158, w wyprawie na Jadźwingów
ginie w błotach 1166 r. Sędomierz z najlepszą

jedną trzecią częścią objął Bolesław IV Kę-
dzierzawy; Kaźmierz, najmłodszy brat żyjący,
objął Radomskie i rezydował często w Sieklu-
kach (pod Białobrzegami nad Pilicą). Czy by-
ły to dwie trzecie pozostałe puściny Henryka,
czy jedna trzecia—niewiadomo. Wygnanie
Władysława II (1146) obaliło myśl zjedno-
czenia. całości dzielnie w jednem ręku. Jeszcze
za życia następcy Władysława II, t. j. za Bo-
lesława Kędzierzawego (1146—1173) starał
się Kaźmierz przywłaszczyć tron krakowski
około 1171 r. (por. Przegląd bibliogr. archeol.
w Warszawie 1882, str. 401—404), z jednej
strony mając poparcie syna i zięcia wygnane-
go i oślepionego przez Władysława: Dunina,
a z drugiej jednając sobie w Łęczyey poparcie
biskupów przez znaczne dla nich i ich dóbr
ludności ustępstwa. Zamach się nie udał, i
dopiero śmierć Bolesława IV Kędzierzawego
(1146—1173) skupiła pod rządami Kaźmierza

dzielnicę Kędzierzawego (po jego synu
Leszku -| 1186), t. j. Mazowsze, Sieradz i Ku-
Jawy, oraz Henryka, i dożywocie wielkoksią-
zęce, t. j, Kraków (złączony z /, sandomier-
skiego), Wyprawa Kazimierza II na Drohi-
czyn ruski z biskupem płockim, jakby w kru-
cJacie na Połowców, przyniosła ostatniemu
Kock z 4 wsiami (M. M. Ae. III, str. 68, Kod.
Mąazow., str. 337, Mon. Biel. II, 422, Kron,
Hipac. Połn. Sobr. II, 414, r. 1179 Kończak).
Ciekawym faktem etnograficznym (może z tą
wyprawą w związku) jest nazwa Koziary, sto-
sowana do okolicy położonej między Łuko-
wem, Siedlcami, Mordami i Międzyrzecem,
polskiej i katolickiej, ze stolicą w Zbuczynie.
Że śmiercią Kazimierza II rozdział następuje
Jegodzielnicy między dwu jego synów: Liesz-  
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kai Konrada. Mieszko III, ich stryj, o ka-
satę nowej zasady dziedziczenia Krakowa
w rodzie Kazimierza II zabiegając,—kilkakro-
tnie wdzierał się do Krakowa; dzięki gniewom
Leszka z rodem Lisów oderwał od Sandomie-
rza, kędy osiadł Leszko, Wiślicę (Mon. Biel.
IT, 444) pod pozorem, że należała (za Bolesła-
wa IV) do Krakowa, oraz od dzielnicy Konra-
da Kujawy (campestrium provinciola, Mon.
Biel. II, 406, 443—4, por, K.W. M 125),
które oddał synowi swemu Bolesławowi
(Ff 1195) z wojewodą Henrykiem, a po jego
śmierci długo sam dzierżył (+ 1202). Rządy
Leszką Białego, księcia Krakowa, Sandomierza

i Łęczycy (M. M. Ae. III, str. 20, 39), scho-
dzą na zabiegach o uspokojenie Prus a wzglę-
dnie i Pomorza, przyczem Leszko 1227 ginie,
oraz próbach owładnięcia Podniestrzem. Dalej
Odrowąże spierają się z Gryfami, i Iwo Odro-
wąż marzy o arcybiskupstwie krakowskiem,
ale umiera na wygnaniu Henryk Brodaty,
upomniawszy się o swe prawa po Władysła-
wie II do Krakowa 1210 (M. M. Ae. III, 12).
Władysław Laskonogi z powołaniem się na
układ na przeżycie z Leszkiem Białym (M. M.
Ae. I, 26—27) i Konrad brat Leszka, dobijają
się o Kraków, i chwilowo każden z nich tam
panuje. W Sandomierzu już zdaje się 1229
przebywa wdowa Leszka, Grzymisława, z sy-
nem, w otoczeniu swych panów: wojew. i
kasztel, Sandomierza, i kasztelanów Wiślicy,
Lublina, Sieciechowa, Sądcza, Wojnicza, Tar-
nowa, Czchowa, Zawichosta, Małogoszcza (M.
M. Ae. III, 19), gdy Krakowem po marcu
1228 (Cod. Pol. I M 19, M. M.Ae. I M 11)
rządzi Laskonogi do 1230 (M. M. Ae.I, M 19).
Później w Sandomierzu osiada Bolesław Kon-
dratowicz (1230 Cod. Pol. II, M 9) a Bolesław
Leszkowic na stałe 1239 (Cod. Pol. I, M 28,
M. M. Ae. III, 30; por. 1234, Bart. Cod. Pol.
III, M 18) przyczem zaszedł ten godziea uwa-
gl fakt, że okrąg wiślicki z kasztelanii na wo-
jewództwo został zamieniony, lubo na krótko,
może dla tego, by zastąpić brak drugiego wo-
jewody (krakow skiego), który służy to Kon-
radówi, to Henrykom szląskim, Od czerwca
1243 (M. M. Ae. I, M 29, III, X 26; Cod. Pol.
Rzyszez, II, M 34) Bolesław Leszkowie tytu-
uje się już stale księciem Krakowa i Sando-
mierzą, Dla dziejów Małopolski, rządy tego
niedołężnego księcia, który, zamiłowany w ło-
wach aż do przedajności, tchórzył przed żoną
1 Tatarami, mają znaczenie z wielu względów
ważne. Najprzód religijnie zarysowywa się
autonomia Lubelskiego (zupełnie tak, jak całej
Polski) przez fundacyą biskupstwa w Łuko-
wie, czemu idzie w pomoce ostateczne wytę-
pienie Jadźwingów, dopełnione wspólnemi si-
łami Małopolski i Mazowsza (patrz Jadźwingi).
Powtóre najazdy tatarskie, niszcząc w okropny
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sposób M., sprowadziły rozwój kolonizacyi nie-

mieckiej, a z nią zmiany głębokie ekonomiczne
(por. niżej stosunki ekonomiczne w M.). Po-
trzecie usilne przez Bolesława przeprowadze-

nie (1258) kanonizacyi św. Stanisława, będą-

ce tryumfem idei kościoła nad ideą władzy
świeckiej, sprowadza przewrót w literaturze,
która los kraju czyni zawisłym od tego wy-

padku, czyli od przygody jednej osoby (jak

np. czyni to później Długosz, tłumaczący wy-

gaśnięcie Piastów i utratę korony przez nich,

i Zbigniewowi Oleśnickiemu biskupowi Krako-

wa faktycznie rolę biskupa Stanisława przy-
pisuje; choć ją Zbigniew miał tylko w myśli.
Obok tego liczne żywoty św. Stanisława zja-

wiają się i szerzą wiarę w cuda, narównizrocz-

nikami franciszkańskiemi). Poczwarte przy-
wileje, nadane duchowieństwu krakowskiemu

z racyi tej kanonizacyi, tworzą statum in sta-

tu. Popiąte: chwiejność hierarchiczna urzę-
dników ustala się za Wstydliwego w ten spo-

sób, że kasztelan krakowski (począwszy odWar-

sza) zaczyna wyprzedzać wojew. sando-

mierskiego a ten krakowskiego. Istnieją wa-
żne akta pod względem geograficznych granie
M. z czasów tego w. księcia. W 1263 r. Bo-
lesław uwalnia mieszkańców „opola mstow-
skiego*' od stróży sokołów, ciążącej na nich
z obowiązku służby książęcej (M. M. Ae. LIL,
str. 78—79). W sąsiedztwie znajdujące się
Pławno należy do Wielkopolski (M. M. Ae.
III, str. 67, 88), a część Warty do Kazimierza
kujawsko-łęczyckiego (str. 5758), czem granica
obu prowincyj w XIII w. ściśle jest wskaza.

ną, zgodnie z granicami dyecezyi. Na wscho-

dnio-południowej granicy posiada Bolesław

Wstydliwy Łubno (dawne) w Źmigrodzkiem
i dolinie Wisłoki a parafii Łubienko (M. M.
Ae. III, str. 100). Na wschodnio-północnej
granicy 1258 Kock, własność biskupa płockie-
go, zostaje uwolniony przez Bolesława od ju-

ryzdykcyi książęcej, czyli od sądów kasztel.
łukowskiego (M. M. Ae.III, str. 63), a 1252
posiadłości opactwa sieciechowskiego sięgają

po Łęcznę nad Wieprzem (M. M. Ae. I, str.
92 inast.). To też nazwa tych dóbr nadwieprzań-

skich „Ruść do XVI w. (ob. kś. Gacki: Klasztor

bened. w Sieciechowie, str. 56) najlepiej świad-

czy o granicy nietylko państwowej ale i etno-

graficznej w tych stronach. Tę gramcę wy-

tykają Łuków, Kock, Lublin, zależne za

Wstydliwego od wojewody sandomierskiego,

I rzeczywiście 1256 r. król halicki Daniło

z Lwem i dwoma synami, z Ziemowitem Kazi-

mierzowiczem Mazowieckim i Bolesławem ks,

Krakowa i Sandomierza wojował resztki tutej-

szej Jaćwieżyi wówczas spalono wś Komat,
1257 Kośmiatyn zwany, Połowszyłło bierze dań

od Jaćwieży, a część z niej Sygniewowi woje-
wodzie (Krakowa) „,posłuszeństwa radi (Połn. 
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Sobr. IX, 192—194).1264wodzaJaówieży Ko-

mata zabito (Mon. Biel. II, 808, 834, 878; III,

363), wszakże jeszcze następca Wstydliwego

Leszek Czarny miał z nimi do czynienia 1282

r. (Mon. Biel. III, 51, 181). Janusz wojewoda

i rycerze  sandomierscy wystąpili przeciw

Leszkowi i wydali Radom Konradowi Mazo-

wieckiemu (Mon. Biel. II, 844, 850, 818, 882;

M. M. Ae. III, str. 130—1: I, 118) azezdrajca-

mi połączył się Otto (Toporczyk) wojew. san-

domierski i Grzegórz z Balice, zwany Zegocicz.

Zamach spełzł na niczem. Wszakże po śmier-

ci Leszka, Konrad z pomocą Rusinów zawła-

dnął Lubelskiem, lecz Rusini nowy Lublin

założyli, i choć są polscy kasztelani Lublina:

Jan Abramowicz 1284i 1285, Floryan 1286,

przecie ten Lublin odzyskano na Rusi dopiero

1305—6 (Przezdziecki: Paweł z Przemankowa,

str, 46, 1). Podanie więc o władaniu Rusi

Lublinem 57 lat zwiększyło mylnie liczbę lat,

gdyż od czasów Leszka Białego szereg bez

przerwy kasztelanów i archidyakonów lubel-

skich ciągle towarzyszy wielkim książętom

krakowskim. Kraków chwilowo posiadł Bo-

lesław mazowiecki, brat Konrada, lecz tryumf

był krótkotrwały. Z prawami swemi wystą-

pili: Przemysław II, jako książę Wielko-polski

i Krakowa z zapisu Henryka Probusa (K. W.

M 645), oraz Łokietek Władysław brat Leszka

Czarnego przyrodni, jako książę Krakowa,

Sandomierza, Kujaw i Sieradza 1290 (M. M.

Ae. III, 138—139; M. M.Ae.I, str. 127—180;

K. W. M 647—653, 660—662, 665). Wszyst-

kich jednak odsadził Wacław II król czeski,
zawarłszy 1291 pakta konwenta z reprezen-
tantem M. biskupem krakowskim Pawłem
z Przemankowa (M. M. Ae.I, str. 130—1).

W 1295 sstą krakowskim jest brań Wacława,

Mikołaj kś. Opawy, który 1801 bierze tytuł

ssty (namiestnika) królestwa polskiego; 1803

Ulryk Boskowicz obejmuje rządy także, naj-

przód w Mało a potem w Wielkopolsce; Taszo

z Wiszemburga, po nim 1305 Paweł von Pau-

lenstein (jeszcze 1306), z którymi spółcześnie

występuje Fryderyk de Chochowicz „komor-

nik królestwa polskiego, potem zjawia się

z tymże tytułem Mikołaj Bozatisch. Wszyscy

ci przedstawiciele zagranicznego króla i pana

wnieśli z sobą pojęcie rządów sprężystych,

surowych, oraz przypomnienie tytułu królew-

skiego, czego echem była koronacya Przemy-

sława II na króla (Wielko) Polski, oraz tytuł

księcia lub dziedzica królestwa polskiego no-

szony (1296 — 1320) przez Łokietka, jako

zwierzchnika M., Sieradza, Kujaw, Łęczycy

i Pomorza, oraz przez Henryka kś. Głogowy,
Kalisza i Pomorza. Drugim rezultatem było

wprowadzenie nowej grubej (grossus) monety
czeskiej na miejsce dawniejszej, miseczkowatej

(brakteaty), często dla kruchości i niszczenia
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przebijanej, a przez to dającej powód do nad-
użyć. Moneta ta ostatecznie do czczej nazwy
(koc) zredukowała obyczaj dotychczasowy
używania futer zamiast pieniędzy (np. sie-
demdziesiąt skór = 14grzyw. czylil4razy 48
groszom praskim it. d.). Trzecim nabytkiem
tych czasów czeskich jest przyswojenie insty-
tucyi sstów (capitanei)) w nowem znaczeniu
urzędnika sądowego (gardłowego), administra-
cyjnego i policyjnego, przez Władysława Ło-
kietka. Wypada jednak dodać, że tytuł ssty
(tanquam capitanes discurrendo nos legiti-

„mum principem et patronum) już za Leszka
Czarnego 1286 (M. M. Ae. III, str. 181) poja-
wia się, chociaż oznacza tylko wyjątkową rolę
buntownika. Władysław Lokietek pierwszym

sstą Wielkopolski (całego królestwa Polski)
i Kujaw, uczynił Stefana Pankawkę (1816—
1319); Sieradza: WacławaLisa (1314);w1324
jest podstarosta kaliski, Za Łokietka też zja-
wiają się wielkorządcy (procuratores) dóbr
państwowych: 1296 Stefan (Pankawka?) kra-
kowski, 1299 sandecki, 1290 Bartłomiej san-
domierski (provisor)., Koronacya spełniona
1520 (nie 1319 r.) położyła kres* zachciankom
Jana króla czeskiego, powołującego się na pra-
wa swoje spadkowe pa Wacławach, a które
też chciał umorzyć Łokietek, swatając syna

swego Kazimierza z Juttą córką Jana. Mał-
żeństwo z Jadwigą (córką Bolesława Pobożne-
go ks. Kalisza a potem Wielkopolski, z wy-
gaśnięciem rodu Przemysława I) węzłem dy-
nastycznym łączyło obie Polski, którym no-
wego sojusznika znalazł w mężu swej siostry,
Karolu Robercie Węgierskim, i Gedyminie li-
tewskim, ojcu swej synowej (od 1325 do 1339).
To nadało nowy kierunek dziejom nietylko M.
ale i całego państwa. Po ostatniej próbie (za
przykładem teścia), dokonanej przez Łokietka
do współki z Litwą, by zgnębić wrogów od
zachodu opasujących Polskę, zaczyna się od-
tąd kierunek na wschód. Za Łokietka wresz-
cie zjawia się termin na określenie rady przy-
bocznej panującego, t.j. nazwa senatu (1817
Bartosz, III, str. 177, 1311 M. M. Ae. I, str.
176—177). Rządy syna Łokietka Kazimierza
W. (1334—1370) dalej rozwijały się w kie-
runku zakreślonym przez ojca, i ród Melsztyń-

skich (Tarnowskich), który za Łokietka się
dźwignął z głuszy historycznej, ze Spytkiem
z Dębna (+ 1352, jako kaszt. krakowski, por.
Turkawski: Spicimir h. Leliwa, kaszt. krak,,
Lwów, 1879), przewodzi i za Kazimierza W,,
objąwszy prawie w dziedzietwo wyższe urzę-
dy w krakowskiem i sandomierskiem, rzekł
się król Szląska i tak już straconego, byleby 0d-
zyskać Mazowsze i usunąć pretensye Czechów

do Polski, Z krzyżakami sprawa odzyskania
ziem przez nich zagarniętych ciągnęła się na
drodze dyplomatycznej bez stanowczych rezul-  
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tatów. Zabór jedynie Rusi lwowskiej (1340)
ostatecznie zakończył szereg odpowiednich usi-
łowań od czasów Kazimierza II datujących.
Posuwanie się doliną Dniestru na wschód do-
pełnią się nietylko na drodze zdobyczy wojen-

nej. Zwyczajem dotąd przyjętym, obok kan-
elerzy polskiego (ostatni Otto de Lisowicz
1364), kujawskiego (ostatni Jan żyjący 1389,
łęczyckiego (ostatni Floryan 1366), dobrzyń-
skiego (ostatni Maciej ze Snieszkowie -; 1896),
sieradzkiego (ostatni Sieciech żyjący 1401),
sprawujących czynność pisarzy aktów przez
panującego wydawanych, a teraz obok Kazi-
mierza W. króla całej Polski zgromadzonych;
zjawia się w 1356 kanclerz ruski Jan Suchy-
wilk, Dalej Kazimierz W. stara się o utwo-

rzenie hierarchii kościelnej greckiej w nowem
swem państwie i daje poparcie „zdobyczom
pługa,'* wyposażając panów małopolskich zie-
miami ruskiemi. Tak Jan syn Pakosława ze
Strożyszcz dostaje Rzeszów z okolicą na po-
graniczu sandomierskiego, Otto zPilezy dosta-
je Łańcut, później Spytko z Melsztyna dosta-
nie Sambor, którego „panem się będzie pisał,

(o ważniejsza, pod koniec życia ostatniego
Piasta, wciąż przy jego boku bawi jeden z wnu-
ków Gredymina Koryatowiczów, władzców Po-
dola. Kazimierz W. chciał w braku synów,
oddać z córką jedną tron swój Konstantynowi
Koryatowiczowi, pod warunkiem przyjęcia
katolicyzmu; na co ten nie miał się zgodzić,
W razie przyjęcia, dynastya rusko-litewska
posiadłaby Kraków, i Ruś prędzejby się była
zlała z M. (Narusz.: Hist. pol. ed. Bobr. IX,
str. 55, Stadnicki: Synowie Gedymina I, str.
57, 61). Może 1375 Aleksander Koryatowiez

nie bez celu był w Krakowie. W polityce
wewnętrznej Kazimierza W., wielkiego zna-
czenia jest najprzód ustanowienie najwyższe-
go trybunału dla spraw miejskich w Krako-

wie, czyli tak zwanego najwyższego sądu ma-
gdeburskiego 1356 (wedle Piekosińskiego, nie
1865 jak pisze Bobrzyński), przez co przery-
wał się ostatecznie związek prawny z Niemca-
mi. Powtóre za czasów tego króla najbardziej
rozwija się praca kolonizacyjno-populacyjna
śród leśnych nieużytków, wyrażająca sięw po-
wstaniu roju nowych wsi i miast i obwarowa-
niu miąst istniejących. Potrzecie w 1384r.
Kazimierz W. w Krakowie (przed owładnięciem
Lwowa?!) i 1867, 25 kwietnia, we Lwowie
potwierdził dla żydów Krakowa, Sandomierza,
Lancburga (sie) i innych miejse królestwa da-
wny statut żydowski z 1264 r. Bolesława Po-
bożnego (Bandtke: Jus Polonicum, str. 1, nast.
z B. II, Przewod, Nauk i Liter. lwowski1878,
II, str. 717—727). Statut ten legalizował
powszechny pobyt żydów w M., ile że np.
Wstydliwy 1262 nie pozwolił imosiedlać się
w Koprzywnicy (M. M. Ae. III, str. 77), gdy
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tymczasem w Krakowie mieszkał żyd, którego
zabójcy dom za karę skonfiskowany Łokietek
po 1288 (1292? K. W,, M 580) darował ka-
pitule krakowskiej, a 1327 na targi do Sącza
żydom pozwolił przybywać (M. M. Ae. III,
str. 206). Przepis synodalny krakowski bi-
skupa Jana Grota z 1331 (Star. P. Pr. Pol.
IV, str. 40) zdawałby się zapobiegać prakty-
kowanej (per luris negligenciam) spółgrzeba|-
ności żydów i innych akatolików z katolikami
w M. W każdym razie rozporządzenie syno-
dalne z 1267 r. ($ 12 nie dopiero czasy po ka-
zimierzowskie, jak chce mylnie Kraushar:
Hist, Żydów I, str. 258 i 12—18, i nie syno-
dyk Trąby z 1420, jak twierdzi Maciejowski:
Zydzi, str. 40) postanowiło osobne dla żydów
po miastach dzielnice (Ghetta), które pod nazwą
vieus judaeoram spotykamy w Krakowie 1347
r., z synagogą na ulicy żydowskiej w 1356
(M. M. Ae. IV, A, JM» 1584 i 1682, późniejsze
eollegium Artistarum Helcel II, M 3974). Po-
czwarte za Kazimierza W.ułożyli prawoznaw-
cy Jan Suchywilk doktór dekretów i Jarosław
Bogorya ze Skotnik dawniejsze prawa w je-
dnę całość. W dzisiejszych zbiorach widzi-
my: umniejszenie nadmiernej liczby sędziów
z podsędkami do dwu, po jednym w krakow-
skiej i sandomierskiej ziemiach (A.Z. Helcel: St.
P. P. P. I, str, 54, $ 1l—l12) ina tych woje-
woda sandomierski i krakowski muszą po-

przestać wedle dawnych obyczajów. Określono

też i ustalono miejsca sądów kasztelana: kra-

kowskiego w Krakowie, Wieliczce i Jędrzejo-
wie ($ 14); toż samo co do kaszt. sandomier-

skiego zrobiono. W razie nagany sądu (Ś 95)
kaszt. krakowskiego, kazano mu płacić koce
w gronostajach, kasztel. sandomierskiemu i lu-
belskiemu w tym razie łasiczne, sędziom: kra-
kowskiemui sandomierskiemu kunie, podsęd-
kom lisie, podkomorzym po 6 grzywieni t. d.
W razie ciążania, bydło wolno zapędzać do

obory wojewody lub kasztel, krakowskiego i

sandomierskiego ($ 118). Oskarżony o zbro-
dnię a niedopuszczony do oczyszczenia się przed
królem i sstą i protestujący co do tego przed
biskupem Krakowa i wojewodami Krakowa i
Sandomierza, ma przyznane pewne prawa

($ 128). Po piąte KazimierzW. założył uni-
wersytet w Krakowie wedle wzorów włoskich,
Czasy niewoli węgierskiej (1370—1382) spro-
wadziły przewagę M., która najprzód wyraziła
się w odmówieniu Wielkopolanom odbycia ko-

ronacyi w Gnieźnie (Mon. Biel. II, „str, 644)

a następnie w przewadze małopolskiego rodu
Różyców (Kurożwęckich), z którego członków
tryumwirami byli Dobiesław kaszt. krakow-
ski, oraz syn jego Zawisza biskup krakowski
(1381). Z Zawiszy też pomocą akt koszycki
1374, warujący następstwo tronu w braku sy-
nów i córkom Ludwika węgierskiego, siostrzeń-  
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ca Kazimierza W., został narzucony Polsce. Za
inicyatywą panów wielkopolskich po śmierci
Ludwika (1382 r.) oświadczyli małopolanie
w Wiślicy Zygmuntowi margrabi brandenbur-
skiemu a mężowi Maryi Ludwikówny, żeuzna-
ją tę córkę za swą panią, która osiądzie w Pol-

sce (Vol. leg. I, str. 26, Mon. Biel. II, str.
124), dowolnie już interpolując tym warun-
kiem ugodę koszycką. W skutek tego, Zy-
gmunt, niewielu aktami (np. w Radomiu M, M.
Ae, III, 480—431) swą władzę w M. zazna-
czywszy, musiał zrzec się nadziei na jej otrzy-
manie, zwłaszcza, że wedle tejże ugody z 1374
Flżbieta Bośniaczka, matka Maryi, przelała
1388 r. prawa męża do Polski na Jadwigę,
swą młodszą córkę, poślubioną Wilhelmowi
synowi Leopolda księcia Austryi (Mon. Biel.
II, 752—3). Jaśko z Tęczyna kaszt. wojnieki
wstrzymał od wyboru Ziemowita IV na króla,
a później nieco panowie małopolsey Spytko
z Charzewa i Książa wojew. krakowski (h. Le-
liwa), Dobiesław z Kurozwęk (h. Poraj) kaszt,
krakowski, Jaśko z Tarnowa kaszt. sandomier-
ski, tajny układ z panami wielkopolskimi

zawarli, mocą którego Jadwiga bez zwłoki
miała być koronowaną, ale Polska na przeży-
cie być miała połączoną z Węgrami (Mon. Biel.
II, 786—7). Zażądali później panowie mało-
polscy od Ziemowita ks. Mazowsza (który pre-
tensyi do tronu nie porzucał) i Konrada ks.
Szląska, starających się zagarnąć Wielkopol-
skę, by zjechali do Krakowa ułożyć się co do
spraw kraju, W istocie w dzień ś. Michała
1868 zawarto rozejm, ale potem z Węgrami
Zygmunta, który był w Krakowie w sierp.

i paźdź, Małopolanie spustoszyli Rudę, So-
chaczew, Łowicz, Grombin, Gostyń, Kujawski
Brześć oblegli, Nowy rozejm stanął w dzień
Wielkiejnocy 1384, Zniszczenie kraju wywo-
łane przez walkę dwu tych pretendentów,
sprowadziły nowe poselstwo Sędziwoja z Szu-
bina (h. Pałuka) ssty Krakowa z Małopolanami:
Michałem komesem Wirzbna i Janem z Miel-
sztyna (h. Leliwa), by co rychlej Jadwiga
przyjeżdżała; Elżbieta posłów zatrzymała, a
Jaśka z Tarnowa kaszt. sandomierskiego we=
zwała, by zamek krakowski wydał Węgrom,
Sędziwój przestrzegł, by tego nie czyniono i
sam konno 60 mil ubiegł (z Zadry w 24 go-
dzin). Zjazd, zrazu do Lelowa, potem do Ra-
domska zwołany (Mon. Biel. II, 751; M. M.
Ae. II A, str, 1—3), 2 marca 1384 uchwalił
ustanowienie rządu tymczasowego, który skła-

dało sześciu panów z każdej ziemi i dwu oby-
wateli z msta jej stołecznego. Z ziemi krakow-
skiej weszli Dobiesław z Kurozwęk kaszt, kra-
kowski, Sędziwój (Wielkopolanin) z Szubina
ssta krak., Spytko z Charzowa (Tarnowa) wo-
jew. krak. (7 13899), Jaśko z Tęczyna kaszt.
wojnieki, Piotr ze Szczekocin kaszt. lubelski,
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Zbiszko łowczy krakowski. Z ziemi sandomier-

skiej należeli do rządu: Otto z Pilczy wojew.
sandomierski (-+ 1383? M. M. Ae. III, 419—
420, M 3), Jan z Tarnowa kaszt, sand., Piotr
kaszt, małogoski, Mikołaj Bogorya kaszt. za-
wichojski (por. Przeg. Bibl. archeol. str. 409,
Warszawa 1882), Prandota podsędek sando-
mierski i Krystyn z Ostrowa. Za sprzymie-
rzeńca (coadiutor) swego obrali Władysława
ks. Opola, czasowo Rusi a teraz Wielunia i
Kujaw. Zastrzegłszy umową posłuszeństwo
sobie, ogłosili każdego do Węgier z poselstwem
Jadącego za wroga kraju. Nadto orzekli, że
wakanse świeckie do czasu koronacyi mają być
nieobsadzone, Do pomocy w obronie zamku
krakowskiego zjechali się z Małopolan, według
tejże samej uchwały: Jakusz stolnik krakow-
ski, Paszko łowczy sandomierski. Zygmunt,
wysłany przez teścię na rządcę Polski, wrócił
z Lubowli z niczem, ale wyrobił nową zwłokę
w przysłaniu Jadwigi do Zielonych Świątek
1354 (Mon. Biel. II, 752). Nadto na zjeździe
małopolskim w Sączu postanowiono między in-
nemi wysłać Spytką z Tarnowa wojew. kra-
kowskiego i Piotra Szczekockiego kaszt. Lu-
blina, do Węgier, by Jadwiga koniecznie na
Zielone Świątki zjechała. Inaczej bowiem, pó-
ty pod dąchem nie spocznie żaden z nich, póki
na jej miejsce króla nie obiorą. Przecław Wą-
welski, pierwsze na to „nie pozwalam wy-
rzekł; mimo to Sędziwój pojechać zamierzył.
Ostateczny zjazd elekcyjny wyznaczono na 8
września 1384 zrazu do Krakowa, później do
pieradzą (gdzie już Ziemowita byli okrzyknęli
rólem). Jadwiga przybyła wreszcie przed 13

paźdz. 1384 do Krakowa i już 18 stycz, 1385
Skirgiełło, Olgimunt i Borys książęta litew-
ocy zażądali jej dla Jagiełły w małżeństwo,
pij AC przedtem jego i Litwy chrzest (Mon.
że IL, str. 909). Panowie małopolscy ode-

stali posłów do Budy, by się porozumieli tam
z matką Jadwigi. 14 sierpnia 1385 Jagiełło
w tewio przyjął za swoje, obietnice posłów,
d een w Krakowie pod dozorem Wła-
stawa Opolczyka z rozkazu Elżbiety jej ma-
e adwigą dopełniła małżeństwa z oblubień-

strya PCK lat dziecinnych Wilhelmem Au-
RR 15—28 sierpnia 1385 r. (Szujski:

czynię o LV str. XL; E. Świeżawski: Przy-
t Ę L do dziejów medycyny w Polsce, 1879,
szt 124—131). 11 stycz. 1386 Włodko
żij,bełski, Piotr Szafraniec podstoli kra-
Bacog Bogorya kaszt. zawichojski i

wszecjj 7? utor kazimirski, upoważnieni przez

Rie T 1 ogół królestwa, oraz przez
obrali Ją wa ks, Opola, w Wyłkowyszkach
mu Jad giełłę za swego króla i za żonę oddali
Trzeba 3. (Bartosz.: Cod. dipl. III, 337—8),
chcąc odać, że stronnik Ziemowita IV, i

Y nawet dać mu ślub z gwałtem porwaną  
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Jadwigą w 1388 r., Bodzanta arcyb. gnieźn.
w 1304 r. 12 grud. od zarzutu czernienia Ja-
dwigi został uwolniony 'przez sąd panów ma-

łopolskich, oraz przez Dymitra arcyb. Ostry-
homia i Zygmunta margrabiego brandeburskie-
go — z woli Elżbiety (Kod. Wielk. M 1825).
Możnaby przypuszczać, że Bodzanta jakieś
watpliwości podniósł z racyi wypadków 15—
253 sierpnia roku zeszłego. Na domiar zbiegu
wypadków i sprzecznych interesów, Konstan-
ty Koryatowicz ks. Podola i niedoszły na-
stępca Kazimierza W, był 17 kwietnia 1385
r. w Krakowie (M. M. Ae. V, str. 74—5), mo-
że kusząc się o ziszczenie tych przebrzmiałych
projektów. Wbrew ludziom i czynom, plany
Łokietka spełniły się. Niedługo zwlekając,
Jagiełło 1386 r. stanął w Krakowie, ochrzcił
się i po unieważnieniu ślubów z Wilhelmem,
poślubił Jadwigę (Mon. Biel. II, str. 912—13)
17 lutego 1386 r. W latach 13886 i 1388 wy-
dane przywileje (Jus Pol, str. 189—198) wy-
raźnie zastrzegły, że urzędy (honor) ziem kra-
kowskiej i sandomierskiej oraz innych tylko
szlachcie krakowskiej i sandomierskiej it. d.
za radą ziemian tej ziemi rozdawać będzie

bez ekspektatyw (piśmiennych obietnic), co
powtórzono 1480) r. wymieniając Wielkopol-
skę jeszcze wyraźnie. Tak zastrzeżona samo-
istność Małopolski, o mały włos ledwo że nie
uległa zamachowi Opolczyka, który, korzysta-
Jąc z nieobecności obojga królestwa, chciał
ubiedz zamek krakowski w maju 1399, lecz
schwytali go ludzie ssty Sędziwoja z Szubina,
i odstawili Jagielle do klasztoru cystersów
w Mogile (Przeźdz.. Zycie dom, J. i J., str.
11—14), gdzie wymógł na jeńcu król zapis
Włocławka, Tuczna, Bydgoszczy i Dobrzynia
dla córki Opolczyka, zaślubionej Wigundowi
krewskiemu księciu, Uchwały z 1420 r. w Kra
kowie zapadłe porównały ($ 14), co do prezy-

dencyi roczków powiatowych przez sędziego
lub. podsędka, Małopolskę z „Wielkopolską,

gdzie to jest zwyczajem*, Odwrotnie w $ 18
porównano opłatę pisarzy ziemskich wielko-
polskich z opłatą „notaryuszy* ziem krakow-
skiej i sandomierskiej, W uchwałach 1422 r.
pod Czerwińskiem w obozie zapadłych, $ 8
specyalnie mówi o poborcach podatku „„króle-
stwo” w Małopolsce, aby bieżącą go monetą
pobierali. Za Jagiełły ster polityki prowadzili
Małopolanie, jako kanelerze i podkanclerze,
tak, że jeden tylko Władysław z Oporowa
podkanclerzy jest Wielkopolaninem (Maurer:
Bibl. Warsz. 1877, ILI, str. 82). Tak Jastrzę-
biec Sandomierzanin bisk. krakowski, ostatnio
arcybiskup, jak jeszcze bardziej Zbigniew z O-
leśnicy, bisk, krak., obaj Małopolanie, ciążą na
kierunek spraw zagranicznych Polski, Pier-
wszy w myśl Witolda, marzącego 0 unii ko-
ścielnej Rusi (a potem i Czech) z Kzymem, by
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utworzyć wielkie państwo słowiańsko-zacho-
dnie (Smolka: Szkice histor., I) ze spółrzęd-
nych Polski i Litwy, zawarł przymierze w Lu-
bowli z cesarzem Zygmuntem 1412 r,, które
doprowadziło 1420 do niekorzystnego obrotu
spraw z zakonem z mocy wyroku rozjemczego
tegoż cesarza (Polska utraciła ziemię cheł-
mińską, michałowską i 40,000 kóp gr. prag,,
które mogła była przed 6-ciu laty posiąść
w czasie wojny 1414). Z oskarżeniem Ja-
strzębca wystąpili dwaj Małopolanie: Piotr
Szafraniec z Pieskowej Skały, podkomorzy
krakowski (znany z 1386), Bartosz z Charbi-
nowie sandomierski (krewny starosty Podola
naddniestrzań.) i wielkopolski, Wojciech Mal-
ski podkomorzy łęczycki, iż „przez wiedzenia
panów wojew. krakowskiego (Jana z Tarnowa)
i sandomierskiego (Mikołaja z Michałowa)...
uszkodził króla i wszystką koronę pospólstwa.
Mimo to oczyścił się Jastrzębiec, potrzebny ja-
ko kanclerz Witoldowi w sprawie unii z Cze-
chami, którym posłał za swego namiestnika
Zygmunta Korybuta. Z Lublina wysłano do
cesarza już jednak nie kanclerza, lecz Jana
z Tarnowa, i jeszcze tylko protonotaryusza
kancelaryi królewskiej Zbigniewa z Oleśnicy,
z żądaniem, by zrzekł się korony czeskiej i
przyczynił się do zgody husytów z Rzymem,
có było warunkiem unii Czech z Polską, żąda-
nej przez Witolda na tymże sejmie. Atoli
Zbigniew, na własną rękę, z obawy przed he-

rezyą husycką, koniecznie przy związku z Qze-
chami politycznym osłabić zdolną powagę ko-
ścioła w Polsce, zaproponował Zygmuntowi

wrócenie do tajnego układu (z 1412) rozbioru
państw krzyżackich, ale z dodaniem rękojmi,
że Szląsk katolicki wróci Zygmunt Polsce.

Cesarz zgadzał się tylko na frymark Szląska,

dodając projekt swatów Jagiełły z swą córką
lub wdową po bracie Wracławie. Nie wiedział
jednak jeszcze o związkach Witolda z Czecha-
mi. Wieść o nich ostudziła zapał cesarza, a
tymczasem Witold, ożenieniem Jagiełły z Son-
ką Olgimundówną, zniweczył na zawsze pro-
jekt Zbigniewa eo do Szląska, Już też i 1422
Korybut musiał opuścić Czechy, a papież Mar-

cin V nalega na Jagiełłę i Witolda, by zerwali
z husytami, co tem jest konieczniejsze przy
związku cesarza Z krzyżakami, który najprzód

po leniwej wojnie, wydał pokój w Melnie

zwracający Litwie Zmudź a Polsce tylko Nie-

szawę, a powtóre zrodził myśl cesarza w Pres-
burgu (1422), aby dokonać rozbioru Polski:

zakonowi oddać Zmudź, Nieszawę, Dobrzyń,

Łęczycę i Kujawy, Węgrom dać Ruś Czer-

woną. Krzyżacy na to odpowiedzieli, że Pol-

ska i Litwa z pomocą Turków i Tatarów po-

rafą się obronić przed wszelkiemi zachcian-
kami. Wówczas cesarz wrócił do myśli soju-

szu z Polską, która, po niedoszłym związku 
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z Czechami, przyjęła tę myśl i w czyn wpro-

wadziła w Kesmarku 1428, na zasadzie ukła-

dów z 1412 i 1422 r. (w Lubowli, Meinie).

Z upadkiem unii czeskiej, zatryumfował Zbi-

gniew z Oleśnicy, który też został bisk. kra-

kowskim, gdy miejsce Jastrzębca, teraz pry-

masa, przyjaciela Witolda, jako kanclerza, za-

jął Jan Szafraniec, brat oskarżyciela Jastrzęb-

cowego z 1420 r. Obalenie pomysłów Witolda

o koronie litewskiej, przez cesarza popiera-

nych (1429—1430), było dziełem Zbigniewa,

który też, jako pierwszorzędna potęga, wystę-

puje za obu synów Jagiełły: Warneńczyka i
Kazimierza III, aż do swej śmierci (1455).
Ledwo umarł Jagiełło, Spytek z Mielszty-

na, syn pana Podola (-; 1399), Dersław z Ry-

twian, Jan Strasz i Abraham Zbąski, husyci

wszystko, chcieli Ziemowita IV księcia Ma-

zowsza mieć królem zamiast Władysława
III, a gdy ta kandydatura upadła, gdyż 1425
—1438 uznano następstwo jednego z Jagiel-

lończyków, chcieli mieć z Ziemowita rejenta,
zamiast Zbigniewa. Skończyło się na ustano-
wieniu tak zwanych tutorów (opiekunów)
w ziemi krakowskiej i sandomierskiej, jak Mi-
kołaj z Michałowa kaszt. i ssta krakowski,
Jam z Czyżowa kaszt, i ssta sandomierski, Jam
z Tęczyna kaszt. biecki i ssta lubelski, Jam
z Osolina kaszt. radomski, Klemens Wątróbka

ze Strzele. W 1439 r. pojawił się akt „kon-
spiracyi szlachty małopolskiej i ruskiej prze-
ciw opiekadlnikom, jak widać, młodziutkiego

króla Władysława” (Dzien. sejmów walnych
koron. 1555—1558, str. 318, gubernator-opie-
kadlnik, Helcel II, M 2357), zawarty przez
Spytka z Mielsztyna i innych husytów prze-
ciw Zbigniewowi, ale w bitwie nad Nidą poło-
żył głowę. Ubieganie się Władysława III o
koronę węgierską, a później zapasy z Turkiem
(7 1444 pod Warną), przyzwyczaiły kraj do
samorządu, a raczej rządzenia się magnatów.
Jan z Czyżowa, kaszt. krakowski, był namiest-
nikiem króla, z prawem zwoływania sejmów
i korzystania ze skarbu. Buczaccy obejmują
Podole prawie że w dziedziczny zastaw; Der-
sław z Rytwian marzy to o ślubie z wdową
po cesarzu Zygmuncie, Barbarą Cylli, to z Eu-
femią córką Bolesława IV ks. Warszawy, zdo-
bywa zatorskie księstwo na chwilę, Ta samo-

wola odbija się na czasach Kazimierza LV Ja-

giellończyka (1447—1492), którego panowie

nie dopuszczają, po elekcyi nawet, do wykony-

wania sądów na złoczyńców (rugi), jakimi by-

wali i magnaci, jak: Jan, Siestrzeniec zwany

Kornicz, kolejno dzierżawca (tenutarius) Bę-

dzina, Tęczyna, nawet Krakowa (Helcel).
Piotr Szafraniec podkomorzy krakowski, zamki
Malec i Będzin trzymał, łupił swoich, jak np.
Wierzynkowi z Secemina 5000 grzywien za-
brał, a łupił ziemię toską i oświecimską (1450,
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1452, Długosz XIII, 52, 125; por. 160 1271),
przekupiony przez zakon 1454, i by uniknąć
zdrady, mianowany dowódcą wojsk 1458, dla
rozbojów przez ludność miejscową w Czorszty-
nie Szafrańcem przezwany. 1455 Swieborow-
ski Jan z Irzykiem Stosem z Olbrachcice Mora-
wem, łupią Ilkusz, Sławków i palą miejsco-
wego sste Gunię, zdobywają twierdzę Kępno
(str. 214). Imni łupieżcy siedzą w warownych
Mysłowicach, Żebraczej i Wapiennej górze
1457 (M. M.Ae. II B, str. 170, 259, 262).
1460 Borzywój z Skrzynna łupił okolice z 2-ch
warownych gór Turzy pod Dobczyemi i z Żyw-
ca (str. 304), a potem z Bukowca 1462 (str.
350). 1465 w Karpatach łupieży banda t. z.
„braci*, t, j, zbrojnych niepłatnych przez kró-
la Węgier, a zostających pod wodzą polskiego
szlachcica Szczęsnego (str. 407) z Paniowa
(Paprocki: Herby, str. 361), który 1474 został
dworzaninem królewskim i zastawnym sta-

rostą Zydaczowa (A. G. Z. TX, str. 110, 122,
153 r. 1479), jest kasztelanem lwowskim 1487
—]488 i hetmanem (Kampiduktor Paprocki:
Herby 265; Helcel II, M 4317; stąd mylnie
Liske: A, G. Z VII, str. 162, że nieznany),
polskim urzędowym, mimo tej rozbójniczej
swej przeszłości, i może właściwie gwoli jej,
Jako dającej gwarancyą, że zna wojenne rze-
miosło, Kiedy ci „braciszkowie* wygnani
z Austryi, a wierzyciele i Jagiellończyka, na-
padli i złupili Częstochowę 1466, żaden z są-
siednich starostów Krakowa: Jakób z Dębnai

Spiża, Przecław z Dmszyc nie ruszył się (Dłu-
gosz), W ogóle jest to epoka gdy się roi
w Małopolsce od kondotyerów (aemuli, wyraz
na to techniczny u Długosza 1 w sądowych
wypisach Helcla). Jako charakterystyczny rys
tej epoki należy wspomnieć wybuchy niena-
wiści socyalnej między uciskanymi mieszcza-
nami a panami, których punktami wytycznemi
są: zabójstwo Jędrzeja z Tęczyna w Krakowie
1461, zatargi z starostą w Lublinie 1450, Ra-
domian ze szlachtą Łabędź 1447, konfederacya
Lwowian i szlachty ruskiej przeciw Odrową-
źom it. d. (Por. E, Świeżawski o Ostrorogu

w Ateneum 1883, kwiecień, maj). Wytężenie
zuchwałości panów w stosunku do króla odpo-
Wiada ich naciskowi na mieszczan. Michał
««Wocki marszałek dworski i ssta łęczycki,

siedzący za przestępstwa swoje w wieży kra-
kowskiej, oświadcza królowi, że skoro obietnie
Pśmiennych nie dotrzymał, może pieczęć, któ-
rą je pieczętował, psu u ogona powiesić. Nie-
„naczej 1459 traktuje Jan z Rytwian, starosta
mięomierski, króla, skoro ten lęka się detro-
d3 I może ta myśl nie była zbyt daleką,
i E z Qzyżowa 1446 kaszt. krakowski
a elekcyą Fryderyka margrabi Branden-

pi: Z Podobnie jak arcyb. Wincenty, bisku-
$miew krakowski, Władysław chełmiń- 

Mał 47

ski, Andrzej poznański (Dług: XLLI, str, 17—
19), a Jan z Tęczyna kaszt. krakowski (1458)
żałował, że był przeciwny elekcyi Fryderyka
(Dług. XIII, str. 21) i popierał wbrew Kazi-
mierzowi obiór Bolesława IV mazowieckiego.
Statuta nieszawskie 1454 r., ogłoszone w cią-
gu wyprawy na krzyżaków, objawiają myśl
obrony autonomij prowineyonalnych, którą
też podnieśli z arcybiskupem wielkopolscy pa-
nowie z racyi kardynalskich zachcianek Zbi-
gniewa Oleśniekiego co do wyższego miejsca,
niż arcybiskup, co „byłoby obdarciem Wiel-
kopolski przez Krakowian z resztek wyższo-
ści, jaką już dziś górują (Dług, XIII, str 68
r. 1449), W Opokach Małopolanie ułożyli swo-
je odrębne petyta (Hube i Bobrzyński: Sta-
tuta nieszawskie) po przyznaniu cerekwiekich
Wielkopolanom, i 11 listop. 1454 statut mało-
polski, służący tylko ziemiom: krakowskiej,
sandomierskiej i innym do nich przyłączonym
($ 3 1 18 radomskiej i wiślickiej), wzięty jest za
wzór innym autonomicznym statutom. Odsy-
łając po szczegóły do rzeczonych rozpraw, ja-
ko wybitniejsze punkta tych ustaw zaznacza-
my wyłączny pomysł Małopolan $ 1, niepo-
zwalający dawać w zastaw starostw z zamka-
mi i stolicami, pod utratą zastawu; $ 7 skła-
niający króla do wymiaru sprawiedliwości
ziemianom w ich sporach z starostą okręgu,

zanim wyjedzie z niego. Ponieważ ssta repre-
zentuje władzę króla i ucisk samowolny pa-
nów, jest to więc samopomoc drobnej szlachty
przyjęta w oba statuty (M. $ 12, W.$ 18).
Inne ziemie zastrzegły się przeciw faworyzo-
waniu Małopolan w dygnitarstwach ($ 9).
$ 25 małopolski wyłącznie wskazuje bogac-
two ziemian, regulując warunki służby wojen-
nej właściciela ziem różnopowiatowych, Ma-
łopolskie są $$ 27 i 28 o soli, W statucie ma-
łopolskim przyjęto $ 23 od Wielkopolan co
do kary za zatrzymywanie chłopów zbiegłych.
(o najciekawsza, wbrew innym statutom ($ 33
W., 31 sieradzki z $ 18 cerekwickiego), mało-
polski statut milczy o wpływie sejmików na
prawodawstwo i wojnę. Osóbne postanowie-
nie z 1456 (Bandtke: Jus pol. 300i t. d.), wy-
dane dla Małopolski przez Kazimierza III, tę
lukę wypełniło. Gorący spór wynikł o wy-
bór biskupa krakowskiego w czasie wakansu
po śmierci Tomasza ze Strzempna 1460 r.,
przyczem papież brata stryjecznego bisk, Zbi-
gniewa z Oleśnicy (| 1455), imieniem Jakób
z Sienna, biskupem mianował, gdy król chciał

nim mieć Jana Gruszczyńskiego bisk, włocław.,
a kapituła Jana syna Lutka z Brzezia. Było

to skutkiem postanowienia królewskiego, aby
stolice biskupie obejmowali ludzie ulegający
jego woli, nie zaś idący jej wbrew, jakmiał
co do tego doświadczenie ze Zbigniewem Ole-
Śnickim, który porównał w liście Kazimierzą
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III do Bolesława, zabójcy Stanisława (M. M.
Ae. II, str. 147). Spór ten trwał lat kilka i
skończył się tryumfem króla nad niezależno-
ścią kapituł i mięszaniem się papieży w sprawy
kościoła polskiego, Godne przytem uwagi, że
Zbigniew i Jan z Tęczyna wojew. krak, doma-
gali się zniesienia przywilejów żydowskich i
przybrania ich w szaty i znaki odmienne 1454
r. Małopolska terytoryalnie urosła za tych
czasów, bo Zbigniew Oleśnicki kupił księstwo
siewierskie (1440) i połączył z dobrami bi-
skupstwa krakowskiego, przybierając tytuł
księcia siewierskiego. Obok tego Spiż odzy-
skany 1412 od Węgrów, trzymał zastawemi
bronił od napaści Węgrów. Dalej Ruś (lwow-
ska) i Podole sprawy załatwiały wspólnie
z właściwą Małopolską, tak że pojęcie tej
ostatniej geograficzne powoli się rozszerzało
przez to. Tak w Nowem Mieście Korczynie
uchwała 1486 zapewniła ziemię krakowską,
sandomierską, ruską i podolską, że król bez
ich wiedzy, na sejmie zasiągniętej, nowej wy-
prawy do Prus nie podejmie. Inny przywilej
z tego samego roku o nadawaniu urzędów sej-
mowych i podkomorstwa, oraz chorążostwa,
za wiedzą ziemi, kędy wakują, zaś marszałka
i podskarbiego za wiedzą baronów, o niealie-
nacyi Oświecima i t. d. nadany jest ziemiom:
krakowskiej, sandomierskiej, lubelskiej, lwow-
skiej, przemyskiej i ruskiej 1474, w opato-
wieckim dodano ziemię korczyńską (Jus Pol.),
W 1451 panowie małopolscy przed zjazdem
w Brześciu Litewskiem wzywają rusinów na
zjazd prowincyonalny w Korczynie (M, M. Ae.
II B, str. 114). Za rodzaj odzyskania można
uważać powrót do rąk króla zamku i ziemi
sandomierskiej po śmierci Dersława z Rytwian
kaszt. krakowskiego i ssty sandomierskiego
1478 r. W 1458 ks, Janusz oddał Oświecim
w ręce Janą z Czyżowa (M. M. Ae. II B, str.
138), a 1457 za 50,000 grzywien sprzedał
Polsce swe księstwo z 2-ma miastami Oświe-
cimem i Kętami oraz wsiami: Bielany, Laszki,
Babicze, Lipnik, Osiek, Brzeście, Monowicze
Dwory i t. d. (Vol. Leg. I, str. 86). Wacław,
ks. Zatorza złożył hołd 1454, a od ks Janusza
kupił to księstwo Jan Olbracht za 80,000 for,
węg. 1494 (Vol. Leg. I, str. 84, 112). Odręb-
ność prowincyj jeszcze widać 1492 w po-
twierdzeniu przywileju ziemi sandomierskiej
(str. 183) przez Jana Olbrachta 1 w potwierdze-
niu „specyalnych obyczajów ziemskich ziemi

- krakowskiej przez Aleksandra (str. 148), W o-

biorze następcy Kazimierza ILI nie było zgo-
dy. Ród herbowy Rożyców z małopolskich

panów, mający na wyższych urzędach podów-

czas Dobiesława z Kurozwęk wojew. lubel-
skiego, Piotra z Kurozwęk podskarbiego i

w 1491 sstę krakowskiego, Mikołaja z Kuro-

zwęk kaszt, sieradzkiego oraz m, Kraków, prze- 
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mawiali za Janem Olbrachtem,— Rafał marsz.
koronny oraz ród Tęczyńskich h. Topór, jak
Jędrzej z Tęczyna kaszt, wojnieki, Zbigniew
z Tęczyna podkom. krakowski ssta kaliski, po-
pierali Zygmunta. Przybycie 1600 jezdnych
z Krakowa umorzyło pretensye książąt ma-

zowieckich, popieranych przez Oleśnickiego i
zyskało koronę dla Olbrachta. Elekcya Ale-
ksandra była też wyborem Małopolan. Mimo
opozycyi panów polskich, przez usta Małopo-
lanina Mikołaja Firleja (później wojew. krak.)
wyrzeczonej, Litwa wyprzedziła w elekcyi Ko-
ronę, obrawszy sama Zygmunta I (1506—
1548). W osobie mieszczanina krakowskiego
Jana Bonara (+ 1528) i jego synowca Sewe-
ryna, obrót i zarząd skarbem dostał się za te-
go króla Małopolsce, Dwaj Szydłowieccy, kan-
elerz Krzysztof i podskarbi Mikołaj przez swe
urzędy oraz mienie i królewszczyzny trzęśli
Małopolską, a spokrewnieni są przez kobiety
z Tarnowskimi, Tęczyńskimi i Zborowskimi.

Tęczyńscy siedzą w Lublinie, chełmskiem i
bełskiem, jak znowu Jan z Tarnowa posiadł
województwo ruskie. W 1525 nastąpiła reak-
cya. Pobór pieniędzy w komisyach wojewódz.
czyni się, a szafunek ich wojsku odbywa się

bez podskarbiego (Mikołaj z Szydłow.). Krzy-
sztofowi odjęto wpływ na sądy, ograniczając
1519 sądy nadworne do ziemi, kędy król ba-
wi. Mikołajowi Firlejowi odjęto popis wojsk,
przelewając go na wojewodów. Nareszcie za-
ciągi prywatne magnatów ograniczono do 8
koni. Przeciw Szydłowieckim, mającym sta-
rostwa na Podlasiu, Mazowszu i Małopolsce
wymierzono prawo o dawaniu starostw osia-
dłym. Dalej odebrano prawo chowania ksiąg
sądowych Tarnowskim, Tęczyńskim, co dato-
wało z czasów potrzeby ochrony tych ksiąg
w obronnym zamku przed zniszczeniem, ale

utrudniało dostęp prawującym się. 1528 wy-
chodzi procedura sądowa dla Małopolski, Beł-

ża, Rusi i Podola, Od 1519 komisya prawo-
dawczo-kodyfikacyjna ma na czele Małopola-
nina Jędrzeja z Tęczyna, już wojewodę lubel-

skiego, a w 1526 dodano po jednym pośle
z każdego województwa, starając się wzmódz
wpływ ziemiaństwa w sądzie. To też i liczba
posłów w sejmie szybko rośnie. 1511 r. jest

ich 84, w 1520 jest ich 45, w 1521— 51,
w 1525 — 60. Łuków osóbnego posła dostał,
także tego chciały Pilzno i Wiślica, czemu od-
mówiono, bo nicby nie zostało do obioru 6 po-

słów z sandomierskiego. 1519 skasowano osó-

bny sejmik w Skrzynnie w sandomierskiem, a
1532 przeniesiono inny z Urzędowa do Lublina,
Gdy połączono Mazowsze, 1528 było posłów
78. W tej epoce mieszczanie małopolscey stają
się ziemianami. Zupnik Paweł Szwarc czyli
Czarny z Witowie, kupuje nawet księstwo
udzielne Pszczyn, a córkę żeni z Wincentym
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z Mielsztyna. Bonarowie zostają szlachtą 1537.
Mieszczanie małopolscy są szafarzami skarbu
państwa (Lubomirski: Trzy rozdziały). Stani-
sław Odrowąż żeni się z księżn. mazowiecką
Amą 1 slęga po Mazowsze; Kmita Piotr z Wi-
*nicza (| 1553, ostatni z rodu) i Zborowscy
dwaj, Marcin i Piotr kaszt. małogoski, sprowa-
dzają wybuch wojny kokoszej 1537, w którym
złamano powagę króla, jego usiłowania finan-
owe na rewizyi nadań ziemskich oparte. U Ja-
na [arnowskiego chronią się (1527) preten-
denci Węgierscy; on też kraj broni od Woło-
chów (1539), Później już będąc kaszt. kra-
kowskim od 1553, wrogo usposobiony przeciw
królowi, ledwo tegorocznego sejmu nie zerwał;
przeszkadza 1554 r, i wciąż odtąd oponuje
(i 1561), szerząc wieści, że król Austryi po

sobie następstwo daje, Z jego też podniety

prawie, szlachta małopolska, obruszona nie-
zwoływaniem sejmu (1559—1561), w razie
diaz zwłoki, zagroziła na zjeździe własno-
wolnymw Proszowicach i przez wysłaną z nie-
Pe deputacyą do Zygmunta, obiorem innego
óla. Słynie T. jako dobry pan dla swych
włościan.

Syn jego Jan Krzysztof Tarnowski
kasztelan wojnicki, 1562 —68 dał przykład

ogzekucyj, dobrowolnie składając dożywocie
ua Sstwo sandomierskie. Za to Stanisław z T.

"u$l syn jego, wojew. sandomierski (głośny
z Wojny domowej o Tarnów z Wasilim z Ostro-

5a), oponował przeciw egzekucyi. Siostra Jana

5 Olia wniosła Tarnów, Przeworsk, Wiewiór-
kęii, w dom Ostrogskich. Również głośnym

„Ponentem jest Jan Tenczyński, ostatnio wo-

BĘ. sandomierski, który wolał widzieć Soli-

wana niż Barbarę Radziwiłłównę na tronie, i
ograniczeniem egzekucyi dóbr zniweczył ją

(1550). Jan Chrzciciel z Tarnowa wojew. beł-

i » miedoszły narzeczony Cecylii królewny

>uskiej, Ród Zborowskich, głośny już w cza-
„9 wojny kokoszej, wsławia się 1538 r. zro-
Za: spisku, celem którego było tylko
„sA tazie, po śmierci Zygmunta I, oddać sy-

„On, jeżeli potwierdzi prawa szlachty i za-

Ki, klerowi 1/, dotychczasowego jego mienia.

(a Spisek Marcina Ź. odkrył Pretficz, Mord
UNĘUSZką Dymitra, który zprzed nosa im
m bogatą dziedziczkę Halszkę ZOstroga

k uczkę Zygmunta I przez Beatę Kościelec-
tą), wsławia Marcina za Zygmunta Augusta

- Zabójstwo nie pomogło, bo wielkop. Gór-

r e schwytali tłusty kąsek. Na sejmie 1568
- oponował M. Z, przeciw już przyjętej niemal
Przez Panów egzekucyi dóbr, i niby bronił

ka AE Przed odjęciem ich klątwom pomocy

za > „Um seculare (Ff 1561 heretykiem), Teść

- Je50 syna Samuela, Spytko Jordan pier-

że "dz obaleniem tej pomocy głosował. Ten-

rzeni am zbił wniosek posłów 1565 r. utwo-

> obieralnych ze szlachty cenzorów vel

kowi
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instygatorów dozorujących i skarżących opie-
szałych urzędników. Zamach to nowy na pa-
nów, dzierżących wysokie dostojeństwa, i pną-
cych się po tytuły hrabiów zagraniczne (jak
np. Tęczyńskich 1527, poprawiony 1561). Ma-
łopolska też wreszcie z Pińczowem Oleśnickich
i Rakowem Sienińskich (krewnych bisk, Zbi-
gniewa z Ol.) jest gniazdem aryanów, zawiera
w sobie Sandomierz, kędy przyszedł do sku-
tku konsens sandomierski trzech wyznań, prócz
aryanów (1570), i mieści w sobie Lublin, kędy
przyszła do skutku unia 1569 r. Za elekcyi
Henryka Walezego ważyły się losy Polski i
jej religii w sporze Jana Firleja wojew. kra-
kow, i marsz. małopol. kalwina z prymasem,
czy marszałek, czy prymas jest interrexem
w bezkrólewie czyli głową kraju. Za Firlejom
stali różnowiercy i Małopolska i oni też zawią-
zali konfederdicyą kapturową dla bezpieczeń-
stwa kraju. (Kaptur tu był symbolem żałoby
i zupełnej wszechwładzy). Konfederacya gene-
ralna warszawska 1573, na sejmie konwoka-
cyjnym ułożona, na wzór zgody augsburskiej
zawarta, wyszła też z inicyatywy Małopolan
dysydentów: Hieronima z Osolina sandomier.,
Stanisława Szafrańca bieckiego kasztelanów
(h. Topór i Zaprzaniec) i Jakóba Niemojow-
skiego, zapobiegająca wojnom religijnym ale...
i warująca władzę panów nad poddanymi i co
do ciała i eo do ducha. Tu po raz pierwszy
występuje Jan Zamojski (j 1605) ssta bełski,
którego walka ze Zborowskimi i tych burdy
wypełniają czasy Stefana Batorego i Zygmun-
ta III. Zamachy na Stefana, elekcya Maksy-
miliana, są ostatnimi czynami Zborowskich
małopolskich. Zamojski zwycięża ich i swojego
kandydata przeprowadza, , Rusin to z mazur-
skiej krwi, i dwa te pierwiastki etnograficzne
biorą górę nad Małopolską, która na rzecz Ma-
zowszan (Warszawy) traci przywilej stołecznej
prowineyi już od elekcyi Walezego, jakkol-
wiek, jakby na pożegnanie dawnej powagi, ma-
łopolanom Szafrańcowi (1574), [ęczyńskiemu
wojew. bełskiemu, Kostce sandom. przebłyskała
(1575) nadzieja elekcyi na króla. I założenie.
akademii Zamojskiej (1595) miało zrujnować
przewagę Krakowa małopolskiego pod wzglę-
dem umysłowego z uniwersytetem przewod-
nictwa. Zą to Ruś tryumfowała przez wysu-
nięcie stolicy trybunału małopolskiego, od
1578 Lublina, ku Rusi, i zaliczenie do jego
juryzdykcyi tejże Rusi, (lwowskiego) bełskie-
go Podola i Podlasia, 1589 Kijów, Wołyń i
Bracław, osóbny mające trybunał w Łucku,
przeszły też do Lublina, Nowoczesne studya

(Chlebowskiego) zwracają nawet uwagę na
wpływ Rusi na rozwój literatury małopolskiej,

III, Granice i podział administra-

cyjny Małopolski są następujące. Na ZA-
chód, według określeń granie dyecezyi krakow-

Ś
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skiej u Długosza, okręgi miast Zatora, Żywca,
Wadowice, Oświęcima, Kęt, Pszczyna aż do
miasta Żarek, a potem okręgi Mikułowa, Wo-
Źźnik, Siewierzai Bytomia, aż do rz. Koczawy i
Izwarty (Liczwarty), dzielących dyecezyą kra-
kowską od wrocławskiej, a potem Liczwartą
od gnieźnieńskiej aż do Mstowa nad Wartą.
(Lib. benef. Długosza I, str. 1—2). 1460 zapi-
sano przysłowie, że Polak, który przekroczy
Skawinę, staje się wrogiem swej ojczyzny i
odrzuciwszy język ojczysty, tamtejszy przyj-
muje (M. M, Ae. II B, str. 208). Zgodnie
z tem, 1228 r. Klemens wojew. Opola szląskie-
go, 1234 kaszt. biecki a 1238 krakowski, do-
staje (od pierwotnego swego księcia Kazimie-
rza Opolskiego za pomoc w budowie zamku
opolskiego) wsie: Niemodlin (Falckenberg),
Czeladź, Smolice koło Wisły i Skawy, Rozkc-
chonice (Rossdorf), Kęty, Zator nad Skawą,
oraz wsie Głuchów, Posiłów (w par. Koście-
lec), Makocice, Uzusów, Gruszów i Radzimice
(w Proszowiek.) Bartosz. III, 14—15. 58, 48,
48. Ród ten szląski, złożony z Klemensa i je-
go braci: Jędrzeja biskupa Mazowsza, Janka
kasztelana zrazu Cieszyna a potem Rudy (LIL,
str. 34 i 59) wieluńskiej, zsynem Sulisławem i
Wierzbiętą, posiadał jeszcze Bochnię (przez
kupno od Wincentego) i Wiśnicz z okolicą,
oraz Czyrzye (1244), co w części na klasztor
w SBtaniątkach fundacyi Klemensa, a w części

na klasztor w Czyrzycu fundacyi Czadrona
wojew. krak, przeszło, Qzęść tego okręgu mo-
że też kiedyś należała do Bzląska, co by uspra-
wiedliwiało sąd z 1460 o Skawinie wyrażony.
Granice 1326 i 1329 od Mikułowa (wedle list
poborców papieskich u Tejnera), są też sa-
me co w XV w. Mstów w XV w. stol w pun-
kcie zetknięcia się ziemi krakowskiej, radom-
skiej i wieluńskiej nad Wartą (Lib. ben. LLI,
str. 149), 1279 przęz Bolesława Wstydliwego
ks. Krakowa na miasteczko zmieniony, a 1276
do niego należy jako powiat i opole (toż 1441
M, M. Ae. III, 78—79; Helcel II, M 2949).
Kaleja leży 1419 w ziemi krakowskiej i po-
wiecie krzepickim (Bart, TI, 373), lecz 1262
jako w swej dzielnicy Bolesław Pobożny ks.
Wielkopolski nadaje Pławno, Rybno i Myka-
nów klaryskom w Zawichoście (M, M. Ae [;
"Kod, Wielk. Ne 394), a 1296 Łokietek Włady-
sław jako książę Polski, Pomorza, Kujaw, Bie-
radza i Łęczycy, po połowie ziemi kłobuckiej
dał Henrykowi ks. Głogowa i Bolesławowi
ks. Opola (Kod. Wielk. Ne 745). Stąd widać,
że ziemie te od Wielkopolski w części przeszły
do Sieradza i Łęczycy, a w części do Mało-
polski. Dalsza granica nawet pod względem
duchownym niepewna. Tak Secemin, wedle
nadania WładysławaJagiełły i Jadwigi Pio-
trowi Szafrańcowi z Łuczye 1395 i 1896, leżał

w ziemi sandomierskiej, co zdaje się było i 
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1484 r. (A. G. Z. V, str. 27—28; Helcel II, M
4290) a według wizyty Padniewskiego (1565
—1570) leży w obrębie dyec. krakowskiej; za
wizyty Radziwiłła (1595—98) znajdujące się
w archidyee. gnieźnieńskiej Chęciny leżą w ka-
sztelanii małogoskiej a województwie sando-
mierskiem 1275r. (M. M. Ae. III, str. 105—6),
za Łaskiego liczone były do archidyec. gnie-
źnieńskiej (I, str. 581 nast.). Lelów leży w zie-
mi krakowskiej (M. M. Ae. III, r. 1369). Akta
zwierzchniczej działalności Leszka Białego

(1221 o Swieciechów, Ood. Pol. Rzyszcz. I, Ne

12, 19, str. 23, 31—2; por. M, M. Ae, I, IH)

na wschodnim brzegu Pilicy, jak i tytuł księ-
cia Łęczycy przezeń używany, wyjaśniają fakt
niezrozumiały dla Długosza (Lib. benef, I, 804
nast.) czemu kanclerz łęczycki, już będący za

jego czasów tylko czczym tytułem w kapitule

krakowskiej, miał uposażenie nie w ziemi łę-
czyckiej, lecz w sandomierskiej, .,Domyślał się
już on, że z powodu innego rozgraniczenia,
część sandomierskiego musiała należeć do ks.
Łęczycy. Według wskazówek dochodów tego
kanclerstwa, Błogie, Stoczek, Radunia, Mni-
szków, Jawor, Grabowa, Końskie, Trzebiatów,
Zajączków, Potok, Siodłkowiee, Kunia (na le-
wym brz. Pilicy), Lubieszów, Chroszczowiec,
Buczek, Dęba, Lubochnie dwie (W.i M. na
lew. brz, Pilicy) oraz Przedbór byłyby tą po-
siadłością sandomierską ks. Łęczycy. Ciekawy
dla Błogiego jest dokiment z 1237 Bolesława
Kondratowicza ks, Mazowsza i Sandomierza,
rozsądzający sprawę granie Sulejowa i Woch-
rza, przyczem zjawia się kasztelan Zarnowa.
(Rzyszcz. Cod. Pol. I, M 27, str. 4I—2, por.
str, 238 z r. 1Ż21 jest kapelan z Zarnowa). Z tej
parafii Żarnów uposażono kolegiatę w Sando-
mierzu, co chyba wskazuje sandomierskie Zar-
nowo (Lib. benef. I, 30!, 1191; M. M. Ae.lll,
3). Zdawałoby się znowu naodwrót, że część
sieradzkiego (Rozprza, Milejów) zawisła od
Wstydliwego 1239 (Cod. Pol. L, str. 92—93),
jak kasztelania wolborska od jego matki (1. s.
l.), choć sieradzkie zaraz poniżej Przedbora do-
pierałó do Piliey (A. G. Z. VI, 164, r. 1472).
Kiedy z Lubochniami sandomierskie zdaje się
przeskakiwać na północ Pilicy, Opoczno nie-

wątpliwie jest sandomierskie, bo już 1284 na-

leży do uposażenia sandomierskiej kolegiaty,

a 1361 jest tu sąd sandomierski (Bart. LII,

273; Rzysz. 11, 379), sadzący sprawę Swięcie-
chowa, znanego w 1221 r.; zaś pierwszy znany
nam sędzia opoczyński jest Jędrzej z Drzewiey

(+ 1385 M. Biel. Ill, 271), gdy świadkami chy-

ba sandomierzanie Wiszota z Gowarczowa, Do-
biesław z Końskichi Świętosław z Dąbrowy

pod Drzewicą. Skrzynno jednak 1281 leżało
w ziemi Konrada ks. Mazowsza (Kod. Wielk.
M 132), Siekluki znowu były w posiadaniu

Kazimierza II, jako część spadku po Henryku
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sandom, (M. M. Ae.I, 1; Rzysz. Cod. Pol. I,
str. 28), a później 1359 całe „„Zapileze między
Pilicą a Radomierzą oddają ks, mazowieckiemu
(Kod. Maz, str. 15). I tu zaczyna się sporna
Sranica arcybiskup. i biskupstwa; dziesięcinyz Grelczowa i Solca (par. Żarnów) zabiera Mi-
kołaj Kurowski 1408, a z Plaszkowa, Bierzwna,
oli Goryńskiej, Zawady, z parafii Golina

(między Jedlińskiem a Głowaczowem) wydarli
dziesięciny Dobrogost Wydrzeoko Wilhelmowi
a potem Zbigniewowi z Oleśnicy, zaś Wojciech
Jastrzębiec Stanisławowi Ciołkowi jako ze wsi
na nowinąch powstałych (Lib. benef. Długosz
1, str. 325—337), Świerze, dające 1191 uposa-
żenie kolegiacie sandomierskiej, wskazują gra-
nicę płn. prawdopodobną sandomierską. Dalsze
gramice wskazuje opis dyecezyi krakowskiej
(u Długosza), obejmujący lubelskie począwszy
odPruszyna przez Zbuczyn, Łuków, Trzebie-
szów, Ulan, Ciemierniki, Parczów (?), Ostrów,
oraKjąc) Łęcznę, Laczuchów, Białkę — Bi-
a drugie Ciemierniki, Ozęstoborowice,

IE Bychawę W., Targowska, W'yso-
ie, Goraj, Białę, Potok, Słup, rz. Wieprz, m.
zeszów, [rzcianę, rz. Jasło. m, Jaśliska Tę.

kla, Kamienie R Podolin: Ę>; AMeniec — Karpaty, Podoliniec, porze-cza Dunajca i Popradu. Godna uwagi, że mia-
steczko Puchaczów w XVI w. powstało z Łę-
say mniszej, a dobra tamtejsze, dotąd zwane
Rusią, puchaczowskiemi zwać poczęto (Kś.
Gacki; KI, Ben, w Kieciechowie, str. 56). Po-
dobnież Sambor na pograniczu Rusi 1395 zwał
się Pohonicze (A. G. Z. VI i VII 65) jako
wskazówki tu i tam zetknięcia się z pogań-
Szczyzną (puhaczew== pohoniec== pohaniee
poganin). Granica Rusi szła na Chełm, Szcze-
brzeszyn, Krasnystaw miasta „ruskie (A. 6.
Z. V, str, 4,r, 1352), a „wrota” t.j. granice pol-
skie (porta polonorum, źle petra. Mon. Biel,
1, str. 889, pod r. 1266 III, 48; Długosz VII,
str. 397 Pyetha), może są jednoznaczne

z „wrotami czyli broną czerwińską”, między
umowem a Uchaniami (Poł. sobr. rus. liet,,

U, str. 157), gdzie leży mityczny prawie Czer-
wlisk. "To pojęcie wrot nie może nas dziwić,
bo 1299 Gryfina mówi „o obojgu wrotach na-
szej ziemi do wchodzenia i wychodzenia (M.
M. Ae. III, str. 160). Województwo krakow-
skie i sandomierskie już w początku XII w.łojawia się w osobach swych wojewodów
Mikołają i Goworka. Pierwszy znany kaszte-
lan lubelski jest Wojciech syn Stupoty (Ste-fana) także za Leszka Białego w 1224 r. Do-
biesław kmita kasztelanem był 1464 do 12
marca 1474 r. (A.G.Z.IV, str. 198—5), a
ay ZY wojewodą 28 listop. 1474 r. (Hel-
A M 4136). Województwo krakowskie u
: ae Nidzicy graniczyło z wojew. sandomier-
1466 (Długosz; Lib. benef. II, str. 149). W r.

% dzieliło się na 6 powiatów (Heleel II,
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str. 711), t. j. krakowski, proszowski, ksiąski,
lelowski, czcehowski, biecki. 1564 ostatecznie
wcielono księstwo oświecimskie i zatorskie,

które też 1581 z powiatem spiskim wymienio-
no (1587 Spiż opuszczono). Obok wyrazu po-
wiat (districtus, także territorium) znany jest
drugi opole (ob—pole, vicinia) np. brzezińskie
1279 (z Brzeska M. M. Ae. I, str, 110), 1265
w Mstowie (M. M. Ae. III, str. 75—79; por.
Heleel II, Ne 2949), wreszcie w Jedlni (KS.
Gracki: Kościół w Jedlni), gdzie do ostatnich
czasów istniało „prawo obelne', t. j. solidar-
ność gminna, obowiązujące wedle dawnego pra-
wa polskiego, czyli książęcego, Wiele z tych
pierwotnych powiatów potem ubyło, Tak 1262
były skalski i zadroski (M. M. Ae. III, str.
15), 1824. 1402 jest ziemia szczyrzycka (Bart.
Cod. Pol. III, str. 181; Heleel II, M 899), 1328
territorium wisłockie z miastem Pilznem (M.
M. Ae. III, str, 211), 1382 powiat olsztyński
(Długosz: Lib. benef. IM, str, 121), 1855 po-
wiat jędrzejowski (Długosz: Lib. benef. I, str.
288). I liczba kasztelanij zmieniała się: 1212
krakowski, 1231 sandecki (Hwalisław), 1228
biecki, 1229 czchowski (Przecław), 1248 chrza-
nowski (Jan), 18388 brzeziński (Klemens). Lu-
dwik węgierski w dokumencie z 1374 w licz-
bie zamków i miast, do których są urzędy i
sądownicza władza przywiązane, wymienił
w ziemi krakowskiej tylko Kraków, Biecz,
Sandecz, Wiślicę (1) i Wojniez, W 1569 w ko-
lei wskazanej urzędowo, występują: krakowski,
wojnieki, sądecki,*biecki, żarnowski, czchowski,
oświecimski kasztelani. Gwagnin 1576 wymie-
nia 5 kasztelanów: krakowskiego, sądeckiego,
wojniekiego, bieckiego i oświecimskiego, Wo-

jewództwo sandomierskie 1490 (M. M. Ae. II
B, str. 395) obejmuje 6 powiatów: sandomier-
ski, radomski, opoczyński, chęciński, wiślicki
i pilzneński. W 1539 i 1564 jeszcze ten po-
dział trwa, ale 1567 przybywa stężycki (woj-
ski stężycki znany 1435, Bart. III, 408), który
z radomskim i opoczyńskim ma zwykle osob-
nego drugiego poborcę teraz i 1577; 1578 do-
dano do tych 3-ch powiatów chęciński, co zo-
stało 1580 i lat następnych; 1589 i 1595 brak
stężyckiego i t, d, Pierwszym znanym woje-
wodą Sandomierza jest Goworek 1212, kaszte- .
lan zaś Mściwój 1224, wiślieki Ostazy 1222,
małagoski Dobiesław 1224, żarnowski Wro-
ciżyr i zawichojski Dobiesz w 1229 r., połaniec-

ki Mirosław 1224, radomski 1272, łagowski
1351 (M. M. Ae. I, 247) powiat chęciński 1472
(A. G.Z. VI, 164). Ludwik wyliczył 1374
w ziemi sandomierskiej zamki: Sandomierz, Za-
wiehost, Lublin, Sieciechów, Łuków, Radom.
1569 wymieniano kasztelanów 7: sandomier-
ski, wiślicki, radomski, zawichojski, żarnow-
ski, małagoski, połamiecki, Gwagnin 1578
podał tych samych. Wojew. lubelskie utwę-
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rzono między 12 mar. a 28 listop. 1474r. Z ka-

sztelanią lubelską i łukowską łączono Kock

1258 jako wspólne zależności wojew. sando-

mierskiego (M. M. Ae. III, str. 63); 1286 zali-
czano tu i Łysogórę (Bart. IM, str. 140; kś.
Gacki: Kl. Ben. na Łysogórze str. 193, M 2).
Tak otoczona zewsząd kasztelania sieciechow-
ska z kasztelanami: Floryanem 1229, Grosła-
wem 1250—1252, Pełką 1383—1389 należała

ź pewnością do lubelszczyzny. To też 1859
razem wymieniono ziemie: lubelską, siecie-
chowską i łukowską. W latach 1405, 1415,
1473 jest ziemia i powiat lubelski, 1417 są
ziemia lubelska i powiat łukowski wymienio-
ne, choć jeszcze o wojew. lubelskiem nie sły-
chać zupełnie (A. Gr.Z.) VII str, 49, III str. 167,
VI str. 67; Kod. Mazow. str. 160—161).
WŁukowie istnieją kasztelani: Piotr 1375 (M.
M, Ae. III, str. 392), Boksa 1398—1400 (Hel-
cel II, M 206, 225, 276, 385, 634, 662). Zni-
kła potem ta kasztelania, i odnowiono ją dopie-
ro dla Jacka h. Lewart Jezierskiego 1075.
Nadto, niezależnie od kasztelanów kazimierskich
w. Wielkopolsce (Kod. Wielk. M 1711 i 1828)
są znani: Wilczko kaszt. Kazimierza Małopol-
skiego (Kś, Gacki: KI. Ben. w Sieciech., str. 61)
w 1872; 1417 jest kaszt. Dadźbog, 1473 Miko-
łaj z Ostrowa dzierżawca (Bart. Cod, Pol. III,
str. 387—8; M. M. Ae. II, str. 4—5; Helcel II,
M 1512). W 1589 r. wojew. lubelskie ma 8
powiaty: lubelski, łukowski i urzędowski (Vol.
Leg.), ale 1569 jednego tylko kaszt. lubelskie-
go. Z powodu wątpliwości, 'podajemy tu listę
kasztelanów lubelskich: 1224 Wojciech syn
Stupoty (Stepana czyli Stefana), 1281 Dzier-
żykraj, 1254 Sygniew (Sangniew), Mikołaj
1255, Piotr 1258, Warsz 1262, Janusz 1268,

 Jakób 1271, Zegota 1280—1261, Jan: Abra-
mowicz 1284-1285, Floryan 1286, Sando
1320—1925, Pełka 1333, Eustachy (Ostazy)

1351—1858, Abraham 1362, Piotr ze Szcze-
kocin 1375—1584, Piotr Kmita z Wiśnicza
1384—1401, Michał z Bogumiłowie (Czyżowa,
Jeżowa, Chmielowa) - 1403 —1408, Jan ze
Szezekocin 1411—1488, Dobiesław z Oleśnicy

1434, Domarat z Kobylan 1435, Warsz z Ostro-

wa 1439, Krzesław z Kurożwęk 1444—]459,

Piotr z Kurowa 1460, Dobiesław Kmita 1464
—1474. Starostów urząd zjawia się dopiero
w czasach czeskich i węgierskich. Za Klźbiety
sstą krakowskim rodakiem jest Jaśko Kmita
z Wiśnicza 1375 r. (1867 sieradzkim, a 1368
i 13871 ruskim) zabity w końcu 1886 (Mon.
Biel, II, str. 675—7; M. M. Ae. III, str. 386),
Starostowie ci noszą tytuł jeneralnych bo wła-
dza ich sądowniczo-kryminalna, wykonawcza,
administracyjna i policyjna rozciągała się na
sześć grodów (powiatów) ziemi krakowskiej
(Heleel II, M 451) aod 1562 i na księstwa
Zatora i Oświecima, Od 18 maja 1495 dwaj 
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starostowie są czynni w Krakowie Mikołaj
z Kamieńca ssta sanocki i Stanisław z Młodzie-

jowie (Helcel II, str. 902, Ne 4448) w nie-
obecności towarzysza niedziałający (Ne 4444);
8 lutego 1496 (Ne 4457) jest wzmianka tylko
o jednym staroście, tak że dwoistość urzędu
byłaby tylko chwilową. Tylko urząd starosty

krakowskiego wolno było łączyć z innemi

urzędami, nie narażając się na tak zwane in-
compatibilia. Innych starostów i zamków nie
wyliczamy, dla ich mnogości, która słusznie
mogła Małopolsce nadać nazwę Kastylii Pol-
skiej. Spis ich podali w dzisiejszych cza-
sach Weynert (O Starostwach) i Czemeryński

(O dobrach honorowych b. Bpltej Polskiej).

Dodajemy, że starostwa służyły w czasach pó-

źniejszych za uposażenie urzędników państwo-
wych, zastępując dawniejsze pojedyńcze wsie

i dobra przywiązane do godności kasztela-
nów, chorążych i t. d. (Por. M. M. Ae.; (od.
dipl. Bartoszewicza).

IV. Kościół w M. został uorganizowany
z chwilą utworzenia biskupstwa w Krakowie.

Czasy kiedy mógł należeć do dyecezyi pra-
skiej (np. Wratysław II, czeskii polski król,

1086 r. odnawiał niby na mocy aktu z 978 r.,
zakreślając granice biskupstwa po Styr i Bug),
zostawiły ślad w dedykacyi katedry na Wa-
welu ś. Wacławowi. Prócz tego żywe są tra-
dycye o ś. Wojciechu (uczniu ś. Nila, greka

w Rzymie) w Krakowie (na rynku kościół

„„przedtem bałwochwalski.* Pruszez, Klejno-
ty ed. Turow., str. 66) i obokw Modlnicy,
gdzie kościół pod jego wezwaniem. Wyzna-
nie bizanekie, greckie, wschodnie, miało być
w posiadaniu kościoła Salwatora (Spasa)
w Zwierzyńcu, niegdy parafialnego, potem

1191 oddanego Premonstrantom (1191 Dłu-

gosz Lib. ben. III, str. 58). Kościół ś. Mi-

chała na skałce, w Wiślicy, mają kształty gre-

ckie wedle Długosza, WŚ Popów pod Swiecie-

chowem, jako dział duchownego, to jest popa
zwane (Długosz, Lib. benef. I, 193) i Popowa
góra od popa $, Stanisława tak zwana (Żywot
ś. Stanisława przez Długosza; por. Pamięt, kie-
lecki, 1876) nie tyle świadczą o _ istnieniu
obrządku bizanekiego, ileo powszechności uży-
cia wyrazu papas na oznaczenie duchownego.
8. Metody miał nawracać księcia Wiślicy 884
r. na obrządek słowiańsko-rzymski. Wielkie
zamieszanie wybuchłe po śmierci Bolesława L
uważają także za ruch religijny, za walkę

obrządku grecko-bizanckiego z łacińsko-rzym-
skim (Mon. Biel. LV, 814—815). Mieszko II
wprowadził do kościoła język grecki i „swój,*
co także miało sprowadzić powstanie religijne
(por. Biel.: Wstęp krytyczny). Fundacya sufta-
ganii arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w Kra-
kowie 1000 (czy 999) roku (jeszcze w Rzy-
mie) położyła kres wątpliwościom religijnym,
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Krytyka, za pierwszego w ogóle biskupa kra-
kowskiego, uznaje Popona, ustanowionegoz ra-
mienia papieża i cesarza przez Bolesława I.
Zakres jego władzy uległ wcześnie różnorakie-
mu ścleśnieniu, W r. 1075 papież Grzegórz

NI skarżył się, iż w państwie Bolesława
Szezodrego za mało biskupów, a za duże są
dyecezye, Przysłany nowy arcybiskup Hen-
ryk, z Wittburga (czy Wirzburga) opat, może
Jednym z dwu legatów wówczas działających
w Polsce będący, wpływał zapewne na nowy
stan rzeczy, którego rezultat widzimy w asy-
scle piętnastu biskupów na koronacyi Szczodre-
g0 w Boże Narodzenie 1076 r. odbytej (Mon.
Biel. I, str. 368, 370, Monumenta Germaniae
Pertzii V, str. 225). Pozostanie wieczną taje-
mnicą przyczyna sporu tego króla z biskupem
Stanisławem krakowskim, później kanonizo-

wanym, która doprowadza do wymierzenia

nietylko na innych ale i na biskupie (1079)
pogańskiej kary obcięcia członków, zwykłej
za przestępstwa polityczne, Można z pewnych
danych przypuszczać, że wskrzeszenie przez
króla dawnej czci Swantewita pod postacią
wróżb jego konia (dziś konik zwierzyniecki)
Jest jedną z przyczyn sporu. Prócz tego je-
dnak, list Paschalisa II do arcybiskupa Marci-
na, następcy Henryka (Kod. Wielk., M 5),
wspomina ze zgrozą, że „bez wiedzy biskupa
rzymskiego najwyższego wyklął (Henryk) bi-
skupa,* a król przenosi biskupów z ich stolie
własną swoją mocą. Życiorysy biskupów
wrocławskichi ś. Stanisława (Długosza) ak-
centują, że biskup ten działał natarczywie i
wyklina króla, wbrew woli arcybiskupa Pio-
tra (imię fałszywe), poradom biskupa wro-
eławskiego Piotra także, a Paprocki (w Her-
bach, ed. Turow., str. 647) zapisuje, że jeden
z zabójców późniejszego świętego, Marek Szre-
niawita, zostaje biskupem płockim. Czyli
późne źródła samemu biskupowi Krakowa
przypisują inicyatywę działania i form jego
przeciw królowi, co zgodne jest znowuztem co
list Paschalisa o klątwie Henryka przeciw ja-
kiemuś biskupowi mówi, Zagadkowa klątwa
l kaźń niezwykła wywołać musiały głębokie
zmiany w stosunku dyecezyi krakowskiej do
arcybiskupa gnieźnieńskiego, skoro późniejsi
biskupi krakowscy 1186 i 1256 (M. M. Ae. I,
str. 67 i 69) zastrzegali właściwe granice prze-
wadze hierarchicznego swego zwierzchnika

nad sobą. W każdym razie, należy mieć na
uwadze i nagły przyrost 15 biskupów do pier-
wotnych trzech (czy 6) z r. 1000, mogący też
być sprężyną sporu, zakończonego katastrofą

9 r. Niebawem, zwłoki biskupa, później-
szego świętego, leżące dotąd w kościele Ś. Mi-
chała „do dnia przenosin, których wiadoma
pozynać (jak mówi kronika Mon. Biel. II,
"2. 29), roku 1088 (Mon. II, 796; TIL 344;  
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IV 388—389, 3894) zostają przeniesione do
katedry ś. Wacława na Wawelu; kasztelania
łagowska (własność biskupów władysławskich
czyli kujawskich) dostaje się kościołowi
w Kruszwicy od Judyty żony Władysława
Hermana 1085 (Długosz, Lib. benef. I, str.
620, 532—3) i spis posiadłości nowej dyecczyi
włocławskiej (1148 Cod. Pol. II, str. 2) wy-
mienia „probostwo ś. Michała w Krakowie,
zamki: Wolbórz, Łagów i Gdańsk z okręgami
(skąd nazwa biskupów włocławskich; pomor-
scy, Haselbach Cod. Pomer. MNe 422,290, 291)
i kościoły P. Maryi w Sandoniierzu i Zawi-
choście, do czego 1185 przybywa zamek Słońsk
z okręgiem, kaplica w Gniewkowie, kościół
w Kowalu i Kurowie (Cod. Pol, II, str, 5).
Fakta te dowodzą utworzenia dyecezyi we
Włocławku między 1085—1088, która, objąw-
szy i stolicę, wywołała potrzebę ekshumacyi
zwłok ofiary z 1079, by je z obcej do swojej
dyecezyi przenieść. Nowe zatargi wybuchły
za biskupstwa Iwona (1218—1229) z jednej
strony z biskupem wrocławskim, który (gwoli
przewadze politycznej Szląska, za Henryka
Brodatego F; 1238) wziął przed Twonem przo-
dek w hierarchii (Bart. LIL, str. 12, Mon. Biel.
III, 356, Długosz, Histor, VI, str. 68), a z dru-
giej tenże Iwon starał się o utworzenie archi-
dyecezyi w Krakowie, wbrew Gnieznu, do cze-
go służył dyplomat fałszywy erekcyi tegoż ar-
cybiskupstwa już 1046 r (Mon. Biel. III,
326—7). Wywołało to tylko przyznanie użycia
paliusza arcybiskupiego w dniach świątecz-
nych Janowi Grotowi (1326—1347, Mon. Biel.
ILI, 368). Było to echo może zatargów z 1079
r. Usiłowania Iwonowe daremne, zakończone
jego wygnaniem przez Brodatego (Mon. Biel.
II, 803), odbiły się i na całości dyecezyi kra-
kowskiej. Mianowicie, klasztor w Opatowie,
należący do templaryuszy (czego ślad w po-
sągach ich u bramy zachodniej kościoław Opa-
towie istniejących, dopiero dziedzic opatowski
Rafał z Brześcią zniszczył; Długosz, Lib. benef,
L, 574 nast. 633) miał tenże Brodaty 1237 r.
oddać W posiadanie swojego biskupa lubuskie-
go, któremu też przyznano dawne zwierzchni-
ctwo duchowne nad Rusią katolicką, 1257
(Tejner, Mon. I, M 144; por. Mon. Biel. II,
5061578). W 1327 r. Jan XIII papież uj-
mował się u króla Łokietka za prawami Stefa-
na biskupa lubuskiego do „mniejszej Galacyi,
zwanej Rusią,* kędy we „Włodzimierzu jego
stolica dyecezyalna była, i kędy pracą apo-
stolską się zajmował, a czemu sąsiedni biskupi
przeszkadzali, wdzierając się w jego prawa
zwierzchnicze (NM 376). Chodziło zaś pewno
nietylko o przyjęcie Bolesława ks. Rusi z ko-

ścioła greckiego do rzymskiego (Ne 383 i 364),

ale i o Kijów, który wbrew pretensyom tegoż
biskupa oddano dominikanowi Henrykowi
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1320 (252, 255). Zdaje sie, że takich rywali
biskupa lubuskiego należy także widzieć w bi-
skupach katolickich przemyskich (jak Iwan,
jego następca Mikołaj 1353 r. (Tejner I, M 720),
włodzimirskich (jak Piotr z 1858; Tejner, I,
M 786) i chełmskich, których ostatecznie 1575
poddano metropolii halickiej (v. lwowskiej;
Tejner I, M 963, 968) umarzając pretensye
bisk, lubuskiego do zwierzchnictwa nad nimi.
Nowa dyecezya w ziemi Jadźwingów, w ciągu
w. XIII utworzona, również stała się niebezpiecz-
ną dla całości biskupstwa krakowskiego, może
w wyższym stopniu niż biskupstwo lubuskie.
1249 na biskupa „,Jatwesonii* został nazna-
czony Henryk dominikanin (Tejner I, M 98).
1257 w Łukowie, posiadanym przez templa-

ryuszy, odnowione tęż dyecezyą z biskupem
franciszkaninem Bartłomiejem Czechem (M 142,
148). Wprawdzie, spowiednik ten Bolesława
Wstydliwego i świadek jego ostatniej woli
1278 r. chwilowo tylko jak i poprzednik bi-
skupowali; okolica zaś poddana ich władzy
włączoną została do archidyakonatu radom-
skiego dyecezyi krakowskiej, jak to widzimy
z wykazu poborców papieskich 1326—1829.
Atoli biskup chełmski, krążąc ze swoją stolicą
(wznowioną 1417, 19 sierpnia, 1455, 18 stycz-
nia przeniesioną do Hrubieszowa; 1473 29
kwietnia przeniesioną do Krasnegostawu. Gro-
łębiowski: Panow. Jagiel. I, str. 432, M 727,
III, str. 315 n. 699) ciągle na pograniczu
dyecezyi, wskazywał niejako tkwiącą w sa-
mych stosunkach geograficznych potrzebę u-
tworzenia nowego biskupstwa na pograniczu
Rusi. Znikli wprawdzie poganie Jadźwingi,
dla których biskupstwo łukowskie powstało,
ale mnożyli się chrześcianie na ich miejsce.
Z drugiej strony czytamy, że 1452 i 1465 do-
chody biskupa chełmskiego wynosiły tylko 60
florenów (po 17 groszy każden, 48 groszy sta-
nowi grzywnę) rocznie, z tego powodu dozwa-
lano dygnitarzom zatrzymywać dotychczasowe
prebendy (Tejner, Monum. II, str. 91, M 134,
No 151), jakie posiadali W innych dyecezyach,

przed swoim awansem. Możnaby tedy przy-
puszczać, że zmiana miejsca stołecznego dla
dyccezyi -chełmskiej wyobraża poszukiwanie

lepszego przytułku, Wyrazem tych potrzeb

czyli też innych wyższych było żądanie w 1424
r. owoczesnego biskupa chełmskiego (domini-
kanina) Jana, nawet zatwierdzone przez pa-
pieża Marcina V, by archidyakonat lubelski
przyłączono do jego dyecezyi i za stolicę Lu-
blin mu dano (Długosz, 1424, t. XI, str, 330),
Temu umniejszeniu swej dyecezyi oparł się
Zbigniew Oleśnieki biskup krakowski. W 1781
r. przyszło jednak do wykonania tej myśli,
której nawet szerszą praktykę nakazał rozbiór
kraju w 1772 r. dopełniony. Z części dyece-
zyi krakowskiej w kordonie rakuskim utwo- 
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rzono biskupstwo tarnowskie, a czasowy ad-
ministrator dyecezyi krakowskiej 1784 Michał
Poniatowski, 1/86 utworzył sufraganią san-
domierską, trwającą zrazu tylko tak długo,
jak jej pierwszy piastun, kś. biskup Radoszew-
ski, ale wznowioną 1819 jako osobne biskup-
stwo sandomierskie. Wówczas 1813 powstało,
w zastępstwie łukowskiego z XIII w., bi-
skupstwo podlaskie; wszakże oba już ulegały
nowemu arcybiskupowi w Warszawie, po ze-
rwaniu związków hierarchieznych (jak wprzó-
dy politycznych) z Gnieznem. Tak skreśliw-
szy dzieje biskupstwa w całości uważanego,
rozejrzymy jego stosunki wewnętrzne, Do ta-
kich należą przedewszystkiem stosunki admi-

nistracyjne, stojące w związku z rozrostem
terytoryalnym i populacyjnym dyecezyi. Bar-
dzo wczesnych czasów sięga naprzykład po-
wieść, że chotelska parafia miała pięć mil po-
wierzchni, zanim z niej i z wiślickiej utworzo-
no kolegiatę wiślicką. Takiej zaś rozległości
powód Długosz podaje (Lib. benef. I, 404)
w małej liczbie dopieroco nawróconych pogan
miejscowych. Gdy 1222 r. występuje pro-
boszez i kanonik wiśliccy (M. M. Ae. I, str.
20) jestto wskazówką, że kolegiata w Wiśli-
cy już w początkach XIII w. istniała, a po-
wstała zapewne w XII w. tak jak i inne ko-
legiaty. Tak sandomierska 1191, 8 września
(Długosz, Lib. benef. I, str. 301 i nast. M. M.
Ae. 1II, str. 5—6), kielecka, założona przez bi-
skupa Gretka (; 1185 Mon. Biel. III, str. 350),
jak ś$. Floryana czyli na Kleparzu z 1184
(Długosz, Lib. ben. I, str. 477). Sposób upo-
sażamia każdej z tych kolegiat, ze względu na
odległość geograficzną źródeł uposażenia od sa-
mych kolegiat, może także służyć za ciekawy
i może wiarogodny materyał do statystyki po-
pulacyjnej M. w okresach najdawniejszych.
Sandomierz naprzykład ma dochody z kościoła
parafialnego w Połańcu, ŚSwierzach.... Kielecka
kolegiata żyje z parafii, później kasztelańskie-
go miasta Radomia, i ślad tego za Długosza
ma w nazwie dwoistej radomskiego i kiele-
ckiego dekanatu. Niejakie wskazówki rozwo-
ju ludności a zarazem i hierarchii znajdujemy
w kolejnych zmianach administracyjnych ko-
ścioła małopolskiego. Podajemy niektóre daty.
W 1325 (do 1329) dyecezyą dzieliła się na 5
archidyakonatów: krakowski, zawichoski, san-
domierski, radomski i lubelski, Archidyako-
nat krakowski (według kolei źródła) zawierał
18 dekanatów: prędociński, niegowiecki (albo
czyrzycki), zatorski, jędrzejowski, kazimierski,
zręciński, tarnowski, irządzki, pleszkowski,
sławkowski, sandecki, pałecznicki, oświęcim-
ski, korczyński albo bolesłąwski, czarnociński,

kijski, księżnicki, dembieki. Dekanat prędo-
ciński obejmował obszar, którego znanemi
w owych latach (Tejner, Monum. I, M 358,



 

Mał

359, 360) granicznemi punktami są: Raciboro-
wice, Zielonki, Giebułtów, Modlnica, Bolecho-
wice, Biały kościół, Racławice, Przeginia, Lu-
kady Zadroże, Szreniawa, Uniejów (Mie-

chów), Sławice, Prędocin, zgrupowane naoko-
ło więcej dziś znanych Skały i Słomnik. De-
kanat niegowieki albo czyrzycki, w dolinie
rzeki Raby położony, sięga na wschód Lipnicy,
Viśnieza, Bochni, na północ Chełma, Wielicz-

ki, Kosocic, na zachód zaś Gaj, Mogilany,
Bulkowice, Harbutowice, Myślenice. Dekanat
zatorski rozłożył się nad Skawą, częścią Wi-

sły, na zachód od Krakowa ją przekroczył,

Zmane graniczne punkta w 1326 r. są: Mu-
charz, Barwałd, Zebrzydowice, Kszęcin, Tyniee,

orawica, Rudawa, Zalas, Regulice, Poręba,
Palczowice, Przeciszew, Głębowice, Wieprz
(Wadowice), Dekanat jędrzejowski rzeką Nidą
odgramiecza się od archidyecezyi gnieźnieńskiej
na północ, a od dekanatu Kije na wschód. Na
południe Wrociżyr, Lubcza, Sędziszów, Obi-
chów, Na zachód Nagłowice, Rakoszyn nie-
ściśle wytykają granice od dekanatu irządzkie-
80. Dekanat kazimirski od Wielkiej Kaźmie-
ry tak zwany, gdy M. Kaźmierza należała do
dekanatu czarnocińskiego, sięga od Cudzyno-
wie na północy, przez Kościelec, oba Brzeska,

aWTzynczyce, Rachwałowice, Przemyków
(Koszyce), przekracza Wisłę w dolinę dolnej
Raby, gdzie kończy się (wedle znanych z 1326
spisów) na Mikłuszowicach. Dekanat Jedźran-
Gino albo Zrzęcin, na pograniczu dyecezyi prze-
myskiej i Węgier, rozciągał się nad górną Wi-
słoką i jej dopływem lewym Ropą, miał głó-
wne punkta Zmigród, Biecz i Jasło. Dekanat
tarnowski na zachód graniczy z szcezyrzyckim
w Jasieniu, Porębie, Uszwie, Łukowie, Czcho-
Wie, gdzie przekracza Dunajec, którego doliną
idąc, zagarnia na prawo Tuchów i Tarnów,
W dół rzeki: Wojnicz i Radłów. Dekanat
tządzki legł na wierzchowinie Warty, Pilicy
1 dwu Przemszy, obejmując Kłobuck, QCzęsto-
chowę, Lelów, Szczekociny (od W. na granicy
ek. jędrzejowskiego), Żarnowiec (od W. na

sramicy dek. pałecznickiego), Dłużec, Grołaszo-
wy (od W. na granicy dekanatu prędocińskie-
80), gdy na południe rozciąga się dekanat
sławkowski, a na zachód dyecezya wrocław-
ska, Dekanat pleszowski między prędocińskim
na zachód, pałecznickim na północ, kazimierskim
na wschód, stolicę swą Pleszów ma nad Wisłą,
obejmował Niegartów, Luborzyce, Proszowice,
embocin, Czulice, Igołomię, Ruszczę. Deka-

nat sławkowski dochodzi na północ do dekana-
tu irządzkiego Koziegłowami, Siewierzem, gdzie
obejmował doliny górne Przemszy obu, w mia-
stach Chechło, Siewierz, Olkusz, Płocik i No-
OBTA stałą ma granicę wschodnią od deka-

u Prędocińskiego. Na południe stykał się
z de z . . -1 » . 8kanatem oświecimskim, u jego miast Trze-

wice i Pałecznicę.
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bini, Chrzanowa, Woszczyc. Mysłowice, Będzin,
Bytoń i Mikułów są w obrębie dekanatu sław-
kowskiego, który na zachód graniczy z dyece-
zyą wrocławską. Dekanat sądecki rozłożył
się u spływu dwu Dunajców, od czego też je-
go stolica (zwała się niegdy Asanka w II w.
po Chr.) Sutecz (w XIII w. po Chr.) a dziś
Sącz (z—tek) wziął nazwisko (Szaraniewicz:
„„Kritische Blicke in die Geschichte der Kar-
pathen'*, Lemberg, 1871, str. 67, n. 1). Na
północ miał dekanat szczyrzycki i tarnowski,
na wschodzie zrzęciński, na południu góry.
Dekanat pałecznieki ze stolicą w Pałecznicy ści-

śnięty między czarnocińskim i pleszowskim na
wschód i południe, na zachód mając zatorski i

irządzki, na północ graniczy z jędrzejowskim.
Obejmował Mstyczów (Włodzisław?), dwa Ksią-
że, Kalinę, Słaboszów, Racławice, Nasiecho-

Dekanat oświecimski,.nad

Sołą i górną Wisłą rozłożony, na południe się-

ga do Żywca nad Sołą, na zachód do Biały
nad rz. t.i., Wisły, Woszczyc; na północ ma

dekanat sławkowski. Porębów, Osiek, Wit-
kowice, Kąty, Czaniec kończą dekanat od
wschodu, Dekanat korczyński albo bolesław-
ski u zbiegu Wisły, Nidy, Raby i Dunajca
obejmuje Korczyn (nad Wisłą), Opatowiec, ku
wschodowi Bolesław 1 Sumcin na prawym
brzegu Wisły, ku północy Stróżyska, Solec,
dekanaty czarnociński, kijski i księżnieki, a od

wschodu dembicki (de Silviś inaczej). Dekanat
cząrnociński na zachodnim brzegu dolnej Nidy
(powyżej korczyńskiego) rozłożony, objął
Działoszyce, Chrobierz, Dzierzążnę, Stradów,
Probołowice, Czarnocin, a to między kijskim
(Płn.), pałeczniekim (Z.), kijskim (W,), kor-

czyńskim (W. Płd.). Dekanat kijski legł na
wschód Nidy i dekanatu czarnocińskiego, oraz
jędrzejowskiego u Lisowa, Kijów, Sędziejowie,
Szańca, Buska, obu Uhotlów; na półnoe gra-
niczył z probostwem kieleckiem. Na wschód
u Gnojna, Janiny, Szczaworyża spotykał się
z dekanatem księżnickim, a na południe z kor-
czyńskim. Dekanat księżnicki objął Stobnicę,
Kurów, Kołuszów, Szydłów, Staszów, Konie-
młoty, Połaniec, Księżnice, Biechów. Na
wschodzie ma już archidyakonat sandomier-
ski, na południe za Wisłą dekanat dembicki,
1 suchą granieę z korczyńskim dekanatem. Na
Z, dekanat kijski, na Płn. probostwo kieleckie.
Dekanat dembicki (de Silvis; por. Monum,
Biel. III, str. 73, pod r. 1259 eodem tempore
Yenientesde Sylvis Bodzanta Sandomieriensis
decanus ete.) leży w dolinie Wisłoki na pół-
noc zrzęcińskiego; na północ sięga do Gawłu-
szowie, od Dembie nad Wisłoką, przez Łub-

szynę i Sędziszów przesuwa się w dolinę Wi-

słoka, gdzie już na granicy przemyskiej ma
Czudec i Dobrzechów. Drugi archidyakonat
krakowskiej dyecezyi, zawichojski, rozciągnął
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się nad Wisłą za ujściem Sanu; na zachód
u Opatowa, Ptkanowa, Szewnego, zetknął się
z prob. kieleckiem; na północ nad Wisłą u Pio-
trowina, a dalej u Rybitw i Dzieszkowie (przy
rus, Urzędowie) z archidyakonatem lubelskim,
Potok, Biała leży na wschodzie. Trzeci archi-
dyakonat dyecezyalny objął Sandomierz, bieg
Sanu po Racławice (ujść Tanwi), bieg Wisły
w górę rzeki po ujścia Wisłoki (Grawłuszowic).
Granica zachodnia u Niekwasowa (Osieka),
Strzegomi, Kiełczyny, Ujazdu, Modliborzyce
(t. j. dek, kijski, prob, kieleckie). Na północ
Włostów, Obrazów, oddzielają archid, sandom.
od archidyakonatu zawichojskiego. Czwarty
archidyakonat radomski na północ Iłży od
Wierzbicy i Ciepielowa przez Radom, Siecie-
chów, Korytnicę, Żelechów, sięga do Łukowa
na północ, Skaryszew, Tezew, stanowią wscho-
dnią granicę od archidyakonatu lubelskiego,
który zaczyną się na zachodnim brzegu Wisły
u Krępy, Chotcza i Solea, przez Opole, Kra-
śnik, Bychawę, QCzęstoborowice z południa,
a przez Jaroczyn, Kock, Syrokomlę, Ozemierni-
ki z północy dochodzi do granie dyecezyi kra-
kowskiej z chełmską i łucką. Prócz tych ar-
chidyakonatów w 1326 r. była jeszcze kole-
giata w Szkalbimierzu, Wiślicy, Opatowie i
Kielcach, do których należał obszar zawarty

„ między Kielcami, Mirem, Iłżą, Kurowem, Ma-
miną, Szumskiem, Łagowem i Działoszycami,
dotykający na W. dekanatów: radomskiego,
lubelskiego, zawichojskiego i sandomierskiego,
a na płd. kijskiego, Klasztorne probostwa były
w Zwierzyńcu, Imbramowicach, Krzyżanowi-
cach, w Busku było premonstrantów iich klasz-
tor w Brzesku; klasztory benedyktynów w Tyń-
cu, Sfaniątkach, Sieciechowie, Łysogórze i ich
probostwo w Mstowie. Cystersi w Mogile,
Jędrzejowie, Szczyrzycu, Koprzywnicy, Wą-

_chocku; w Miechowie Bożogrobcy, przeorstwo
w Lubiechowy ś. Marka, klaryski w Sączu i
u ś. Andrzeja w Krakowie, W 1359 jeszcze
powiaty koło Długopola, Ozorsztyna, t. j. mię-
dzy drogą, która idzie od Myślenie do Twar-
doszyna, oraz między ,Słonogórąć i „„Obido-
wą” nad Dunajcem, z powodu płonności grun-
tów i wielkiego zimna, miały składać dziesię-
cinę niesnopową, lecz 3 skojce (6 groszy) z ła-
nu na ś, Marcin (Ordin. Bodz. $ 4; Bandtke:
Jus pol. 165). Długosz zapisał ciągły przy-
rost kościołów w lubelskim archidyakonacie
z powodu ciągłego przyrostu ziemi lubelskiej
(Lib. benef. II, str. 536). O tym rozroście
mamy niektóre wskazówki. Tak np. Bychawa
w XV w. (str. 544) jest „czteroimienna* choć
jedną nazwą ogólną objęta: na skraju wsi (we
dlach, jak mówiono) Szdrapy, w środku By-
chawa, na początku Wola, w końcu odróżnia-
jący się krzakami „Olszowiec”. Na mapie
Kolberga trzy ostatnie są już osobnemi nomen-  
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klaturami, gdy w wykazach 1326 i 1320
o nich nie słychać. W Biskupicach dopiero
Zbigniew Oleśnicki 1444 i sadzawkę z mły-
nem w Giełczwi założył. Wojcieszków należał
do parafii Tuchowiec (pod Łukowem), a ko-
ściół założył w nim tenże Zbigniew Oleśnicki,
który też i w Batorzu i Piotrawinie (1441)
ufundował lub zmurował nowy, Na krudun-
kach powstawały Ruda Jankowska, także
w Janikowie za Rudą w Psarach, świeżo pola
wyczynione nad Czerwoną strugą, a nadto
młyn nowy, wszystko robota przybylca Pro-
fety (dziś Wólka Profeska). Z Chotczy nad
Wisłą utworzyła się nowa parafia aż w Sien-
nie, daleko na lewym brzegu Wisły. 1497 r.
Zbigniew zOleśnicy bisk. krakowski utwo-
rzył nowy archidyakonat sandecki, ujmując
część archidyakonatowi krakowskiemu i pro-
bostwu wiślickiemu, zwróconą ku Węgromi

Karpatom (Lib. benef, II, 234—5 nast.), Dzie-
lł się się on na dekanaty: biecki, dembicki,
sandecki i tarnowski albo tuchowski, a objął
dawniejsze z 1326 zręciński, dembicki, san-
decki i tarnowski (oraz część oświecimskiego).
Archidyakonat krakowski objął dekanaty:
czarnociński, pałecznicki albo słaboszowski,
dobczycki albo szczyrzycki (zawierający pół-
nocną część dawnego tarnowskiego, zatorskie-
go iszczyrzycki). Dekanat Wielkiej Kaźmie-
rzy albo witowski objął obie Kaźmirze, da-
wniejsze oba dekanaty pleszowski i kazimier-
ski. Poniższy cytat statystyczny wykaże zmia-
ny hierarchiczno-administracyjne w w. XVI.
Stan mianowicie kościoła katol. a w części pro-
testanckiego przedstawiony w cyfrach staty-
stycznych i rozwoju geografiicznym w latach
1595—1598 mamy w pracy kś. Bukowskiego
Dzieje reformacyi w Polsce (1888). Jest to
obraz co prawda niekompletny, bo materyał
skąd pochodzi, t. j, wizyta bisk. Radziwiłła
lub Padniewskiego, nie objął wszystkich de-
kanatów dyecezyi krakowskiej (np. na 41 de-
kanatów za Padniewskiego zwiedzono tylko
11), ale zawsze daje pewne jakieś wska-
zówki; i tak archidyakonat krakowski: deka-
nat dobczycki kościołów 30 w tem heretycki 1;
jędrzejowski koś. 25, her. 10; kielecki koś. 27;
kijski koś. 2%, her. 6; lelowski koś. 38, her. 8;
lipnicki koś, 23, her. 2; nowogórski koś. 26,
her. 3; opatowiecki koś, 21, her. 5; oświecim-
ski koś. 38, her. 9; pacanowski koś. 16, her.
6; proszawicki koś, 29, her. 3; pszczyński koś,
20, her. 16; skawiński koś, 18, her. 1; skalski
koś. 29, her. 6; sokoliński koś. 16 her. 6; sie-
wierski (bytomski) koś. 36, her. 15; tarnow-
ski koś, 17, her. 1; wielicki koś, 10; witowski
koś, 18, her. 5; wojnicki koś 17, her. 1; wol-
bromski koś. 138, her. 1; wrocimowski koś.
16, her. 7; zatorski koś. 32, her. 11. Archi-
dyakonat sandecki: dekanat bobowski koś, 20,
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her. 10; biecki koś. 20, her. 1; jasielski koś.
15, her. 1; mielecki koś. 13, her. 2; nowo-tarski koś, 18; nilzneński kóś. 19, her. 2: rop-
czycki „koś, 18; sandecki koś. 29, her. 9; żmi-grodzki koś, 12, her. 2. Archidyak. lubólski:dek. chodelski koś. 16, her. 2; łukowski koś, 14,her. 2; parczowski koś. 28, her. 10; radomskikoś, 13; solecki koś, 10, her. 3; stężycki koś,16, her, 3, Archidyak. sandomierski koś. 52,
her, 3, Archidyak, zawichojski koś, 54, her.9. Razem na 916 zwiedzonych kościołów, 288
było heretyckich,

. Szkoły w Małopolsce, jak powszech-
w wiekach średnich, są w ręku duchow-nych, Ksiądz, zajmujący się uczeniem dzieci

w szkołach, i stąd zowiący się scholastykiem,
był obowiązany, wedle poleceń papieskich
(Grzegorza XI r.1877, Tejner Mon. I M 1009),
umieć dobrze czytać, dobrze zdania układać,
pięknie śpiewać i poprawnie mówić po łacinie,
być biegłym w naukach, śpiewać jutrznię i
,ozpory (Lib, ben. II str. 499). Zazwyczaj wś,

Aca uposażeniem tych scholastyków zowie
się Mistrzowice, jak np. krakowskich nad Dłu-
bnią w parafii Raciborowice, sandomierskich
w par. $, Trójey w Zawichoście. (Dług. Lib,benef. I, str. 18, 328—9). W tej nazwie tkwi
ślad faktycznego pełnienia obowiązków mi-strza szkoły (magister scholae) przez tytular-
nego później tylko scholastyka, który potemod siebie mianował i uposażał właściwego na-
uczyciela. W wiśliekiej wszelako kolegiacie
do czasów Długosza (w XV w.) nauczyciel był
zarazem wikarym; co ówczesny scholastyk wi:
ślicki Piotr z Walkowa z porady swej kapi-
tuły zniósł i przez co nauczyciel stał się osobą
świecką, Świeckim lub duchownym bywał
znowu nauczyciel sandomierskiej scholasteryi,
Do scholastyka należały też budowla, utrzy-
manie i reperacya domu szkolnego (Dług. Lib.
ben. T, 451, 521). Taką np. szkołę zmurował
na cmentarzu kościoła ś, Floryana w Krako-
wie proboszcz miejscowy Grzegórz z Lubrań-
>a podkanclerzy 1493 (I, str. 481) w myśl
tych obowiązków edylowskich scholastyka.
o do dochodów i wynagrodzenia, to i tu czę-

sto, scholasteryą nazywając, przez dawny nałóg
! zwyczaj, obowiązki nauczyciela, oznaczanoich wysokość rozmaicie i niejednakowo. Scho-
lastyk krakowski płacił „mistrzowi szkoły,
katedry i zamku krakowskiego z dochodów
czynszowych Mistrzowie 12 grzywien „,bezzwłoki i trudności*, resztę sobie zatrzymując,

Miechowie (IL, 19) brał nauczyciel z Pod-
leśnej „Woli dziesięcinę ocenianą także na 12
STzywien. Kochanowski w „Satyrze* o pen-
ed 10 grzywien nauczyciela mówi; i tyleżrat nauczyciel w Policznej. Obok tego jednakw Kraśniku klasztor dawał 5 grzywien (LIT,

nie

 174), w Starym Sączu (339) każdy z 50 łan-
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ników dawał po6denarów stołowego. WPrze-
eławiu (II, 298) wedle fundacyi 1444, nauczy-
ciel brał dziesięcinę 4 grzywny i ofertorya do
równego działu. Skarbimirski zastępca scho-
lastyka brał część wikaryuszowską z dziesię-
cin, z warzelni piwa, z ofertoryów i z sukna
pogrzebowego. W SŚwoszowicach i Mstyczo-
wie brał kopę, w Jemielnie dziesięcinę wartości
6 grz. (II, 23, 89, 67), w Kozłowie brał dzie-
sięcinę wartości 2 grz., a w Krzeszowicach
trzecią część ofertoryów (II, 89, 64). W Wiśli-
cy (Dług. Lib. benef, I, 417) brał nauczyciel
I grz. z izby tortur czyli kłody (więzienia).
Co do prawa nominacyi, to wypada zaznaczyć
w Wieliczce istnienie sporów między zarządem
miastami (rajcami) a proboszczem co do wy-
boru osoby nauczyciela (Helcel II, N» 3659,
5726), trwający dość długo, ciągnący się je-
szcze 1461 i 1468. Rozstrzygała go najprzód
komisya sędziów duchownych z polecenia kró-
la, a potem egzekucya ssty (podstarościego
lub sędziego grodowego wrazie nieobecności
starosty) na korzyść plebana. Raz była rę-
kojmia 300 grz., drugi raz 200 grz. wrazie
nieposłuszeństwa burmistrza z rajcami nazna-
czoną. Spory te w XV w. trwające, może da-
dzą się objaśnić faktem naznaczania nauczycie-
la tylko przez rajców miejskich we Lwowie
(1449 A. G. Z. V, str. 136, 151, IV, 10) oraz
faktem wspólnej nominacyi przez rajców i pro-
boszcza w Starej Nieszawie od czasów Jagieł-
ły iw N. Nieszawie od Kazimierza III Jagiel-
lońezyka1436 (Kod. pol. II, str. 927), w Wy-
szogrodzie 1382, Fordonie 1424 (Kod. pol. II,
str. 832). Może był jednak w Wieliczce spór
wynikiem dążności nielegalnej (z ducha pier-
wotnej fundacyi, która wyraźnie jest niesta-
łą), ale mającej źródło w kierunku husyckim.
Uczniowie szkół oddawna musieli zyskać so-
bie techniczne nazwisko żaków, jak świadczy
powieść następna. Kazimierz syn Mieszka II
Lamberta, w Gallusa kronice ma przydomek
qut fuit monachus, jest zwany obok tego ho-
mo literatus, to jest wykształcony w prawie
rzymskiem i cywilnem (Mon. Biel. I, str. 415
—416, 619, IV, str. 256), gdyż do klasztoru
był chłopięciem oddany, aby się w piśmie św.
kształcił. Tenże Kazimierz przez Długosza i
mnichem i dyakonem już jest zwany (Hist. ed.
Przeźdz, ks. III, str. 269). W podaniu tem
znalazły się dwa pojęcia: mnichostwo i w ogó-
le stan duchowny, w którym istnieje stopień
dyakona, i uczenie się w szkole klasztorne.
Mieli tacy uezniowie tytuł łaciński elerici,
tłumaczony zwykle „żak (por. clericales alias
żakowe A, G. Z. LI, str. 208: clerici Dług.
Lib. benef, II, str 1038), co pochodzi > właśnie
od dyakon. Świadczy o tem forma diak, dia-
czek, w ruskich dziejach oznaczająca pisarza,
teraz sługę kościelnego (w rodzaju naszego
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klechy, także niby uczonego). Z tej formy
diak objaśnia się: żak przez pośrednią formę
dżak, o której związku, nie tylko faktycznym
ale i etymologicznym, z dyakonem, księdzem,
wiedziano jeszcze w XVII w. w przysłowiu
(Kochowski: Epigramata, str. 45): „Nie z ka-
żdego żaka ksiądz*, Gallus jeszcze wyraźniej
potwierdza ten wywód w. powieści o Zbignie-
wie, który przez ojca, Władysława Hermana,
oddany najprzód do szkoły w Krakowie, a po-
tem w Saksonii „do klasztoru zakonnie* (mo-
nialium Mon, Biel, I, 431; Komarnicki i Lele-
wel przemilczeli o tem), traci przez to w oczach
Pomorzan, gdyż jako vir litteratus i wy-
mowny, powinien raczej jako żak (clericus
Mon. Biel, II, str. 440) kościołem rządzić niż
bojować, Tu wyraz clericus musi mieć konie-
cznie już owoczesne kalamburowe: ksiądz i
żak znaczenie, boby inaczej dowcipu w tym
zwrocie nie było. Być może, iż chodzili w sza-
tach zakonnych, co by pomyłkę ułatwiało
(Tejner 1, N 169). Zaki ci już 1178—1179
są znani w Krakowie z rozpusty, jako rozbija-
jacy żydów, za co ich Mieszko III tak karał,
jak za zbrodnię stanu (Mon. Biel. II, 381,
scholares; Zeissberg „,straż przyboczną”, nie-
zręcznie; Vincent. Kadl. str. 105n. 1). Rzucanie
kamieniami spowodowywało niekiedy zabój-
stwo osób trzecich (Tejner I, M 169). 1230 r.
żaki (scholares) krakowscy uprzykrzają się
benedyktynom tynieckim, wyprawiając sobie
w Boże Narodzenie i w dni następne uczty i
pijatyki, śpiewy, gry i bójki aż do krwi, za-
bawy straszne i sprośne (Kod. Tyniecki, str.
34). Są to zapewne gry, pijatyki, uczty i za-
bobonne obrzędy w ten sam czas zakazywane
w Wielkopolsce 1420 przez bisk, Laskarysa
(Star. Pom. Pr. pol., 1V, $29, 30, 88, 34), do
czego kolędowanie i maskarady, polegające na

zamianie strojów płci wzajemnej, należą. Zaki

małe 1448 r. w Krakowie, 1459 w innem mie-
ście, żebrzą (Tejner I, M 169, str. 131, M. M.
Ae. II, B,str. 46), co służy za dowód powszech-
ności zwyczaju tego, który w Wieliczce (Dług.
Lib, benef. II, str. 108) wywołał ofiarę urzę-
dników i robotników miejscowej żupy solnej,
że klerykom szkoły przy kościele ś, Klemensa
dawali jadło i napój na śniadanie i obiad; co
się powtarza gdzieniegdzie za obrębem Mało-
polski w stołowaniu proboszcza z 2 żakami
(Ostapkowice 1475; A. G.Z. VI, str. 184). Żą-
ki miejscowi dostawali darmo kąpiel co tydzień
w łaźni miejskiej (Wawrzyńczyce, Lib, benef.
II, str. 178). Spiew żaków przy obrzędach
kościelnych obowiązkowy; towarzyszą księ-
żom do chorych, z kadzidłem i światłem, i za
to płacę i kąpiel dostają (Lwów, Płock A. G.
Z. IV, str. 10; Kod. Mazow. str. 258 r. 1471).
Wychodzili też na powitanie konduktów, jak
np. Zygmunta Augusta 1569 r. i witali je  
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śpiewem (Księgi Metr. Stołu 284) w Białaczo-
wie, Radoszycach, Małagoszczy, wsi Złotni-
kach, Jędrzejowie (kantor), Książu, Miechowie.
Toż samo, oczywiście z wesołemi śpiewami
występowali na powitanie żywych. Tak
w Korczynie na rozkaz Jadwigi dAnjou królo-
wej, śpiewający, żaki (scholares) dostali groszy
390 (Przeźd. Zycie dom, J. i], str. 18). Zy=
gmunt I 1508 pod Częstochową wsparł żaka
chorego i żaka waryata, który biegł przy
„kolebce*; 1518 wspierał żaków w Radomiu
(starszym dawał 5, młodszym 2), Szydłowcu,
Seceminie, Miechowie, Niepołomicach (Lubom.
Trzy roździały str. 16 n. 2) witających go po
drodze. W sposób podobny, chodząc ze śpie-
wem i graniem, żywił się Grzegórz z Sanoka,
zmarły jako arcybiskup lwowski 1477 r. Szko-
ła. była miejscem nauki, pobytu i odpoczynku
dla dzieci przychodnich, bez różnicy stanu,
obyczajem całego królestwa polskiego (Lwów
A. G. Z. VI, 30); od 1490 z ograniczeniem dla
rodzin plebejskich po jednym z rodziny, Był
w niej piec, przy którym przyjeżdżający do
kościoła grzeli się (Helcel II, M 372 r. 1463
w Łapanowie), zapewne zasilając się piwem
i jadłem, przez nauczycieli szkoły często z upo-
ważnienia królewskiego sprzedawanem (np.
w Tymbarku 1349). Oczko w XVI w. za przy-
kład, jak źle mieszkania wpływają na stan
zdrowia, eytuje między innemi „szkoły ubogie
w Polszcze”, wraz z więzieniami głębokiemi,
karczmy smrodliwemi, szpitalami i kopalnia-
mi (Przymiot, ed. Klinka, str. 284). Co do
zakresu nauk wykładanych po szkołach, to
wiemy z Głlicznera (Książki owych dzieci, ed.
„Friedlein 60), że uczono dzieci ,,pierwej abie-
cadła, a, b, c, d, potem sylabizować albo litery
składać, a naostatek czytać zupełną sentencyą
albo słowo. Pospolicie bakałarzowie dzieciom
piszą wokabuły, dwie słowie po łacinie a dwie
po polsku: sanctus święty, maledictus prze-
klęty; potem zaś wierszyki im całe dają: Ama
Deum super omnia, Homo sine litteris specu-
lum impolitum. Te wierszyki eksponują im
na polskie; naostatek, gdy się dobrze nauczy
czytać dobrą a zupełną łacinę, w której będzie
wiersz, dwanaście, dwadzieścia piszą''... Ręko-
pis Wojciecha z Krasnegostawu (na pograni-
czu Małopolski) w r. 1407 opracowany: Prae-
fatio in raptum Proserpinae, Klaudyana (Łu-
kaszewicz: Hist. szkół I, 19 n. 3), wskazuje
sposób objaśniania utworów łacińskich, naka-
zany 1237 przez arcybiskupa Pełkę po polsku.
(Zachował się wykład listów Owida przez
Marcina ze Słupczy. Mon. Biel. II, str, 211—
212). Zalecenie historyka czasów Bolesława
Krzywoustego, kronikarza Gallusa (F po 1138),
by jego praca vero interprete była recitata po
szkołach, znalazło echo, bo Mateusz Cholewa,
zrazu scholastyk w Stobnicy (Dłg. V, str. 10
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pod r. 1144), wykładał dzieło swego poprze-
dnika, skracając je i uzupełniając w szkole,
której Przewodniczył, zanim za pożyczkę pie-
niędzy powołano go na stolicę biskupią kra-
kowską (Patrz jego odpowiedź żądającym dru-
gie] pożyczki V, str, 68 pod r. 1166 zgodna
z duchem kroniki), Wine, Kadłubek z tekstu
historyi polskiej i z komentarza z wypadków
historyi powszechnej i innych „podobieństw,
gwoli życzeniu Gallusa dołączonego grzez ve-
rum interpretem Mateusza , urobił rozmowę
Janika i Mateusza, nawet utrzymywaną i
w czwartej księdze już przez siebie spisanej
niby w czasie biesiadniczej o dziejach powieści
(wedle drugiego życzenia Gallusa). W w. XV
wykładali kronikę Wincentego Maciej z Ko-
bylina w szkole na zamku krakowskim” (Mon.
Biel. TI, str. 205—6) czego trzy skrypta docho-
wały się, które, jak widać z nadpisów po ręko-
pisach, pisali „„mistrz Janz Szadka, Jan Odelf
rektor szkoły sandomierskiej u Panny Maryi
1471, bakałarz Dominik w szkole ś. Anny
w Krakowie 1456, Teofil z Bogusławie rektor
żaków z Lublina 1481. I w ogóle mamy świa-
dectwo z XV w., że „wielu teraz (Historyą
Kadłubka) czyta, bądź dla wartości treści,
bądź zalet stylu* (str. 214). Stosownie do
zwykłego podziału na trivium (gramatyka, re-
toryka, dyalektyka) i quadrivium (arytmetyka,
Jeometrya, astrologia, muzyka), gramatyki u-
czono z Donata i Katona. Język polski już
w szkole polskich magnatów po 1085 r. zało-
żonej przez ($.) Ottona biskupa późniejszego
Bambergu (zdaje się w Krakowie) był uży-.
wany (Mon. Biel. II, str. 32), Późniejsze roz-
porządzenia arcybiskupów gnieźnieńskich we
względzie tegoż języka, odnoszące się do całe-
go kościoła polskiego, dotyczą oczywiście i
Małopolski, jak Pełki, Świnki, Jarosława. Bez
zamiaru i możności podania spisu wszystkich
szkół przed XV w. w Małopolsce istniejących,
przykładowo wymieniamy te, które w aktach
spotkaliśmy, W Krakowie już za Władysła-
wa Hermana była szkoła, w której uczył się
Zbigniew. Później 1206 i 1212 jest znany ma-
sister Benedykt „scholastyk*, który „chłop-
com żakom* zwykł był mawiać: „o dzieci, mło-
dzieńcy, słuchajcie nas zgrzybiałych i star-
ców! Za waszego życia odkryją największy
skarb tego kościoła, t. j. ś. Stanisława, które-
50 na własne oczy widzieliśmy, jak ołtarze
obchodził i
wiał' (Mon, Biel, IV, str, 395). 1235 czytamy
scholares obok wikaryuszy, katedry; 1263 jest
mistrz Adam, wikary krakowskiej katedry,
rector puerorum, a 1267 rector scholarum ko-
ścioła krakowskiego (M. M. Ae. I, str. 90),
zistrz Gerard, kanonik 1268, proboszcz w Wi-
R 1266 a od 1267 dziekan (do 1279), byłoctor scolarum tegoż kościoła (M. M. Ae. I,

pontyfikalnie ubrany msze odpra-| 14 
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str, 90, 94, 96;$Mon. Biel, II, str. 809, 812),
zapewne przed «Adamem, W 1364 r., więg
w 16 lat po założeniu praskiej a na rok przed
fundacyą wiedeńskiej, Kazimierz W. założył
wszechnicę w Krakowie na wzór włoskich, t.j.
z samorządem uczni, wybierających z pomiędzy
siebie rektoraizpomiędzy wykładających so-
bie miłych profesorów. Miano wykładać teolo-
gią, prawo kanoniczne i cywilne, medycynę i
nauki wyzwolone. Wyrażenie z1367 „w zam-
ku krakowskim czyli w uniwersytecie* (Niwa
1882, M 187, str. 495) okazuje, że wszechnica
Kazimierzowa mieściła się, choć w części, na
Wawelu, gdzie jeszcze 1495 wymieniają szko-
łę „koło wieży i domu Lanckorońskich* (Hel-
cel II, M 4410). Bakałarze w tejwszechnicy
graduowani byli potem w Pradze czeskiej
1368 i 1873. 1879 w Krakowie bawi Maciej,
profesor ś. teologii, oczywiście profesor w uni-
wersytecie, jeszcze 1390 bawiący w Pradze
(M. M. Ae. IV B, str. 166, 229). W latach
1368 i 1884 są karani bedele, oczywiście uni-
wersyteccy także. Nakoniec w liczbie dowo-
dów istnienia wszechnicy krakowskiej, cytuje
Szujski fakt wielkiej liczby uezni (229), któ-
rzy się zapisali w pierwszym roku odnowienia
szkoły głównej przez Jagiełłę, jak tego potem
nie bywało, a co świadczy o słuchaczach pozo-
stałych z dawnej wszechnicy Kazimierza W,
(M. M. Ao. IV, XXXIII—TV). Wypada je-
dnak dodać, że ze studentów tego 1400r. (Al-
bum studiosorum univer. cracov. Kraków 1883
str. 15—15) z Krakowa, jako stali mieszkańcy
zapisali się Mikołaj Psitącus de Czartky wi-
kary krakowski, Adam syn Jędrzeja z Jiger-
dorfu, podwojci krakowski, Klemens syn
Klemensa, Jan syn Marcina Cirkelmejster, Jan
syn Jana, Michał syn medyka, Andrzej Graw-
dna. Czterech nie podało miejsca pochodzenia:
Mikolaj syn Floryana pierca (prokurator), An-
drzej syn „Burcharda ksiądz, Jan Tempelfolk i
Mikołaj Lichtenberk, Wieliczka, Sandomierz,
Bochnia, Skarbimir ma po kilku przedstawi-
cieli. Reforma Jagiełły, na wzór paryski, 0d-
dała szkołę w ręce profesorów i zich łona
obieranego rektora, a pod kuratelą każdorazo-
wego biskupa krakowskiego, ze specyalnym
celem „wWytępienia błędów heretyckich. Po-
mieściło się gollegium jagellonieum na miejscu
dawnej synagogi w ulicy żydowskiej, w grodz-
kiej od 1403 było eollegium iuridicum, a od

LL medicum; collegium novum (potem bursa
Hungarorum) od 1464 w ulicy brackiej (fran-
ciszkanów). Nowa wszechnica w drugim roku
istnienią miała słuchaczów (jeśli wierzyć do-
piskom nazwy kraju przy imionach) zSaksonii,
Turyngii, z węgierskiego Uemarku. 1402 są
z Hisenąch Kolonii i innych miast Niemiec;
(Marcin) kustosz kościoła z Wilna, dwaj Niem-
cy z Królewca. 1403 dwaj toruńszczanie i
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gdańszczanin zapisał się. 1413 i lat nast. zja

wiają się coraz liczniej Litwini, 1417 student

z Erfurtu, 1418 szwed z Upsalu, 1419 finland-
czyk z Abo. Prócz szkoły na zamku w Kra-

kowie, odbadowanej przez kś. Bedlińskiego

1582 r. (Mon. Biel. III, 107; Papr. Herby str,
5835), istnieje szkoła szpitalna u ś. Ducha 1424,
odbudowana 1474, 1647 upadła (Przycz. do

dz. medye,I, str. 38; Dług. Lib. benef. LIE,

39); u Panny Maryi w rynku 1855 a 1407

poznajemy imię jej rektora, Stefana Hopfera,

będącego wedle zwyczaju wskazanego przez

ustawę dziekanem wydziału artystów w uni-

wersytecie (A. G. Z. LV, M. M. Ae. IV); 1395

spaliła się szkoła uś, Anny, oczywiście dawniej
istniejąca; 1402 paliło się koło szkoły Wszyst-

kich Świętych, już istniejącej 1375 pod kie-

runkiem Jakóba a 1897 pod zarządem mistrza

Klemensa; 1556 była szkoła na Skałce i mni-

szek na Kazimierzu; 1426 magister Jan, me-

dyk, włoch żonaty, utrzymuje szkołę medy-

czną prywatną. W Sandomierzu w szkole u

6, Maryi 1384 jest rektorem mistrz Bartłomiej

(Życie dom. J. i J. str. 68); istnieje 1486, kie-

"dy Zbigniew Oleśnicki potwierdził nową szko-

łę parafialną, przez kś. Bernarda ze Strzałko-

wa założoną u $. Piotra (kś. Buliński: Monog.
Sandom. 397, niewiedzący o 1394 r.); przestała
istnieć 1717. W tejże szkole Panny Maryi
Jan Odelf wykłada Kadłubka 1471. 1587 po-
myślała kapituła o poprawie szkoły i wyborze

uczeńszego i pilniejszego nauczyciela, którym

zazwyczaj ksiądz; jeżeli był świeckim, musiał

nosić księżą suknię; 1787 zyskała szkoła bu-

dynek murowany. O szkole u ś. Pawła nie

nie wiadomo kiedy powstała, może z odbudową
kościoła z cegły 1426, może był w niej nau-
czycielem Dzierzęga; 1672 była w gruzach,

Jezuici (przybyli 1602—3) z łaski Grostom-
skiego Hier. mieli szkołę o 5-ciu klasach i kon-

wikt szlachecki fundacyi Jakóba Boboli, pod-

czaszego sandomierskiego 1635—1773 r. Se-

minaryum przez dra med. kś, Leopoldowicza

założone 1616 r., upadło 1783. Szkoły aka-
demickie trwały jeszcze 1791 r. Przy szpitalu
4. Ducha od 1604 miała być szkoła z wykła-
dem religii, pisania i czytania, t. j. elementar-

na. W Lublinie już 1413 r. jest szkoła; dr.

Andrzej, bakałarz sztuk, a 1481 Teofil z Bo-

gusławie są jej rektorami. (Helcel I, str.

XXVIII n. 3; Mon. Biel. II, str. 214). Kolo-

nia akademicka lubelska odbywała popis 1791
r, W XV w. znane szkoły następne: 1416
w Sędziszowie, 1443 Racławicach, 1454 Nie-

gowicach, 1468 w Łapanowie i Wieliczce (Hel-

cel II, M 1484, 3186, 3555, 8028, 8726),

Swoszowicach, Krzeszowicach, Jemielnie, Mi-

ronicach (odnowiona 1439), Mstyczowie, Ko-
złowie, Moskorzewie, Bochni, Wawrzyńczy-
cach, Wierzchowiskach, Strzyżowicach, Stro- 
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żyskach, Tuchowie, Miechowie, St. Sączu, Ko-

nopnicy, Kraśniku (Dług. Lib. ben.); w Boch-
ni była 1447. (Mon. Biel. III, 245). W XVI
w. poznajemy szkoły 15038 w Częstochowie,

1518 w Radomiu, Szydłowcu, Seceminie, Mie-

chowie, Niepołomicach; 1569 w Opocznie, Bia-

łaczowie, Jedlińsku, Radoszycach, Małogosz-

czy, Złotnikach, Jędrzejowie, Książu, Miecho-

wie, W Nowem mieście Korczynie 1564 ża-
ki dostają 6 par chlebów i piwa 3 miary; 1691
szkoła zostaje kolonią akademicką; 1692 jezu-

ici szkołę swoją otwierają. W Opatowie szko-

łę zbudował Piotr Glawicz scholastyk opatow-

ski (1519 q 1544), że jednak dziekan w Opa.-
towie Stefan występuje już 1212, musiał być

więc i scholastyk ze szkołą. Istniała szkoła

jeszcze 1746. W Tarnowie Marcin £yczko

proboszcz kolegiaty 1531 założył kolonią akar-

demieką, z której 1784 Austryacy utworzyli

gimnazyum 6-klasowe. (Łukasz., Hist. Szkół).

W Pińczowie szkołę akademicką założył 1701

(potwier. 1726) Józef Wład, Myszkowski, mar-

grabia pińczowski, zbudowawszy gmach i prze-

znaczywszy fundusz na 3-ch profesorów: gra-

matyki, poetyki i retoryki. 1788 było tu

uczniów 48. Kielce miały szkołę 00. komu-

nistów 1726 r.; w 1784 miały 206 uczniów.

Za wzór szkołom dysydenckim służyła piń-

czowska, założona, po wypędzeniu paulinów

z ich klasztoru, przez Mikołaja Oleśnickiego

z pomocą Stankara, w której od 1552 rektorem

był Grzegórz Orsacius (po nim), Piotr Stato-

rius z Thionville (pierwszy gramatykarz pol-

ski po polsku 1568, odkąd przezwał się Stojeń-

skim), który z Janem Tenandusem byli nauczy-

cielami, Miała 4 klasy, w 4-ej uczono czytać,

pisać i katechizmu po polsku, w 3-ciej łaciny,

w 2-ej prozodyi i składni, czytano Terencyu-

sza, Cycerona i katechizm łaciński Kalwina, i

przekładano z polskiego. W pierwszej była

dyalektyka i retoryka, czytano „„wymowę*

Cycerona, listy jego i etykę, Wergilego, Ho-

racego i Justyna, uczono greckiej gramatyki

i ezytano Ksenofonta, Lucyana, Demostenesa
i katechizm grecki (wyd. Roberta Stephana).
Pisano listy po polsku i łacinie, tłumaczono je
na grecki, dysputowano po łacinie. (odzien-
nie chodzono na kazanie dwa razy, co środę
i sobotę była rekreacya po obiedzie, Od 1560
Pińczów stał się gniazdem aryanizmu, pod kie-

runkiem Stojeńskiego, Witrelina Aleksandra,
Marcina Krowickiego i innych aż do 1586,

kiedy umarł Mikołaj Oleśnicki, jej opiekun,
odkąd przeszedł w ręce katolików. W Kra-

kowie rektorami byli koło 1568 Jan Tenandus

i Krysztof Tretzius (senior 1570). W Secemi-
nie Szafrańców rektorem by£ Jan Poitevin; szko-
łę stąd przeniesiono do Lewartowa. W Chmiel-

niku uczył słynny Wojciech Kaliski (Calis-

sius), zrazu nauczyciel w Turobinie ruskim,
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potem w Ch., nakoniec w Lubartowie, którą
urządził koło 1586 r. już jako socynianin.
Szkoła ta w Lewartowie, ufundowana za sta-
raniem Mikołaja Kazimierskiego, upadła z je-
50 nawTróceniem się 1597. Wedle Cichockiego,
kalwini z Holandyi i Flańdryi osiedli w Lu-
bartowie i Mikołaja Firleja wojewodę lubel-skiego skłonili do fundacyi szkoły swego wy-
znania. Szkoła w Oxie Rejów miała za pierw-
*zeg0 rektora Andrzeja Persteina szlązaka, do-
ktora medycyny. W Lublinie szkoła luterska
była w domu Stanisława Tęczyńskiego, osta-
tnio wojewody krakowskiego (c; 1568); Stani-
sław Pakleski uczył tu kalwinizmu (1560—

i 1567). Zbór, potem zmieniony na aryański,
upadł 1627. Szkołę po śmierci Pakleskiego
przeniesiono do Bełżyc, gdzie 1618 rektorem
był Lambert 4 Moische, rektor z Rakowa,
Szkołą ta bełżycka miała 4 klasy, i prócz re-
ktora 3 do 4-ch nauczycieli. Uczniowie jecha-
li stąd zwykle na dokończenie nauk do Prus
polskich, do Leszna wielkopolskiego, gdzie
uczyli bracia czescy, albo do szkół jezuickich.

Bychawie, własności Andrzeją Myszkow-
80, kasztelana lubelskiego, kalwiński zbór i
szkoła stanęły 1560, pod rektorstwem Piotra
ulchrana niemca i Jana Sokołowskiego. We-

dle W gierkiego, szkoła kalwińska z Lubarto-
wa przeniosła się do Kocka, nad Bugiem, któ-
tą otworzył Jędrzej Firlej, kasztelan radom-
a> Wedle Łukaszewicza, następczynią lewar-
towskiej ma być rakowska, od 1602 istnieją-
ca z fundacyi dziedzica miejscowego, Jakóbaz Sienna (Por. Dzieje reformacyi w Polsce kś.
Bukowskiego k, BR 369—378).

dowi o a dające miarę oświaty

ski, kś, Bukowaki ajaa az”
ROWIE Służba zdrowia, Instytucye w czę-
z lecznicze a w części dobroczynne, pod na-
zwą szpitali, z aktów znane są: Biecz posiadał
szpital, na który królowa Jadwiga (7 1399)
az wsie Kruk i Libusza, w pewnych su-
kienc >>eę skupiono na rzecz starostwa biec-

łe: 10, pozwalając rajeom Krosna, jako
sę > szpitala, kupić wójtostwa w tychże

III e)Bieniarowej lub gdzieindziej (Bart.
Ł kj "dh Szpital w Kętach 1297 uposażyłokietek, a 1309 szpital $., Ducha w Krako-
wax (założony na Prądniku 1231, czy w Sław-
owie 1203 a w 1244 przeniesiony do Krako-
wa do Ś. Krzyża), Tu też w Krakowie istniejeszpital trędowatych 1322. Szpital ś. Jadwigi
na Stradomiu nowe uposażenie zyskał 1465,
a? w Wieliczee szpital 5. Ducha zyskuje
ś e uposażenie od chcących zamieszkać w niej
Sw wotnij podobnie szpital w Łańcucie (E.
aeTY „rzycz. do dz. medyc. I, str, 36
Zkiecc e N- Lib. benef, I, str. 257 Długosza).

Sniew Oleśnicki z dochodów Parstowej Wo-  
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li fundował szpital w Iłży 1452. W Opato-
wie nowo szpital zmurował r. 1480) kantor
miejscowy Jan Bronikowski z Bodzętyna. Szpi-
tal w Sławkowie uposażył biskup krakowski
Jan Muskata (Dług. Lib. benef. II, 464, I, 51,
II57). Apteki o charakterze mieszanym: cu-
kierni, kramu korzennego i norymberskiego i
officinae sanitatis istniały już w następnych
datąch: 1388 jest aptekarz Konrad w Krako-
wie, w Lublinie Piotr, -; przed 1577, w Boch-
ni Marcin 1578, Krośnie 1592 Paweł Piotrow- -
ski, Sandomierzu 1560 Maciej, w Pińczowie
1797 dr. Markus Feliks, w Kielcach 1791 Ję-
drzej Słuchowski (Przegląd bibl.-archeol. z,
str. 442; por. Materyały do dziejów farmacyi,
dwież. i Wenda 1882 i 1888).
VIIL Przemysł w Małopolsce, polegając

na przeróbce surowego materyału, dla onego
dalszego obrobienia w rzemiosłach na przed-
mioty bezpośrednio użyteczne, oraz te rzemio-
sła rozwijają się stopniowo. Najpierwszym
przemysłem jest A) fabdrykacya gorących napo-
jów, już pojawiająca się w okresie prawa pol-
skiego, to jest przed wprowadzeniem osad na
prawie niemieckiem, implicite z przemysłem i
rzemiosłaąmi połączonem. Warzenie piwa, sy-
cenie miodu, łagiewnictwo (bednarstwo) a na-
stępnie piekarstwo, sukiennictwo, są najpo-
wszechniejsze. Nie są jednak przywiązane do
pewnego miejsca, lecz przenoszą się wraz
z księciem, którego potrzebom specyalnie słu-
żą (M. M. Ae,III, str, 94—95; Bart. III, 65;
zresztą Smolka: Mieszko Stary i wiek jego,
str. 438—9). Jedynie może produkcya miodu
w plastrach (a może jako napitku) ze względu
na powszechną daninę opolową „miód* (str.

441) zdaje się być przywiązaną do lasów, Od
wprowadzenia osadnictwa na prawie niemiec-
kiem datują tak zwane taberny królewskie,
w ogóle rządowe i prywatne, których czasowi
lub dziedziczni posiadacze otrzymują prawo
wyrobu i przedaży napojów gorących. Tak
np. 1388 królowa Jadwiga Łokietkowa pozwa-
la księdzu proboszczowi w Jakubkowicach, we
własnej tabernie, a niezależnie od królewskiej,
palić napoje (eremandi liquores), W 1849 Ka-
zimierz W, uposażając nauczyciela szkoły
w Tymbarku, dał mu prawo szynkowania tak
piwem jak gorzałką (crematum). Tabernę też
otrzymuje 1388 proboszcz w Niepołomicach,
Jako źródło dochodu dla swej nowoerygowanej
parafii (cura animarum). Z tych przykładów.
(Cod, Pol. Bart. III, str. 190, 226, 256) wnio-
skujemy zarazem, że dla taberny najodpowie-

dniejszym przekładem będzie wyraz ,„karcz-
ma, dosłownie pochodzący od cremare i cre-
matum, i później jeszcze w XV i XVI w.
oznaczający dom, gdzie się warzy i sprzedaje
piwo i miody. (Dług. Lib. benef. II, str, 306;
Pawiński: Źródła dziejowe V, str. 108). Oczy-
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wiście, bardzo ściśle „karczmarza* brać za
przekupnia i fabrykanta gorących trunków
nie można, gdyż np. 1858 w Jodłowej nad
Wisłoką, z fundacyą wsi zjawia się taberna
cum braseatorio (Bart. III, 258), co wskazy-
wałoby różnicę między szynkiem a słodownią.
Następnie tabernator warzy i sprzedaje często
piwo, a zarazem bije bydło i sprzedaje mięso
(Dług. Lib. ben. I, str, 281, dla tego 1348 ma-
cellum carnium seu cameram braseatornm na-
dano A. G. Z. III, str, 12) czyli tak mnogie
kumuluje czynności jak młynarz, którego na-
wet przewyższa... będąc, jak w Tymbarku, na-
uczycielem. Trzeba dalej pamiętać, że jest
cała kategorya ludności wiejskiej, zwanej ta-
bernatores (np. w Swierzach i Pirkowie, Dług.
Lib. benef,I, 345, 629), która między innemi
obowiązkami, „zwykle słód (brasea) dla dwo-
ru przyrządza, piwo warzy, do warzenia i su-
szenia słodu drzewa dostarcza. Obfitość bra-
zeatoryów (Melzhaus), w Krakowie (już od
1301) „prawie na każdej ulicy* (M. M. Ae.
IV, str. LI i rejestr) znajdujących się, już od
1372 konkuruje z coraz gęstszym pocztem pi-
wowarów (braxator, różny od braseator, M.
M. Ae. TV B, str. 44—45), a w 1367 zjawia-
Ja się raz pierwszy pincerny t.j. przedający
piwo (M. M. Ae. TV B, str. 13; V, str. 187).
Tym sposobem oddzielają się w XIV w. trzy
funkcye niegdyś połączone: fabrykanta słodu,
piwowara i szynkarza. Pojawiają się też wów-
czas przepisy co do szynkowania trunku w do-
brej mierze i z jednego naczynia (M, M. Ac.
IV B, str. (2, 80). Następnie w Krakowie
1396 ogłaszają sposób. przyrządzania piwa.
Więc z 20 ćwiertni pszenicy wywarzano 9 be-
czek (vasa) piwa i 10-tą langwelle, z 24 ćwier-
tni bywało 11 beczek piwa i 12-ta langwelle.
(M. M. Ae. II B, rejestra). 1551 r. przybyli
z polecającemi listami od cesarza niemieckiego
Ferdynanda I, Krysztofor Negelin i Ulrych,
którzy udoskonalili wyrób piwa i konstrukcyą
pieców tak, że oszczędzali trzecią część opału.
Zygmunt August polecił ich piwowarom miej-
seowym na nauczycieli, nakazując, w razie ko-
rzystania z ich wskazówek, wynagradzać ich

rocznym przybytkiem wyrobu, jeżeli się okaże
takowy przy ich sposobie fabrykacyi (Czącki:
O litew, i pols, prawach I, str. 291 ed, Turow.).
Wkrótce potem Firlej 1573: musiał nakazać
by piwo robiono z czystej pszenicy nie ze sło-
du jęczmiennego lub mięszanki zbożowej (Gro-
łębiowski: Dwory i Domy str. 104). Marcin
z Urzędowa także świadczy w swym Zielniku,
że „,nasze piwo słusznym a żądnym obyczajem
z pszenicy czynią”, 1685 r. oznaczono na becz-
kę piwa 36-garncową 2 korce pszenicy i 10
korcy jęczmienia. Jak prawo zakładania ta-
berny przy lokowaniu nowej osady jest czę=
stem, prawie stałem zjawiskiem, tak stosun-  
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kowo rzadko zdarza się łączenie z taką loka-
cGyą prawa sadzenia chmielników i winnie
(horti humulorum et vinearum w Brzeźnicy
1286; Bart. ILI, str. 129). W każdym razie
1426 w Bozanczowicach nad Rabą i w Dobrzy-
cach, 1478 w Skrzydlnie istnieją chmielniki
(orti humulares Helcel II, NM 1955 i 4101).
W Kłobucku przed 1480 były dwa ogrody
chmielnik (humularium) obok jęczmiennika
(braseatorium; Długosz Lib. benef. III, 166).
W XV w. chmielnik jest w Ozchowie (Lib.
benef, II, 239). Wzmianki o istnieniu podo-
bnych plantacyj świadczą o rozwoju przemy-
słu, o czem też zdają się dowód twierdzący
składać wiadomości, że najprzód w ciągu XV
w. Słychać w kilku miejscach o podatku na
wyszynk miodu i piwa, nałożonym pod nazwą
guthowe albo conthowe (Dług. Lib. benef. III.
4,12, 166; Heleel II, N 3789 r. 1464). Nazwa
tego podatku (późniejsze czopowe?) zdaniem
W. A. Maciejowckiego (por. Słowniczek przy
dziele Ant. Zyg. Helela, odbitka z VI t. Spra-
wozdań i Rozb. Akad. Um. wydz. filozofii, str.
167 s. h. V) ma pochodzić stąd, że „brano tru-
nek na eonto', Prawdopodobniej jednak ten
wyraz stol w związku z francuskiemn can-
tine i cantinióre. Powtóre trzeba wiedzieć, że
przy lokacyi nowych miast lub z przenoszeniem
dawnych na prawo niemieckie, dawane bywa-
ło braseatorium liberum; np. wlesie nad rzeką

Pobiedniszczą 1384, osadzając wieś Sławkową

Wolę, pod N. Sączem (A. G. Z. VII, str. 6);
1385 wieś Dębno między rz. Białą i Dunajcem
(M. M. Ae. III, 285). Nadając dziedzicznie
młyn w Radoszycach nad rz. Łączną (w opo-

czyńskiem) Kazimierz W. 1369 r. zastrzegł
dla swego dworu (curia, zamku) w tejże wsi
prócz 20 ćwiertni mąki żytniej, dwie takież
miary słodu (brazeum Bart. III, 314; por.
M. M, Ae. I, str. 991, układ w Wawrzyńczy-
cach z 1278 także z młynarzem w Książu 381,
III, str. 425). I w ogóle młynarze zdają się
być obowiązani do „mlew słodowych* (np.
w Wolwrawowem mieście, t. j. Wolbromiu
(Helcel II, Ne 3406). Otóż 1397 i 1480 w Kra-
kowie spotykany „miernik słodów (mensu-
rator braseorum) kasztelana i starosty krakow.
może być urzędnikiem skarbowym, dozorują-
cym produkcyi słodów, coby świadczyłoo jej
mnogości, skarb zbogacić mogącej. (M, M. Ae.
II, B, str. 315, Ne22; Helcel II,M 4235). W tej
też epoce 1456 r. Kazimierz III musi brać
w opiekę piwowarstwo krakowskie przed do-
wozem i przedażą wyrobów zagranicznych,
dopuszczając wyszynku tylko piwa krakow-
skiego. Fakt to tem ciekawszy, że niedawno
przedtem sami krakowianie do 1447, ze szkodą
Kazimierza, sprzedawali piwo cieszyńskie i
świdnickie przed ś. Jakóbem (M. M. Ae, V).
Statut piotrkowski 1511 dowodzi powszech-
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ności Piwowarstwa, oświadczając, że browary
szlacheckie warzące piwo na własny użytek
są wolne od opłaty czopowego, tylko w razie
sprzedaży obkładając piwo tym podatkiem w r.
1552. Co do miejsce, gdzie wyrabiano piwo,
Wiemy, że na dworze Jagiełty prócz piwa swo-
Jego waru (miejskiego ?) używano wiślickiego
1 zatorskiego (Zycie domowe J.i J. str. 6, 15,
26). Za Długosza (Lib. benef, I, str. 433)
wWiślicy z dwu browarów bywało dochodu
4, 5, 6 grzywien „Stosownie do ilości warzą-
cych piwoć, co wskazuje, że mieszczanie wa-
rzyli we wspólnym browarze. Warzono także
5 Krakowie piwo stare białe i czarne 1396 r.
akże Pszeniczne, jęczmienne, marcowe (M. M.
Ae. TV B) i tak zwane langwelle oraz schagte
(cienkusz), Zdaje się, że także przemysł ten
witł w Przegini, oraz w innych miejscowo-

SOLROdy 1392 r., gdyż w tym roku, prócz piwo-
boże, Witosława z Przegini, przyjęto jeszcze
do obywatelstwa krakowskiego ]0 braxatorów
Fade» braseatora Jaśka Balińskiego (M. M.
aż B, str. 84); 1398 przyjęto braxatora
(at arakterystyczną nazwą Stanisław Orkisz
= 98), Od 1564 znane są piwa białobrze-
- ie, gielniowskie, skaryszewskie, drzewiekie,
i na ekolakiky kazimierskie i zwoleńskie (Go-
s lowski: Dwory i domy str, 105); 1602 r.
yło 28 piwowarów na Podzamczu w Lubli-

nie, a 1639, w Lublinie był browar na górzeSiałkowskiej ; (Zieliński Monogr. m. Lublina
l, 16, 99, 131) jakkolwiek za Augusta LIL
(1733—1763) słynęło szczególnie w Lublinie
Ar łowickie,jak odwrotnie małopolski pro-
= t wąchockie piwo w wielkopolskim Piotr-
mów (Gołęb. l.s. 1.). Piwo to miano robić
ez chmielu, bo zastępcze własności miała wo-

da sprowadzona z gór węglowskich. (Zarysy
2. Opatow. i Sandom. 1862, str. 43), 1658
wyrobił sobie syndyk żydów koronnych przy-
I na wyrób piwa zwykłego i czarnego, a> mioduigorzałki w Krakowie i Olkuszu

> A, Maciej., Żydzi, str. 56). Z uposażenia
auczycieli szkół dowiadujemy się o wyrobie
rę w Skarbimirzu (Dług. Lib. ben. I, str.
k 6, II, str. 23), około w 80-ciu domach pro-oszczowskich, a także w Wojniczu (ZI, str.
306). Wino dość wcześnie było uprawiane
wMałopolsce. Już 1153 r. w Zagościu istnie-
Jacą winnicę z dwoma winiarzami (vinearii)
omanem 1 Zaborem darował Henryk Krzy-

Wwoustowicz książę Sandomierza klasztorowi
szpitalników ś. Jana Chrzciciela z Jerozolimy
w temże mieście (Bart. III, str. 4). Z tutej-
szej winnicy, trzy achtele „„wina własnego”
1389 dostarczono J agiellei Jadwidze do Korczy-
na (Przeźdz. Zycie dom. J.iJ., str. 14), coświad-
czyćmoże o trwaniu jeszcze w XLV w. wina
zagojskiego. O „winie krajowem* (vino ter-
Testri) wspominają rachunki krakowskie 1402
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(M. M. Ae. IV B, str. 269) a 1408 o obra-
chunkach za wino z Jononem (281—2), może
za krajowe, które kryje się (?) pod nazwą bia-
łego i czerwonego, często używanych. 18394
roku brano w Nowem mieście Korczynie wi-
no.dla Jagiełły (Życie domowe J. i J. 53).
W Sandomierzu, tradycya dominikanów z kla-
sztoru Ś, Jakóba niosła, że winnica tych za-
konników powstała za ich przybyciem do San-
domierza, co podając kś, Buliński (Mon. m.
Sandom. str. 127) jeszcze przypuszcza, że Ś.
Jacek winną latorośl z Włoch sprowadził
(1220) wraz z orzechami włoskiemi, które lud
sandomierski dotąd „jackami* zowie. Przed
1258 drugą winnieę swoją „darował im ksiądz
Izaak, wikary od ś. Pawła (M. M. Ae, str,
189). Prebenda pierścienia królowej w San-
domierzu, utworzona 1821 r., miała, prócz in-
nych, dochody z winnic miejskich, z każdej
grosz, jeśli większa to dwa (Lib. benef. Dlug.
1,872). Ślady winnie znajdujemy w Sando-
mierzu duchowne i świeckie 1364, 1378, 1894,
1399, 1529, 1587, 1590, 1784. Winnice ły-
sogórskie w Sandomierzu były znane już tyl-
ko z nazwy 1803—1819. Kanclerz Ossoliński
za Władysława IV wyprawił ucztę, na której
nie było win obcych, lecz polskie białe i czer-
wone z jagód sandomierskich i winogrona. Sta-
rowolski w tymże XVII w. chwali je, że nie
były cierpkie, a Obuchowicz pisze o ich lecz-
niczej własności (Kś. Gacki: Ben, kl. ś.-krz,
na Łysog. str. 268—270; kś. Buleński 1. s. 1.).
Winnice były w XV w. we wsi Gryandrzy-
szkowice pod Sandomierzem, w Tampoczole
pod Skarbimirzem, w Opatoweu może już 1283,
w Pińczowie zakonne paulinów, z której Ole-

śniecy 1449 r. zastrzegli sobie beczułkę wina,

tytułem „książęcej dniówki* w Tyńcu. W Na-
siłowie winnica benedyktyńska „„wyborna, ro-
dziła wyborne grona w XV w., 1589 r. wy-
dzierżawiona Firlejowi wojew. krak. z warun-
kiem naprawy winnic; 1688 trzeba było nowe
karcze zasadzić, bo dawne zgniły. W Laszko-
wie pod Jędrzejowem brano wino do mszy
w XV w. jak w Sandomierzu, Zswichoście i
Tarnowie (Dług. benef. I, 302, 505; II, 409;
1, 1351, 138, 183—4, 215, 266, 371, 465;

Gacki: Kl, $.-krz, str. 268—270; Kl. Ben.
w Bieciechowie str. 92). Przed 1816 (w któ-
rym umarł kś. Cichocki autor Colleq, osiec.),
były winnice w Osieku i Samborzu, W Lubli-
nie na Wieniawie miała być.winnica, własność
Klossmana, Góreckiego 1419 r., Brandylente-
go (M. m. Lublina Zieliń. I, str. 35). W 1456
była winnica w Karniowicach, spalona przez
Świętosława Skwarę, karczmarza w Giebołto-
wie (Helcel II, N 3575). 1286 pozwolono
w Brzeźnicy winnicę założyć (Bart. III, 129)
przy fundacyi wsi tej na prawie niemieckiem,
Chmielnik (humularium a. lupularium) był
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w Chęcinach (Łaski I, str. 587). Grorzałka
- (wódka), zwana vinum adustum, 1564 vinum
sublimatum „przepalanka* (Maciej. Żydzi 56),
jako crematum, wraz z piwem była robioną i
sprzedawaną przez nauczyciela szkoły w Tym-
barku 1349 (Bart. III, str. 226). W Lublinie
od czasów Zygmunta I, rajcy lubelscy z pale-
nia gorzałki mieli 1602 r. 140 f.; 1681 Pod-
zamczanie mogli ją pędzić u siebie oraz szyn-
kować nią. (Zieliń,, M. Lublina I, 76, 183). Be-
nedyktyni sieciechowscy w dawnej karczmie
1405 założonej w Złotnikach, gdzie od 1405
na przyjazd opata warzono piwo, 1610 był
aparat do palenia gorzałki, 1741. w Opa-
towicach był browar i gorzelnia, w Grarnie
1/36 karczma wyszynkowała 148 beczek pi-
wa, 3/ beczek gorzałki; 1819 w dobrach sie-
ciechowskich był tylko jeden browar i jedna
gorzelnia; warzono 45 warów rocznie piwa
zwyczajnego; na war 8 korcy, z korca 80 garn-
cy. Wyszło tego piwa dla klasztoru 26,000
gar., na sprzedaż 2000. Grorzałki przymusowo
karczmarze brali 6000 gar. (KŚ, Gacki: KI.
w Sieciech, 12, 91—92). W Sandomierzu vi-
num crematum v. sublimatum zjawia się 1571
r. (kś. Buliński str 84). W. Zatorzu 1564 było
„,garnców gorzałczanych* sześć, płaciły do
skarbu rocznie po 2 zł., co czyniło 7 grzyw. 24
gr. (Bibl. Krasińs.; Muzeum Świdzińs. II, str.
302). W Wadowicach garnce także t. r. trzy
(308). Miód ściśle się wiąże z pszczolnictwem,
które dostarcza do niego surogatu, od którego
rozpowszechnienia i rozwoju produkcya czyli
sycenie miodu zależy. Jako właściwość Mało-
polski należy uważać nazwę pszczoły lub uli
swiepoto (Bart. III, 412 apes alias swiepoto;
Statut litewski: ktoby świepiot porąbał i miód
wybrał; M. M. Ae. I, str, 165: in apibus exci-
dendis que 8, vulgariter dieuntur). Były na-
wet rzeki Swiepietnice (jak w jasielskiem M.
M. Ae. I, str, 240—1) i całe wsie (1319 w biec-
kiem, Kod. tyn. 79), W sieciechowskiem 1378
pasieka zwała się „oblieżą*ć lub <obliną* (kś.

Gacki: Jedlnia str. 75, Kl. Ben. w 8. str. 94—
5; por, Rzyszez. II, str, 132, mellifcium, otine-
bit, może od pierwiastku obł rotundus, choć
mamy pasieki 1408 r. Helcel II, M 1020).
W bardzo dawno znanej Jedlni pod Rado-
miem, kędy w puszczy „dziano* barcie po-
wszechnie, istniało prawo obelne czyli bartni-
cze, którem bartnicy sądzili się jeszcze 1833 r.
Ule czyli barcie robiono: w sosnach na suchym
gruncie, z dozwolenia właściciela lasu, który
czasem sobie zakładanie pasiek warował (M.
M. Ae. I, 111; por, 207; III, 189, 230; por.
326). Pozwalano i po 30 barci w drzewach
wydziać (13868 w lasach iłżyckich nad rz, Lu-
bienią M. M. Ae. I, str. 296). Opłaty z pa-
siek są dawno znane, noszą nazwę „,pocztów
miodowych* (1433 Helcel II, M 2486). Miarą  
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miodową w tym razie była „„pokiew*. Niekie-
dy w takiej daninie miodowej dawano uposa-
żenie, jak np. Elżbieta węgierska 1375 r. swo-
jej pannie służebnej, pani Dzierżce, wdowie po
Rafale z Tarnowa kaszt. wiślickim, dała sobie
służące pokiewy z wsi Grębowa i Sobowa

w rzeszowskiem położonych. (M. M. Ae, III,
str. 886). W Jedlnie bartnicy składali do
skarbu królewskiego 4-tą część swych zbio-

rów, t.j. tak zwaną ćwierć (quarta). Wyszynk
miodu (i piwa) w XV w., wyraźnie podciągnię-
ty pod opłatę gutowego czyli kątowego, wspo-
mina Długosz: w Miechowie, Skaryszewie i
Kłobucku, a wedle zapisków sądowych Helela
i w Charzowie w bieckieu (1464). Marcin
z Urzędowa pisze: „wiśnie czarne mają bliskość
z czerwonem winem, przez to nie złe picie,
Jest to zapewne kierstrang (kiersch-trank)
wymieniony obok malinnika (ete. zapewne ma-
liniak i inne na miodzie robione trunki) w u-
niwersale poborczym z 1564 r. i lat następ-
nych; obok wymieniono „miód praśny*. Za
Jagiełły na użytek dworu miano swój miód,
to jest zapewne krakowski 1394 (Zycie dom.
J.iJ.71). Miód sycono z chmielem i korze-
niami (Oczko: Przymiot ed, Klinka, str. 420),
B.) Przemysł mielniczy czyli młynarski, musi
chronologicznie przy trunkąch stanąć, gdyż
młyn w ogóle jest jakby przednią strażą cy-
wilizacyi w dawnej Polsce, na równi z block-
hausami amerykańskich squatterów.  Widzie-
liśmy jego udział w produkcyi słodu, Miano-
wicie, w młynach urządzano „,stempy* dębo-
we do mlewa zboża i do szrótowania prosa
(seruti, Bartosz. III, str. 320, pod Tarnowem
1376, por. w Szydłowie 1347, str. 219). Prócz
tego zużytkowywano siłę wody nagromadzo-
nej przez sztuczną „groblę,* albo urządzając
ferri fabricam z 3 kołami, która np. dziesięć
żelaz do całkowitego pługa należących na św.
Jan Chrzciciel i św. Marcin w dwu ratach wy-
rabiać miała (M. M. Ae. I, str. 197, w Iłży
1888, por. III, 336, gdzie młyna zabroniono,
lecz pozwolono fabricamw rzece stawić). W do-
brach sieciechowskich 1475 na rz. Czarnej
w Janikowie pozwolono zbudować młyn z fo-
luszem, stępą do obtłukania prysa i piłę czyli

tartak, co jeszeze było 1588 r. Przepis tych-

że dóbr sieciechowskich z 1708 r. obowiązują-
cy młynarzy wychodzić na robociznę z topo-
rem, siekierą, świdrem, heblem i sznurem, nie

zaś z cepami, pługiem i sierpem, co tydzień raz
od kamienia (kś. Gacki. Kl. w Sieciech, str.
88—89) okazuje, że zasługi i obowiązki dla
cywilizacyi naszej położone przez młynarzy
w M., odpowiadają temu, co szczegółowo po-
dają Źródła 0 młynarzach wielkopolskich.
A więe, dla objaśnienia owych robocizn z 1708
widzimy, że młynarze wyrabiali stoły iławy
dla panujących, z drzewa książęcego (1345
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Łęczyca, Rzyszcz,. II, str, 693), co w Łagowie
Po bzydłowem w ziemi sandomierskiej i ca-
z" okręgu 1399 r. wyrażało się „wedle

ine zwyczaju* w obowiązku robienia
(Rz „ Stołów, ram do okien (foramina) i t. p.
wi. NRA, 160, 352). Byli też obowiązani
„.Porować stare budowie jak np. (Lib. benef, I,

r. 173) w Świątnikach (koło Pabianic), w Ko-
Ylanach (1, 8), robić nowe drzwi iprogi, a no-
we budynki taniej wznosić. Dodać do tego

9003, że do młyna dochodziły żeremie bo-

Noży, więc zwierząt, szczególniej ludzi uni-

aacych, a w każdym razie mieszkających
„" ZAGIsZu; że we młynie sprzedawano chleb
RNA, a nawet mięso (Rzyszez. II, 718—719,

od. Mazow, ks, Lubomirs., str. 94), i po jegogrobli udawano się do kościoła (por. Przyroda

4 -rzomysł z 1880, M 45 i 46; Przyczynki do
Rpa Przyrodn.), Młyn tedy stanowił nie-

edy ważne ognisko wygód cywilizacyjnych,
na skraju. dziczy leśnej, Warunki między
właścicielem a młynarzem,. co do budowli1
dostawy materyału na nią, co do korzyści
z mlewaą (miarek), użycia otrębów na wypas

Weprzy, posiądania sadzawki, pól lub ogro-
dów (z Warunkiem czasem sadzenia tylko ka-

7opty i cebuli, w M., w Tarnowie 13/8 Bar-
OSZ, III, str, 819), prawa zbiórki, suszu na

SPALA did stanowią „prawo, porządek izwy-
czaj młynarzyć (Rzyszcz. IL 514), na które

5 RE w. nastawał Jan baron Ostroróg w swo-
jem Monumentum, zapewne nietylko z tytułu

peonopi, jaką czynią w handlu i przemy-
: © sziacheckim, ale i z powodu, że tworzą sa-
R jeszcze w XVI w. stowarzyszenia.

ae PYRA „Warunki co do trzymania i
>de 0 uezni, oraz wyznaczane nagrody

SJ SR wy yna (Ozacki: O lit.i pol. prawach
> . 2 L, nota), 0) Młyny, służące zara-
Rz a tartak drzewny, wskazują nablizki

5 R , łączący w liczbie narzędzi i dźwigni
e izacyjnych las z miastami, które na kru-

ię mh powstawały. Niema prawie aktu

*wdReBo z czasów Łokietka lub Kazimierza
s óryby nie wspominał o chęci pomnożenia

 ZYSCL 1 dochodów państwa przez wyczynia-
nie lasów (M. M, Ae

900 (M. M, Ae, I, str. 184, 215, 249,
250, 260 it, d.), Korzyści były R GlOTAKIE,

Na.AEkoi przemysłu leśnego tworzyły.

zakład ADA planie należy postawić samo

z fi da? miast i wsi, które, jak się okazuje
a e acyi miasta Brzeźnicy w bieckiem 1362

3> pa przedsiębiorstwem ciesielskiem (M.M,

co d kx 815). Mianowicie król KazimierzW.

0 samego założenia miasta, rozrządza, że
Przyszli wójtowie, bracia Gielnikowie, mają
opłacić cieśli 25 grzywien groszy, Król zaś

od0wiązuje się dostarczyć materyału (7).

SR W związku stoi wyrażenie, tegoż same-

80 aktu, że król dla rychlejszego zaludnienia

Słownik geograficzny, Tom VI — Zeszyt 61.
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miejscowości, udzielił na lat dwadzieścia swo -
bodnej używalności okolicznego lasu. Między
innemi korzyściami tego lenczeństwa (por. ni-
żej) było cięcie drzewa budowlanego (Helcel,
II, Ne 3148). Ponieważ domy mieszkalne,
a nawet zamki bywały drewniane (II, M 851,
2401, 4141, 3099) a bezwątpienia były niemi
kramy przemysłowe i rzemieślnicze, rzeźnie
(kutelhof), wagi... stanowiące istotę miasta;
rola cieśli owych, gromadnie płatnych, jest
bardzo zrozumiałą. Bywały miejsca, gdzie
drzewo tak ścięte leżało zwane naton (na—tnę,
ciąć, Helcel, II, M 2710), o którego przeda-
wnienie prawowano się nawet. Ścinający,
nosili nazwę pletników (por. płatać, połeć,
płotnik) i, jak wypadło, to ścięte drzewo spła-

wiali (Helcel, II, NM 1760). Drzewo takie
dostarczano nieraz do Krakowa; zdaje się, że
w latach 1430, 1486, dostawą trudnił się ja-
kiś Antoni Łośko ze Stradomia (Ponte Regali),
doznający zawodu od pierwszego wyrębywa-
cza, i procesujący sięzodbiorcą, przyczem wy-
stąpił pierwszy i jedyny raz tu wymieniony
dozorca spławów tak zwany „sędzia rzeki”

Kwartnik (Helcel, II, M 2691, 2384), sądzący
„wodnem prawem (Rzyszcz, II, str. 925).
13658 jest inna nazwa na tych spławiaczy w Kra-
kowie Ńlosser, dzisiejsi flisi (M, M, Ae. V, str.
41). Druga nazwa „,pecheneri videlicet cie-
śle'* w użyciu koło Niepołomie będąca 1266 r.

(M. M. Ae.I, str. 84) jeszcze dochowała się
w nazwie zabawy zwyczajowej w krakow-
skiem puchery (Konopka: Pieśni ludu krakow.).
Grodna uwagi, że wyraz ten najbliżej w dźwię-
ku stoi z peleketor (peleketer od palio i pelekys)
ze zmianami fonetycznemi | ==n (spiekai spin-
ka) k == ch (tęsknić, mocka, tęschnota) i z wy-

rzuceniem t. Istnienie całych wsi zwanych
Cieśle (1306 M. M. Ae. I, str. 148) dowodzi
rozwoju zajęcia i wędrownej natury, Drugim
rodzajem przemysłu leśnego jest korzystanie
z lenczeństwa (z licentia), które stanowi cięcie
drzewa (cisura lignorum) odróżniana od cisura
aedificiorum, więc cięcie drzewa opałowegoi
budulcowego, wypasanie trzody i palenie wę-

gli (Helcel; II, M 3143, 2538, 3258). Cięcie
drzewa (,,naczynić,ć M 149) odbywało się na
birzwna (trabes por, bierzwiona, M 851), zwane
też stucholcz (stehholz?) łokieć grube, 14 łokci

długie (Xe 2691) i tarcice (Ne 4141, 2472,
Scissura, asseres ferati), Wyrabiano też gon-
ty i wszczanki (asseres parvi et magni, Bartosz.
LII, 320, por. Życie domowe J.J., str. 96,85).
W łacinie krakowskiej używany wyraz seilin-

drium (Ne 2438) jest źródłosłowem dla „SZku-

deł.* Obyczajowo brano od każdego z miesz-
czan bierwno na budowę łodzi (1491 w Opa-
toweu, Kodeks ARNE SĄ 589), Do za-
mykania wyjścia (wągroda) ze Ws! wy-
a w a „lasy* (Ne 878, 2640

5
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valvae). Znani pod Chęcinami 1275 r. (przed
najazdem Tatarów M, M. Ae. III, 105) „łagie-
wnicy* wzięli nazwę od lagena starołacińskie-
go, oznaczającego naczynie do piwa, używane
przez tabernatorów (Helceel: II, Ne 2374) i do
przemysłowców leśnych należą. Palić węgle

(„„żecz* Helcel, II, M 3258, por. „wyżegać”
Ne 1191) było zwyczajem albo na użytek tak
zwanych kowadlni (M. M. Ae. LII, str. 209)
czyli hamerni, i w ich sąsiedztwie, jak to wie-
myo Choruniu nad Wartą, albo też brano się do
tego przemysłu w okolicach nieurodzajnych,
i zbyt popareelowanych, jak np. w Krzyszko-
wiecach (Długosz, Lib. benef, I, str, 141), kędy
już 1868 występuje cieśla Paweł „węglarz*
(carbonista M. M. Ae. IV, B, str. 32), Pasie-
nie bydła jest regalią, dającą początek prze-
mysłowi państwowemu, zrazu wykonywanemu
przez „karmników'* jeszcze za Wstydliwego
1256 (M. M. Ae. III, str.51). Zazwyczaj brali
onisztuki bydła, w daninie składane przez opola
księcia. W owej dani brali krowy, owce, do
których trzeba dodać tak zwanego barana
(podworowego), wieprza (tamże, str. 53, zr.
1257). Do leńczeństwa zaliczano tylko pasienie
wieprzy, od czego pobierano roczną opłatę
(Helcel: II, M 568, 3771), wganiane zowiąc
wegnanicami. Fastwiska ich zwano pryrambą.
Niekiedy i po 500 sztuk trzody chlewnej pa-
siono (Ne 697), jak mianowicie w Strzelcach
1400 r. Opat tynieckiwUkolicach (w Czehow-
skiem) pozwolił 60 wieprzy sołtysowi wypa-
sać (Bart. ILI, 847). Miasto Żywiec (Sau-
busch) miało od tej hodowli świń nazwę zy-
skać, Mamy przykłady wielkich zakupów
i przesyłek wołów, ale znajdujemy je jeno
z Rusi; idą głównie tranzyto przez M. Tak
np. 1473 jeden nabywca ze Lwowa od Stani-
sława z Chotcza, wojewody Rusi a starosty
Podola, Trębowli i Halicza, kupił 700 opasów
po 2 złote węgierskie za sztukę (AGZ. VĘ,
str. 172). Nabywano bydło i dalej na
wschodzie, nietylko na Rusi i Podolu, ale na-
wet ina Wołochach, i znaczono „piętnami,«
by uniknąćzatrzymywania ich po drodze, pod
pozorem, że są kradzione 1484 (A.G.Z. VII,
str. 140). Bzły zaś aż do Norymbergi, Lip-
ska, Frankfurtu nad Menem (wraz ze zbożem)
1499, a także i do Wrocławia (1427 Mosbach:
Przyczynki do dziejów Polskich z archiwum
m. Wrocławia, str. 120, A.G.Z. V, str. 55).
Grodna uwagi, że 1427 r. szczególniej na dro-
dze przez starostwa sandomierskie idącej,
w Tursku, Połańcu, Graboweu, bardzo dotkli-
wie tych „gońców opłatami trapiono, i prze-
gladowano za szkody w polach, lasach, rzeko-
mo robione przez bydło przepędzane. D)
Górnictwo i przemysł górniczy w M. szybko
przyszły do posiadania właściwego sobie pra-
wodawstwa. Już Leszek Biały (| 1227) wy- 
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dał za zgodą baronów swoich „,konstytucyą,*
by wszyscy pracujący (artifices) w złocie i
srebrze, naleźcy, kopacze, a także w innym
kruszczu, jak ołowiu (aes), i soli „nawet,* u
żywali praw swego kraju stosownie do pocbo-
dzenia, romańskiego lub niemieckiego, zresztą-
władzcom ziemi, gdzie mieszkają, składając
należytości, i broniąc ziemi przeciw najeźdźcom.
Jeżeli złoto lub srebro znajdą w ziemi panują<
cego lub osób prywatnych, duchownych i
świeckich, będą składać tylko dziesięcinę ko-

ściołowi krakowskiemu. Jeżeli grunt będzie
własnością tego kościoła przez dar lub kupno
od osób prywatnych, podobnież uiszczać będą
dziesięcinę. Ale, jeżeli grunt ów dostał się

kościołowi z łaski panujących, to ponieważ
jest zdanie, że panujący całe swe prawo na
kościół przelewa, więc z daniny należnej od
górników ze złota lub srebra panu ziemi, poło-
wę będą niszczali panującemu a połowę kościo-
łowi, oprócz dziesięciny ostatniemu należnej.
(W razie zamieszkania w takich dobrach: ko-
ścielnych, robotnicy będą we wszystkiem pod-
legali prawu kościoła; względem panującego
obowiązani tylko do obrony kraju). Jeżeli
znajdą (aes) ołów, sól w gruncie kościelnym,
wedle „starodawnego obyczaju,” wszystko bę-
dzie należało do kościoła (M. M. Ae. L, str.
17). Bolesław syn Leszka tego w 1249 na-
dając cystersom w Wąchocku dziewięcinę zso-

li w Bochni, postanowił na ich korzyść taki
przywilej, że z wszelkiej soli, w księstwie kra-
kowskiem lub państwie sandomierskiem znale-
zionej lub z pomocą książęcą wyrabianej, trze-
cia część będzie szła ną klasztor wąchocki po
wszystkie czasy, bez udziału mincarzy i cel-
ników. Nadto, jeżeli znajdą się kruszce złota
lub srebra, piąta część, zaś z ołowiu, miedzi i
cyny, trzecia część Wąchockowi będzie się po-
trącała (Rzyszcz, Cod. Pol.I, str. 55). W 1255
nadając nowemi swobodami cystersów w Szczy-
rzycach, już obdarowanych przez Henryka
Brodatego (-F 1238) za jego rządów w krakow-
skiem, dodaje przywilej pobierania połowy do-
chodów z mogącej się otworzyć tam kopalni
kruszców, drugą połowę zastrzegając dla pa-
nującego (M. M. Ae. ILI, str. 49), W 1286r.
w przywileju fandacyjnym Sandomierza, Lesz-
ko Czarny przyznaje wójtowi miasta i je-
go spadkobiercom prawo wyrobu kopalni
złota, srebra, miedzi, ołowiu i cyny w o-
kręgu miasta znaleść się mogących, a to
na mocy prawa górniczege (jure montano, bark-
recht); a z dochodu szósty denar będzie doń
należał (Bart. III, 29i 146). Kazimierz W.
Spytkowi kasztelanowi krakowskiemu 1350

nadał prawo korzystania z kopalni złota, sre-.
bra, miedzi i cyny, mogących się znaleść w je-
go dobrach; „wedle prawa górniczego, którem
się rządzą inne kopalnie we wszystkich zie-
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miach* (Bart. III, 230). Podobnież, nadanie„Źródeł soli* ną Rusi, „za Kołomyją* w No-wicy i Wtropie 1367 powołuje się na prawaSomn_cze istniejące w Polsce i gdzieindziej (Ła-bęcki: Grórnietwo li, str. 101). Dopiero 1368"Pisaną zostałą ustawa dla żup wielickich ibocheńskich w „rejestr z ust „znających
wszystkie obyczaje zarządu żup (tamże, str,109) a to by usunąć różne pobory nielegalne,uregulować tryb robót, określić funkcye i pra-wa. Resztę przywilei pomijamy, jako druko-
waną w tymże zbiorze Łabęckiego, skąd tyl-> Jeszcze wyjmujemy wiądomość, że 1448 r.Kazimierz Jagiellończyk wydał przywilej naszukanie złota, srebra, ołowiu i miedzi po ca-łej Polsce, oraz topienia „wedle praw węgier-skich i czeskich (podobnie 1504 KGB114). W r. 1517 z dotychczasowej władzynadzorczej podkomorzego krakowskiego, nadkopalniami, utworzył Zygmunt I osobny urządpodkomorzego górniczego, za wskazówkę dająceau prawa węgierskie górnicze (I, str. 116).Stefan Batory 1576 zą Henrykiem Walezym1578 zrzekł się prawa do wnętrza ziemi dotądobowiązującego (I, str, 122), ustępowanegoJak dotąd widzieliśmy osobnemi przywilejami(jak i w W, Polsce np. 1289 Rzyszcz, II, 132),W 1782 powstała z woli króla komisya krusz-COWA Czyli górnicza, pobierająca corocznie48000 zł, na dobywanie kruszców. GłównieMiedzianą górą była zajęta (Łabęcki, I, 272,Korzon: Wewnętrzne dzieje Polski za Sta-nisława Augusta II, t. str. 222 — 294), (odo kopalni złota, to Długosz zachował i mia-no placerów złotych, t. J. „Złotwinyć i po-danie o ich użytkowaniu koło Rytra i potokuRoztoka, koło Barcie i potoku Trzebiałek, mię-dzy 'Tylmanową i Dunajcem, pod WielkąSzczawnicą, koło Łącka, Muszyny i t. d. przezWydżgę, kaszteldna sądeckiego przed 1249 r.(Przyroda i Przemysł 1880 r. Ń9, Przycz.do dz, przyrod, Pol. E. 8. Śwież., por. Wy-cieczka w Czorsztyńskie przez Grustawicza, 1881 ;str, 79, nast. bez wzmianki 0 poprzedniej pra-
cy). W Łącku przed 1480 samo złoto z zie-
au ;9(TYSZCzeć (Tługosz, Lib, benef. III, 345—346). Też same miejscowości 1504 Aleksan-
der nowym gwarkom dał na poszukiwania, co
świadcz> o tradycyi jeszcze żywej co do tychzłotwin, Koło Wieliczki mistrz Wacław Solezz Gleiwie wskazywał żyłę złota bardzo boga-
tą, a Długosz widział liczne ślady kopalni zło-a 1 srebra w Braciejowej czyli Głodomęce
(w opczyckiem Długosz, Lib. benef. III, str.
32 3707 w Gumiemsatk w Wiśliekiem,oachima Tarnowskiego, kopiąc lat kilka szybdla soli, znaleziono srebro czarne (Gazeta Obcal Narodowa M 19, str, 74), W Iłkuszu, jak mó-wiono pierwotnie, już 1257 klaryski zawichoj-

skie pobierały dwie grzywny złota ,,w oło-

112,
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wiu;* 1262 jest supa plumbi tamże (M. M, Ae,
III, 58, 72) a więc na 100 lat z górą przed
1374, w którym Elżbieta pozwala iłkuszanom
na lat 6 kopać srebro lub ołów w obrębie mi-
rowym, przy daninie (olborze) na korzyść pa-
nującego jedenastej grzywny srebra Ad jedena-
stego cetnara ołowiu i i. (Łabęcki, II, str.
125). Przywilej Jagiełły z 1410 wskazuje, że
kopano w Iłkuszu miedź i srebro (Gołębiow-
ski, Dzieje Jagiel. I, 371 n. L.). Próby osta-
tnie zrobiono w Olkuszu 1728 (I, str. 265),
oraz ]779—1781 (str. 269—277), Długosz znał
mnicha z zakonu pustelnika 6. Augustyna zwa-
nego „białym krukiem,* który instynktem
odkrywał ołów w Iłkuszu (Lib. benef, III,
472—8). W Chęcinach kopalnie istnieją 1494,
a o kopaniu miedzi, ołowiu i bronzu wie już
Długosz i akt Zygmunta I, z 1525 (Lib. benef.
I, str. 465, Łabęcki, I, str. 298—4), Ustały
przed 1660 r. Głazów w parafii Obrazów pod
Sandomierzem, przed 1282 własność Zegoty
kaszt, krak., przed 1480 miał kopalnią ołowiu
(Lib, benef, Dług., II, 352 i52), Za Jana
Muskaty biskupa krakowskiego (1295 ++ 1320)
w Sławkowie kopalnie ołowiu powstały tak
obfite, że od niego ulice nazwano w Krakowie
i Wrocławiu, a dla chorych kopaczy i robo-
tników tenże biskup 1298 szpital założył. Za-
częły upadać za Kazimierza W, (Długosz, Lib.
benef. II, 56i 472). 1412 Piotr Wysz biskup
krakowski zastrzegł sobie z kopalni tych jede-
nasty cetnar, 1544 i 1574 ostatnie ślady ich
(Łabęcki, I, str. 192—3) istnienia znajdujemy»
1464 r. koło Bobrka kopano ołów (Heleel, III,
nr. 3789, 5746), w Psarach 1502 pod Rab-
sztynem były huty ołowiane (Łabęcki, II,
184), Psary w bieckiem miały góry ołowiane
1464 (Helcel, II, nr. 3746). Klasztor w Sta-
niątkach posiadał też kopalnie ołowiu 1242,może w Jaworznie, gdzie węgle potem kopano
1793 (Lib, benef, II, str. 298, Bartosz. 1II,
488). W Trzebini należącej do Dersława Kar-waciana z Janowie, istniały kopalnie (góry)
ołowiu, któremi dzielono się 1404 r., wyra-
biano 1415 (Helcel, II, M 1054, 1378). W 1.1415 Mikołaj Klaus Kissinger ma przywilej
Jagiełły na wyrabianie ołowiu (Łabęcki, I,
str. 1935—4, potwierdzony 1507),a w 1417
jest kilku współwłaścicieli (Helcel, II, M 1508
i 1509) tamże, Kissinger sprzedał Trzebinię
z jej użytkami Jerzemu Morsztynowi, i Jurko-
wi Czarnemu jego zięciowi 1419 za 1200 grzy-
wien (Helcel, II, M 1600 i 1649). Olborę
z [rzebini brali Jędrzej kasztelan krakowski
i Jan wojewoda sandomierski Tęczyńscy, a ich
wzorem Stanisław Borgk doktór praw i kan-
tor gnieźnieński i krakowski, 1541 (kś. metr. 63,
str, 18); 1518 są kopalnie ołowiu w Długoszy-
nie nad Białą Przemszą (Metryk. koron. ks,
80, str. 296), a 1479 w Luszowskiej górze ko-
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ło Będzina (Gołęb., Dzieje Jagiel., II, str. 379
notaty). Wedle przywileju Łokietkaz1806
(M, M. Ae. V, str. 9), miedź do Krakowa przy-
chodziła z Węgier lub Sącza; 1835 w Kazi-
mierzu jest skład soli, miedziiołowiu (str. 31).
Tyle jej wyrabiano, że Fugerowie 1521 zaku-
piwszy w okolicach Krakowa, spławili do
Gdańska, kędy ją holendrzy na 68 statków
ledwo zabrali (Diitz—Decius. De Sigis. I, Pi-
stor. Coll. 1, 312). 1502 r. z wielkim nakła-
dem Aleksandra kopano srebro i miedź w Ta-
trach o 3 mile od N. Targu (Miechowita: Gro-
łęb., II, 380, n. b) co może wskazywać na ów
Sącz z 13806 r. i tłomaczyć produkcyą 1521 r.
Pamięć tych kopalni dochowała się jeszcze do
XVII w.; 1647 dla kopalni czorstyńskich i
nowotarskich Władysław IV stosuje ogólne
prawa olkuskie (Łab, II, 381). Latem 1594
(Mosbach: Wiadomości z archiwum szląskiego
do rzeczy polskich, str. 2385—6). Jerzy Ra-
dziwiłł biskup krakowski i kardynał odkrył
w Kielcach miedź i jął ją kopać i w takiej ilo-
ści, że cząstka darowana królowi, wedle Piase-
ekiego, mogła posłużyć do pokrycia dachu na
pogorzałym wówczas zamku krakowskim.
W erekcyi Tumlina 1599 zastrzeżono z ko-
palń i fabryk kieleckich cetnar miedzi gotowej
co kwartał (Łabęcki, I, str. 301). Obfitość
miedzi wyrabianej w Bodzętynie głosząw 1678
roku. W Miedzianej górze na nowo od 1782—
1789 kopano miedź, a przerabiano ją w Nie-
wachlowie (I, str. 308). (o do żelaza, to już
1261 Bolesław Wstydliwy za wieś Bezdeń
daną za usługi Rynaldowi krakowianinowi,
a cystersom jędrzejowskim odjętą, w zamian
tym cystersom darowywa dwie wsie Rudniki
(pod Kurzelowem), kędy jest młyn rozdrabia-
jący rudę żelazną, zapewne obok kopaną (skąd
nazwa wsi, Bartosz, (od, Pol. III, str. 81);
1338 jest fubryka żelaza w Iłży. W latach
135052 1 1557 nad rzeczką Krztynią łącznie
z Zebrówką, wpadającą do Pilicy poniżej
Szczekocin, a należącej do klarysek ś. Jedrze-
ja w Krakowie, są dymarki żelazne (suffa-
turae ferri M. M, Ae. III, 223i 294) znane
1419 i 1508. Przed 1480 r. „fabryki żelaza”
wymienia Długosz w Zajączkowie (w par. Ohę-

ciny). Pawłowska fabr. jestw par.Koziegłowy,
w Dziebałtowie pod Końskiemi, trzy fabryki
w parafii Kłobueko (z tych Herboldowska Dłu-
gosza, 1566 i 1660 zwie się Panki a przyby-
wają 1566 Truskolasy Łabęcki, I, 817, por.
1398 koło Częstochowy, Bartosz., III, 35]-—
352), w Lenartowym moście i Bzinie w rzece
(jak zwykle) Kamionie, dla uzyskania siły
wody do poruszania miechów w dymarce (Lib.
benef, I, 595, LI, 192, III, 171, 404). Z tych
1553 Hieronim Szafraniec odnawia fabryki
w Zajączkowie, Korczynie, Falisławicach i
Gmieździskach (Łabęcki, I, 316); 1893 w Czę-  
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stochowie w XV w, w Gnaszynie (Lib. benef.
HI, 121, 125). Do Koziegłowskich należały
1439 i 1446 cztery ferrificia w Lelowskiem
Koszyk Jurga, Paweł i nowy Zarszyń i Cho-
ruń w rzece Warcie, W majątku Pileckich
Czangowice między 1402 a 1480 powstają 3
fabryki żelaza (Helcel, II, M 881, Lib. benef.
II, 188) a zięć Elżbiety Pilecko-Granowsko-
Jagiełłowej, Bolko książę opolski ma takież
fabryki w Zawierciu i Bielanowicach (w pa-
rafii Kromołów) 1481 r. (Bart., III, str. 396)
w posagowym swojej żony powiecie pileckim.
We Wręczycach 1531 bierze w dzierżawę
kuźnię starostów krzepiekich rodzina Łojków
rudników itrwa ona we wzmiankach rządo-

wych do 1558 r. (1554, 1579). Za Zygmunta
Augusta, wedle Czackiego, powstaje fabryka
broni w Korczynie. Za Zygmunta III Piotr
Tylicki biskup krakowski sprowadza włochów,
którzy, zaczynają wytapiać żelazo na nowy
sposób, w dymarkach bergamskich lub niskich
piecach (Stiickofen albo Fluszofen). Pierwszy
Jan Hieronim Oaccia wypuszczone miał liczne
wsie na lat 20it. p. w kluczu Samsonów bisku-.
pów, dla opędzenia wydatków produkcyi. Na
wyprawę smoleńską 1612 Caccia dostarczył
broń odporną białą i palną i t. p. za co, 1613,
mocą przywileju królewskiego, Andrzej i Wa-
wrzyniec Cacciowie wzięli po bracie fabryki
żeląza i stali, z monopolem ich urządzenia na

lat 15; zaś stal ich z Kiele uwolniono na lat
20 od wszelkiego cła na drodze do Gdańska.
Władysław IV polecał ich nowemu biskupowi
Szyszkowskiemu 1624. W 1638 Cacciowie
za 39000 talarów odstąpili przywileju swego
na fabrykii kopalnie spółce trzech rodaków
Bernard Servalli, Piotr Gianotti i Jan Giboni,
co król potwierdził przywilejem osobnym, i
nowonabyweów nadał wolnością od ceł i od
sądów zwyczajnych. 1658 r. Jan Kazimierz

uwolnił od hyberny fabrykę Giboniego, która
już obejmowała wówczas zakłady w Bobrzy,
OCmińsku, Kołomanie, Tumlinie i Zagdańsku,
Od Gibonich i Gianotów (1654 i 1662 natura-
lizowanych) nabyto fabryki 1700 i wcielono
do dóbr stołowych królewskich. Za Jana III
postawiono pierwszy piec wielki do którego
majster z Węgier kamień na naprawę sprowa-
dził aż ze swej ojczyzny. Później za Augusta
II, zaprawiano kamieńmi polskiemi, choć fa-
bryki Cacciów stanęły, a nowe dymarki zja-
wiają się w kluczu suchedniowskim biskupów

krakowskich, jako to w Ogonowie, Jędrewie,
Berezowie, Baranowie, Makowie i Michałowie.
Rudę do nich kopano we wsiach Zeberka, Ka-
lenówka, Osieczno, Opole, Dąbrowa, za Par-

szowem, pod Majkowem, Mostkami, Młodza-
wą, Zarnową górą. W. Bzinie koło 1700 dy-
markę przerobił Kownacki opat wąchocki na
półwielki piec. Rudę dla niego kopano w gó-
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rach: Zarębieniec, Bukowiec Siołka, Olejów-
ka. 1725 biskup Szaniawski postawił rodki
piec w Ząbkowicach pod Siewierzem. Za bi-
skupa Załuskiego stanął wielki piec w Parszo-
wie 1748, blacharnia do blachy czarnej pod
Suchedniowem w Berezowie, Za biskupa Soł-
tyka skończono wielki piec w Mostkach 1759,
a w Buchedniowie urządzono blachownią do
czarnej blachy pod kierunkiem majstra sasa.
anclerz koronny Jan Małachowski w do-

brach swych pod Końskiemi, kędy w XV w.
w Dziebałtowie była fabrica ferri wedle Dłu-
508z4, postawił wielki piec 1738 w Stąporko-
Wie, z zaprawą saską, choć polska była tuż
w Duraczowie. 1784 r, urosło też do 5000 lu-
dności (Korzon, IL, 211). Drugi piec postawił
w Ruskim brodzie 1750, w Janowie opoczyńskim
dwa1755, wdowa czwarty w Rudzie opoczyń-
skiej 1762. Od 1750 istniaław Pomykowie te-
g0Ż Małachowskiego ruralnia, w której do 1782
wyrobiono 1150 karabinów, 1020 fuzyj, 1216par pistoletów za 104374 złp. Koło Końskichw Gowarczowie stanęła szabelnia z żelaza kra-
Jowego a stali obcej, Szobert, za biskupa Za-
łuskiego 1750 r. dyrektor fabryk żelaznychbiskupstwa, założył później piec wielkiwkasz-
telanii łagowskiej, a w prywatnych dobrach
Piórkowie biskupa kujawskiego Ostrowskie-
go. W 1774 stanął piec wielki w Szałasie
(do 1829), a 1778 w Samsonowie nowy piec
vamiejsce dawnego, W starostwie radoszy-
ckiem były wielkie piece w Króleweu (zamiast
dymarki Już przed 1626) a 178] w Antonino-
wile i fryszerki w Adamowie (Górnie. Łabę-
cki). Do benedyktynów na 6. Krzyżu nale-
żała kuźnica w Michałowie, już 1754 zniszezo-
na; miała dwie dymarki i jeden piec kowalski,
1800 r. inwentarze podają taksę robotników
w razie, gdyby roboty zaczęto na nowo; 1802
i 1807 pytał rząd benedyktynów, czyby nie
ustąpili swych kopalni i czemu robót nie pro-
wadzą? W pierwszym razie odrzekli, że sami
użytkować z rud będą, bo już. mieli piec wiel-
ki. 1818 rząd królestwa wymienił Wierzbnik
z Michałowem ii. za Starą i Nową Hutę,i
pod Wierzbnikiem jął kopać rudę, a w Micha-
łowie w 1821 szła fryszerka (kś. Gacki: Klasz-
tor benedykt, 5, Krzyża na Łysej górze, 244,
268). Wedle geografii powszechnej prymasa
Wł. Łubieńskiego w Ojcowie była fabryka
szabel, w Świątnikach pancerze, karace-
"y, pochwy na szable i wszelkie zbroje.
uż 1320 w Krakowie jest dzwonolejnik Jan
Mon, M. Ae. IV A, M 579) a jego następców
wyliczył Kołaczkowski (Przeg. arch. bibl.
1881, str. 238 nast.). W Sandomierzu u domi-
nikanów na jednym z dzwonów jest rok 1314,
na drugim jest nadpis: „w Imię Ojcai Syna i
rucha św, brat Jan przeor sandomirski 1389
D:* (Buliń, Mon, m. Sandom, str. 306), co jest  
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zapewne datą odlania i dawcy. K£. Siarkowski
(Dzwony gub. Kieleckiej 1872 Warsz.), J. £Łep-
kowski (1850 Bibl. Warsz. III) i J. L. Kraszew-
ski (Dzwony w Kalend. Ungra r. 1855) podali
spis, Najdawniejszy jest w Hebdowie w nor-
bertańskim kościele z datą 1108 (?), w Cza-
plach Wielkich 1111, ostatni piastowski w Po-
budniku Małym 1327, Jagiellońskie zaczynają
się 1438, kończą 1667. W Krakowie 1894
ulano dzwon do Wilna za 5 grzywien (Życie
dom. J.iJ. str. 58). W Kozienicach Stanisław
August założył hamernię i fabrykę broni pod

kierunkiem Jędrzeja Kownackiego. Z fabryką
w Końskich i Przysusze wyrabiała 500 sztuk
rocznie. Zniszczona 1795 (Korzon II, 219—
220). Siarka wedle opisów Długosza (I, 318,
417; II, 372, 382; III, 90) zaprawia swą wo-
nią rzekę Chotel, która pod wsią Chotel (ku-

stosza, dzis czerwony) płynąc, następnie prze-
pływa przez Chotel włodziczy (dziś zielony,
szlachecki, u Długosza „zieny”; Ńłownik I,
638, wbrew Długoszowi kustoszy czyli ple-
bański, zowie zielonym a szlachecki ezerwo-
nym), Oczko w swych (Cieplicach (edycya
Klinka, str. 489) czyniące z siarki źródło we-
wnętrznego ognia ziemi, pisze że Grecy siarkę
zwali daom (?), co z artykułem ko daom może
być źródłosłowem Chotelu. Za cieplice siar-
czane wymienia 1578 „na Krępaku w Drużba-
kowie, ........ w Swoszowicach przy Krakowie
moc tę mające, chorego który w nich siedzi,
ratować (str. 517), W Swoszowicach 1422
—1428 zjawia się Krzystan górnik siarczany
(Helcel II, M 1869, 2080, 2086, 2151, 2229,
2244), w 1436 Stanisław Patryarcha (M 2686),
w 1439 Marcin Chmiel rajca krakowski posia-
da kopalnie swoszowiekie a służy mu Bartosz
górnik z warunkiem wyrabiania siarki tylko
w jego kopalni, pod karą uwięzienia i sfanto-
wania (M 2783). Syn Marcina, Tomasz 1483
zastawił kopalnią Jerzemu Morsztynowi rajcy
Krakowa za60 złotych węgierskich (Ne 4283)
5 1598 „Zygmunt III przyznał właścicielom
Swoszowie dziedzictwo ich kopalń (Łabęcki II,
str, 356). Kopalnia siarki „Opatrzność Boska”
we wsi Ozarkowy nad Nidą (parafii Korczyn,
źle wyjaśniana przez Łabęckiego II, str. 500
z „Biarkowyć u Długosza Czarnków większy
I mniejszy I, 495—6; w akcie 1 198 także Czarn-
ków) rozpoczęta dopiero za rządów austryac-
kich porozbiorowych (1795—1809) zrazu przez
spółkę prywatną, potem przez dziedzica X.
Michała Radziwiłła, Węgiel kamienny Cellari
1649 wskązuje pod Trenczynem; 1782 w staro-
stwie olsztyńskiem go znaleziono (X, Osiński:
Opisanie polskich żelazn. fabryk). W 1788 r.
król upoważnił tworzenie się spółki do warzelni
solii kopania węgli a 1783 potwierdził kontrakt
spółki 32 akcyonalistów, opartej na akcyach
zakładowych po 1000 dukat., i podział własno-
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ści na 28 akcyj (kustoszów) z wyłączeniem ży-
dów. Dyrektorem obrano bar. Leopolda Beu-
sta, dyrektora salin saskich i mogunckich,
Szukała węgla pod Szczakową; 1791 Kownac-
ki Hipolit donosi o używaniu węgla kamien-
nego przez siebie w jednym roku do opału, i
o kopaniu go między wsiami Strzemieszyce,
Niemce i Porębka, (Łabęcki I, str. 464—7).
Czacki 1791 wspomina o swej podróży do ko-
palń, w której zboczył do Będzina (Gazeta na-
rod. i obca 1791, Ne 68, str. 274). Zdaje się,
że łatwo wskazać położenie tych kopalń, pa-
miętając, że w Jaworznie Moszyński w 1792
kopał węgle, i tych Austryacy 1797—1810
wykopali 300,000 korcy. Jeszcze zaś wcze-
śniej w 1795 o pół mili na W, od Będzina pa-
stuszki odkryli na karczowisku po lesie Rado-
cha węgle, które na odkrywkę Bendzinianie
1186—1796, a potem Prusacy w tak zwanej
kopalni Reden wyrabiali 20,000 korcy rocznie,
1807—1813 donacya Lannera ks, Montebello
w 1808 dzierżawiona za 800 złp. W ks, sie-
wierskiem między Strzyżowicami a Psarami
kopalnia węgla 1789 i 1792 przynosiła koło
8000 złp. intraty rocznie; 1795 przeszła pod
zarząd szląskiego górnictwa i zamieniona by-
łą na kopalnię Hoym 1797. Wydawała 20,000
korcy. 1807—1814 wydzierżawiona za 1200
złp. przez Lannera ks. Montebello (Łabęcki).
Sól. Pomijając wątpliwe lub fałszywe doku-
menta tynieckie, mogące istnienie soli w Wie-
liczce (magnum sal dosłownie) posunąć do po-
czątku XI w., mamy w akcie Bolesława Wsty-
dliwego z 1277 r. wzmiankę o korycie soli
które ojciec jego Leszek Biały (-; 1227) nadał
cystersom w Koprzywnicy w kopalni soli (sa-
lisfodina), zwanej u ludu Wieliczką (magnum
sal M, M. Ae. III, str, 110). Akt nadający ró-
żnemi dobrami klasztor benedyktynek w Sta-
niątkach (Nova Cella) w r. 1239 wymienia
Łopankę (w sąsiedztwie Brzeźnicy i Przyciec-
kiej doliny pod Bochnią) cum sale, w akcie
takimże z 1242—48 jest Lopyand cum sale, i
dziedzicówo Wincentego zwane Bochnia i dwie
orcye soli zwane ,,poczym* (peczynY) i ..kor-
x Wieliczki (Bart. dw Za

ben. Dług. LI, 299—800). Akta z 1250 udo-
wadniają wreszcie, że bisk. krakowski Pran-
dota tak w tej dacie zaczął pobierąć dziesięci-
nę (t.j. dziesiąty czerań) soli z dochodu w Bo-
chni, jak to się działo z dochodami z Wieliczki
(M. M. Ae. I, str, 40). W r. 1251 roczniki
zapisują odkrycie sal durum t.j. soli twardej
w Bochni, eo nie usuwa istnienia warzelni
(karbaryi) w Bochni przed tą datą, a „łupa-
nia” soli w Łopance. Legenda też o pierścieniu
Kunegundy, z żup węgierskich przenoszącym
się do polskich, stosuje się do Bochni nie do
Wieliczki (Mon. Pol. Biel, 1V, str. 696). Akt
miechowski z 1198 wspomina o nadaniu soli  
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bożogrobeom w Miechowie jeszcze przed tą da- |
tą, z Bochni, z Przewienczny i Sydziny koło
Wieliczki (Kod. Wielk. I, M 34, str. 43);
w „Przeniechan* miała żyła soli zginąć wedle
Długosza (Lib. benef. III, 11) a w Szydzinie
studnia wyschła i zniszczoną została. Okazuje
to, że w obu miejscowościach sól i wcześniej
była znaną, jak zwykle podawano i w obu
warzelnia wyprzedziła wyrób soli twardej,
Ostatecznie konstytucya sejmu warszawskiego
z 1590 r. uznała dochód z obu za własność sto-
łu królewskiego (listy cywilnej), nie wyłą-
czająe możności użytkowauia z żup i przez
prywatnych, a z pozwolenia królewskiego, jak
o tem świadczy i ustawa solna z 1368 Kazi-
mierza Wielkiego. Za Stanisława Augusta
wybito 8 szybów 80 łokci długich, eelem wy-
krycia soli, a bar. Beust od 1783 za opłatą
roczną 1000 złp. OO. Norbertanom jako wła-
ścicielom Buska dalej prowadził poszukiwania,
których rezultatem było pozwolenie 1784 na
spółkę warzelniczą z 32 „akcyonistów*, So-
lankę (1/,—2*/,) wywarzano do 1796 r. Wy-
dała do 4000 centn. soli, Kapitan Corosi 1780
—1785 świdrował daremnie między Krzeszo-
wieami i Mogiłą (Łabęcki I, 179—180; Korzon
LI, 221—2). 1340 r. Kazimierz W. nadając Tu-
chowu, posiadłości benedyktynów tyniec., pra-
wo magdeburskie (Kod. Tyniec. str. 98), po-
zwala własnym kosztem studnię solną, t. j.
„szachtę** wybić i pobierać co sobota grzywnę,
mocą „,barkrechtu* (berg-recht), wszakże inne
szachty będą do króla należały, i żupnicy bę-

,| dą płacili z nich po grzywnie tygodniowo opa-
towi. Prawa zresztą będą tej żupy królew-
skiej, też same co w Bochni i Wieliczce. Gal-
man, potrzebny do wyprażania cyny (z mie-
dzią tworzącej mosiądz) musiał być używany
w hamerni „sloferni* i druciarni, założonej
przez Pawła Kaufmana w Starczynowie pod
Olkuszem. Spółce Mikołaja Firleja i in. 1583
Stefan Batory pozwolił szukać galmanu (la-
pis calaminario) w całej rzplitej. 1648 w Ol-
kuszu kopano galman w związku z miedzią bo-
żęcińską, dający mosiądz (aurichaleum), sprze-
dawany w Gdańsku, W dobrach tenczyńskich,
Dembieki ssta wolbromski kazał w Lgocie ko-
pać galman do wyrobu mosiądzu, na początku
XVIII w., ale fabrykacyi zaniechał, Ks. Czar-
toryski galman tam kopany wysyłał do Grdań-
ska (1740—1750). Koło 1782 r. korzec tego
galmanu sprzedawano po 30 złp. Remiszewski
dziedzic Bolesławia, do Gdańska też sprzeda-
wał galman u siebie kopany w końcu XVIII
w. (Łabęcki I, str. 503—5). Marmury były
poszukiwane do budowy kaplicy Zygmunto-
wskiej przez Bartłomieja Berecei w Kazimie-
rzu nad Wisłą, w Olkuszu i w Tęczynie 1525
r. (Sprawozd, Kom. do badania historyi sztuki
w Polsce 1078, zesz, 2, str. 29), Czarne mar-
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mury w Dębniku wyrabiane za Zygmuntów,
służyły do zbudowania ołtarza wielk, w Wie-
dniu 1640 i nagrobka Adama Arzat w kościele
wrocławskim św. Maryi Magdaleny 1678 r.
W Chęcinach wyrobiono kolumnę Zygmunta
III w Warszawie od 1643 stojącą (w Słopcu),

Marmurołomy czarne w SŚzklarach w olku-
skiem i około Czerny, oraz porfiry czerwone
w Dębniku i Miękini oglądał 1788 Stanisław

August (Łab. I, 298). 1787 urządzono w Dęb-
niku łomy pod kierunkiem Bacciarelego, jene-
ralnego inspektora fabryk, Zrazu Schiante,
1789 Galbi maitre marbrier zgodzeni do wyro-
bu i nauki uczni. Fabryka istnieje 1786—
1796. Dochód 1791 wynosił 61690, w 1792—
48091, potem 4000 (Korzon II, 224—5). Łomy
amienia w Nasiłowie należały do benedykty-

nów w Bieciechowie (kś, Gacki str. 59). Stąd
Tano kamień 1623 do budowy zamku warszaw.
XIV w. były kamieniołomy na górze La-

sotni pod Krakowem, których jedną część Hen-
ryk Qzipser mularz i obywatel krak., a drugą
rodzina Hanka Wołka darowali miastu 1375 i
1388 (M. M. Ae, str, 56, NM 46; V, 79 M 65).
1399 r. Jagiełło pozwala Mikołajowi i Jakubo-
WIZ Krakowa oraz Mikołajowi z N. Sącza ko-

Pać agat w okręgu zamku czorsztyńskiego (in

distrietu, tu tyle co in capitaneatu), ale wedle

prawa górniczego węgierskiego (Kod. Wielk.

LU, M 2010, str. 730). W Wąchocku były
amienie młyńskie i osełki (obok kuźnie żela-

Za 1 kopalni), wedle Cellarynsza. W Kunowie

wedle Zejlera oraz Starowolskiego marmur zie-
ony i czerwony, W Pińczowie kamień do bu-
dowli kościołów (Cellar.). W Proszowicach
rzeźbiono kafle dla Jagiełły 1393 (Życie dom.

J. +J. 85), Oczko 1578 zauważy! koło Lubo-

Wi ną Krępaku wody słone, kwaśne, smrodli-
we, które pewnie „witryola, solną a merku-

„Yuszową naturę mają” (Przymiot ed, Klinka,
492), Do kąpieli już za jego czasów na Krępaku

= Drużbakowie, "gdzie jest ciepła woda, także
u Krosna, zapisał wodę witreolową w Bieczu
(str, 517), W XVII w. stawiano obok wody
adeńskie i w Drużbaku (Kochowski: Epigra-

mątą, ed, Turowskiego, str. 107. E) Szklarstwo.
Krakowie 1317 r. spotykamy Jędrzeja, któ-

y robi szyby (parat specula M. M. Ae.

k 882). 1357 jest już cała ulica szklarzy
speculatorum, spieglergasse, Ne 1684, wstęp

-LIX). 1399 Herman, majster szklarski, mu-

siałod pewnego czasu wyrabiać szyby A
miejscu, albo też przed nim istniała „hutnica
między wsiami: Radwanowice, Bętkowice 1 Bo-
kolec, gdyż pod tą datą Łokietek, nadając Her-
manowi las do wykarczowania 1 osiedlenia,

między owemi wsiami położony, określa go
bliżej topograficznie: „las nasz, pospolicie zwa-

RY pod Hutnicą* (M, M. Ae. ILI, str. 215).
W 1399 r. zachodziły spory w Bętkowicach  
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Go do wdzierania się współwłaścicieli w dziel-
nice swoje przy kopaniu, i kasztelan krakow-
ski wydał wyrok by każden kopał u siebie, i
co wykopie, to będzie jego własnością (Heleel
1l, X 536), Może to odnosić się do kopania
materyałów (wapno, glinka) do fabrykacyi
szkła potrzebnych. Za Długosza (przed 1480)
już istnieje wieś Szklary, podobno przez Ka-
zimierza W. (j 1870) powstała na części pól
wsi Radwanowic, a sądząc z nazwy, będąca

tąż samą nomenklaturą, co Hutnica z 1329
(Lib. benef, I, 8, 9, 59). Dwu czy trzymilowa
odległość tej huty nie pozwala orzec, czy
z niej, czy skądinąd brano szyby (membranae
Yvitreae, por. 1441 Helcel II, 2932) do łaźni
królewskiej na Wawelu, które wstawiał Mi-
kołaj szklarz (vitreator) z Krakowa 1389 r.
(Przeźdz. Życie J. i J. 9—16). Sam wyraz ła-
ciński w tym razie użyty, a przy opisie domu
królewskiego w Knyszynie w 1564 oddany
przez zwrot „błony szklane (Bibl. Kras, Mon.
Swidz. LI, str. 291, por. 216, w Modlnicy
z 1582, str. 174), jeszcze staje się dobitniejszy
przez określenie, że membranae były w oknach
domu Drogosza na Wawelu 1389 (Żye. dom. J.i
J. str. 42), W Zakopanem dotąd szklarza zowią
błomiarzem (Grustawicz: Wyciecz, w Czorszt.
100 n. 189). Dowód to, że błony zwierzęce,
czyli pęcherze były jedyną zasłoną otworów
okiennych. 'Ten stan rzeczy widział Verdum
w okolicach Żółkwi 1670 (Liske: Cudz. w Pol-
sce I, str. 84), Użycie szkła daje miarę po-
stępu w zbytku i przemyśle. 1497 w Krakowie
wydawano przepisy dla połączonych cechów:
szklarzy, goldszlagerów i malarzy, eo Stefan
Batory 1581 potwierdził (Kołaczkowsk: O fa-
brykach i rękodz. w daw. Polsce, w Przegl.
archeolog. bibliogr. w Warszawie 1881, M 4,
str. 358). 1452 huta (vitreatura) w Myśleni-
each przechodzi z rąk do rąk w cenie 5 grzyw.,
oczywiście istniejąc dawniej (Heleel Ji, M
3492). W XVII w. Mikołaj Rej wspomina o
prostej sklenicy myśleniekiej, co dowodzi ist-
nienia huty szklannej w Myślenicach jeszcze
w tym wieku (Żywot poczciwego człowieka,
ed. Turow., str, 224). Niewiadomo jednak czy
jednocześnie wspominana „malowana z bożą
męką” (tamże i str. 65; por. w Paprockiego
Herbach, ed. Turow. 480 „za zdrowie Pana
Jezusowe pijał*) sklenica jest domowego a=
robu. Zna ją i Kochanowski i Miaskowski,
W N. Sączu szkło wyrabiano 1493 (Szczęsny
Morawski: Sądeczczyzna H). W 1529 bene -
dyktyni łysogórcy mieli hutę szklaną (kś.
Gacki: KI. Ben. Ś. Krzyża, str. 267), której
nazwa dotrwała do dziś dnia (Zarysy z. opa-
tow. i sandom. 1862, str. 5). F) Garncarstwo.
W XVI w. znane są już garnki iłżeckie z tak

zwanej dawniej Iżłży, i Grórnieki (Dworz, pol.
ed. Turow, 160) opowiada o nich anegdotę
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w związku z Twardowskim. Kś, Gacki w opi-
sie Iłży (Pamiętnik relig, mor. XXVIII, 1854,
nr, 10, 11) wywodzi Iżłżę od „iłu*, który je-
dnak dopiero 0 5 mil ku Ostrowcu zaczyna się
(str, 366) jako wskazówkę bardzo charakte-
rystycznej nazwy. Wedle jego wiadomości
stanowią garncarze osobny cech, i osobne
swym wyrobom dają nazwy: miski, rynki, po-
krywki zowią się płaszczyzna; garnki kwater-
kowe, mniejsze i dla dzieci: drobiszcze; garnki
kwadratowe: podpniaczęta; garnki trzykwar-

towe: obszerniaki; garncowe: pniaki; półtora-
garncowe: podjagielniki; dwugarncowe: jagiel-
niki; większe: krużce. W XVII w. garnki ił-
żeckie i łagowskie jako głośne podane (Zejler
u Mitzlera II, str. 488; Cellaryusz I, 548). Aż
do Szwecyi szły iłżeckie wedle Starowolskie-
go. W Omielowie garncarze posiadają doku-
menta Augusta III (1750) i Poniatowskiego
(1768). Tarłów na gruntach wsi Szczekarze-
wie koło ujść Kamionny do Wisły, z funda-
cyi Jędrzeja Tarła 1550 r. (Zarysy z. opatow.
isandom. str. 69) uzyskał 1664 r. przywilej
na spław swych garnków Wisłą do Gdańska
(Kołaczkowski: Przegl. bibl. arch. w Warsz,
1881, str. 129, które te i inne ogólnikowo po-
daje, por. str. 491, przyczem błędnie o rośnię-
ciu garnków, to jest urn w ziemi w. Mało-
polsce, koło Szremu, z Kromera; źródłem Dłu-
gosz). W Krakowie ulica garncarska znana jest
1381 (M. M. Ac. LV). G) Cegielnie. W Kra-
kowie już przed 1341 musiała istnieć cegiel-
nia, bo w tym roku wspomniano słodownię
„z gliny zrobioną” (M. M. Ae. IV A, M 1399;
por. 981, 1491), a 1857 jest słodownia muro-
wana (braseatorium muratum nr. 1684). 1386
występuje Teodoryk argillator (M 1201) a
1392, 1394, 1397 murarz Lindentolde (IV B,
str. 299, 105, 166). R. 1392 wpisuje się do
obywatelstwa krakowskiego Filip „czigilnik*
(str. 88), 1894 wpisuje się Andrzej laterifex
(str, 121). W rachunkach miejskich 1391 wy-
łuszezone rozchody są z cegielni i z pieca wa-
piennego (str. 295), a 1398 poznajemy mistrza
ceglarskiego Parchowicza, wypalacza (arsor)
wapna mistrza Mewerera, i Piotra mistrza wa-
piennego (str. 306). Zapewne były oba za-
kłady urządzone dla budowy kościoła Panny
Maryi, Sukiennic i innych owocześnie wzno-
szonych lub reperowanych gmachów i murów.
1399 zjawił się wypalacz cegieł Filip, i nowy
mistrz strycharski Piotr Hajn (str. 324), 1401
obok wypalacza wapna (arsor) jest lasownik

_ (extinctor str. 328). 1404 pojawia się Miko-
łaj majster cegielny (latrifex 336). 1360 była
„cegielnia nad Prądnikiem (M. M. Ae. LV,
str. 805). Przed 1360 a potem jeszcze 1405
w Krakowie była urządzona druga „cegielnia*
zą bramą ś. Mikołaja (M. M, Ae, LV B, str,
540; por. V, str. 61), Z Krakowa też 1441 r.  
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sprowadzono do Besca cegły i wapno na bu-
dowę części świątyni. A czas murowania (mo-
że zwyczajowo ?) oznaczano na dwa tygodnie
po Zielonych Świątkach t. s. r. (Helcel II, nr.
2932). 1595 Zygmunt III przepisał, by w tej
miejskiej cegielni (Kołaczkowski str. 490) ce-
gła była pół łokcia długa, ćwierć szeroka, a
pół ćwierci łokcia gruba. Tysiąc płacono 2 zł,
10 gr. Wapna skrzynia o 26 korcach krakow.
gaszonego kosztowała grzywnę, a niegaszone-
go pół grzywny. 1378 była cegielnia w Tar-
nowie (Bart. III, str 319). 1456 Kwanta swo-
ją cegielnię i wapielnią w Lublinie darował
franciszkanom (Mon. Biel. III, str. 254). Ma-
Joliki niewiadomo czy istotnie były wyrabiane,
ale Antoni Destesi wenecyanin dostał od Ste-
fana Batorego monopol ich wyrobu na lat 30
od r. 1582 w całem państwie polskiem i litew-
skiem z karą 10,000 florenów (30-groszowych)
płatnych w połowie na skarb a w połowie De-
stesiemu, ktoby jego monopol naruszył (Pa-
wiński: Źródła dziejowe XI, str. 253). H) Su.
kiennictwo w każdem prawie mieście istnieć
mogło, gdzie są postrzygalnie, choć nie zawsze
tam gdzie są składy sukna t.j. sukiennice
jak np. w Krakowie, Sandomierzu (1286, Bart,
III, str. 145). Sprzedaż (względnie wyrób)
sukna, czyli jatką albo kram sukienniczy (jak
rzeźniczy, szewcki, kuźnia), należy do skutków
i zalet prawa niemieckiego (tamże str. 259).
W Krzyżanowicach nad Nidą 1367 r. pozwo-
lono sukiennikom osiadać i pracować, sprzeda»
wać wyrób swój na łokcie i całemi postawami,
sprowadzać i wywozić „wedle obyczaju i spo-
sobu innych miasteczek Królestwa' (str. 302).
W Krakowie w XV w. wyrabiano bloser bia-
łe i siwe, selbfar, kosmate, szette; na Klepa-
rzu wyrabiano tylko białe i siwe (M. M. Ae.
IV, XXIV). Za czasów Długosza w Żarno-
wie, liczącym 125 domów, byli różni rzemieśl-
nicy, a szczególniej tkacze (Lib. benef. III,
322), co dowodzi istnienia sukien żarnowskich.,

1367 r. na korzyść sukienników miejscowych
w Lelowie, Kazimierz W. wydał przywilej,

w XV w. sfałszowany (A. G. Z. III, str, 31),
Tkacze w Radomiu 1433 dostali nadanie od
biskupów krak. (kś. Gacki: Jedlnia 121). Na-
leży zaznaczyć też i rzecz godną bliższego
zbadania, że Bolesław Wstydliwy 1250, 1255
roku uwalniał dobra cystersów czyrzyckich
od stacyi tkaczy sukienniczych (a statione

pannificum Bart. Cod. Pol. III, str. 65; M. M,
Ae. III, str. 37, 48), ©0 należy zapewne w ten
sposób tłómaczyć, że sukiennicy książęcy, na
korzyść, nietylko na użytek dworu wyrabia-
jący sukno, objeżdżali (na równi z piwowa-
rami i i.) majątki prywatne i z nich zabie-

rali w formie daniny (lub kupna ?) surogat,
W 1766 zawiązała się „Kompania manufaktur
wełnianych akcyjna, która upadła 1771 r.
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z braku rzemieślnika i kierownictwa facho-
wego (Korzon II, 214—219). I) Płótno bia-
łe wyrabiano w Sączu 1425 r. (Heleel II,
M 2036), 1354 rozróżnił Kazimierz W. w Kra-
kowie płótna białe, zwłaszcza golez (1394
„solez*? cienkie sindo; Życie dom. J. i J. str,
45) mające się mierzyć długim łokciem od płó-
cien czarnych krajowych (terrestris) mierzo-

nych zwykłym łokciem (M. M. Ae. V, str. 38).
1458 rajcy krakowscy uzyskali prawo brania
wody z rzeki Rudawy, za murami miasta
u kościoła 6. Mikołaja płynącej, do młyna
( Walkmole) blichującego (dealbetro) płótno,
sukno i barchany (str. 235). Płótnoz Krosna

1456 szło do Mołdawii (A. G. Z. TLI, str. 289).
Zdaje się, że co do uprawy lnu istniały miej-
scami pewne warunki i okoliczności sprzy jają-
ce lub hamujące rozwój przemysłu na tym Su-

Togacie opartego. Tak np. 1298 w Rogoźniku
(w parafii Modlnica?) pod Krakowem, uwolnił
opat zwierzyniecki uprawę czterech nasion
(semina) a w ich liezbie len i konopie od opła-
ty dziesięciny (M. M. Ac. III, str. 143), któ-
ra trzy pęczki t.j. kitę wynosiła(str. 828).
Gdzieindziej znowu pozwalano tylko wyste-
wać tyle surogatów, co starczyło na własną

potrzebę, eo wskazuje, że tu tamowano wy-
Przedaż do tkalni obcych np. 1274 w Garlicy len
(M. M. Ae.I, str. 102—3), w Opatkowicach
Pozwolono konopie w stawie młynarzowi mo-

czyć (Kod. Tyniec. str. 31).
i IX. Rolnictwo ma w dyplomataryuszach,

libri beneficiorum Długosza i wypisach sądo-

wych Helela bardzo ciekawe materyały. Opra-
cowali je Feliks, Zieliński w sprawozdaniu
z pracy Długosza w Bibl. Warsz. 1872," po
części W, A. Maciejowski w „Historyi Wło-
scian, Stawiski w dawniejszej swej pracy
W tej mierze, oraz w „„Encyklopedyi rolniczej”.

' Spominamy dla ciekawości, że produkt rol-

nictwa, dający początek rzemiosłu piekarskie-

mu, ulegał ograniczeniu w tym ostatnim prze-

worze, Mamy wyroki sądowe w Małopolsce

co do pewnych miast, iż piekarzom w nich

wolno lub nie wolno było piec chleba, (np.
w Wieliczce 1430 Heleel II, X 2326), co stoi
W związku z dawnym obyczajem stacyj pieka-

"zy książęcych (rzeźników i szewcówAL. -

Ae. III, 363). Godna też uwagi, że niektóre

nazwy tego wyrobu „„zemły* (w. XIII), „stru-

ole" (w. XV) są niemieckie.

„X. Handel małopolski przedewszyst-

iem wywoził z kraju materyał surowy: „drze-

- Wny, górniczy ii. W XV w. do Flandryi wy-

syłano z Krakowa rękawiczki, których przy-

sotowywano kilkanaście tysięcy par (M. M.
Ae. TV, str. LXXIV). Trzewiki z zagiętemi

nosami używane w XIV w. (Życie dom. J. i

J, str, 52 r. 1394; por. Star. Pom. Pr. Pol. LV,
str. 17 r. 1320) słynęły we Francyi pod na-  
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zwą 4 la Poulaine, a w Auglii Orakows, docho-
dząc u elegantów do wielkości takiej, że ich
końce przyczepiano łańcuchem do kolana (Arch.
do hist. sztuk piękn., wyd, przez Akad. umiej.

w Krakowie), Nie inaczej jak drogą handlu
musiały się tam dostawać. Za Jagiełły (1388
—1417) używano drogą handlu nabytych płó-
tna flamandzkiego na podszewkę, łokieć 3 gr.;
nisseńskiego łok. 3 gr.; sukna angielskiego sza-
rego łok, 24 gr.; brukselskiego zielonego i bia-
łego łok, po 23 gr., hirszberskiego czarnego, cy-
towskiego i świdnickiego (Żye. dom. J.iJ. 77).
Z ksiąg miejskich Krakowa poznajemy (1300
—1400) handel suknami z żuław nadreńskich,
z miast: Arras, Bruges, Bruksela, Lióge, Me-
cheln (Malines), Tyn, Eypern; z Anglią Dyl-
lermund (Dendermond), Londyn. Do szląskich *
przybywa sukno wrocławskie i kruczborskie,
Z ksiąg sądowych krakowskich (Helcla) zna-
my sukna z Lundu (lunica), Aras (Haras), Me-
cheln, Amsterdam (ostrodamski). Handlowano
z Kolonią ryżem, barchanem, cukrem i mączką
cukrową, rodzynkami, migdałami, pieprzem
it. d. już w XIVi XV wieku.

XI. Drogi w Małopolsce zawisły od wa-
runków telurycznych i od właściwości handlu
wewnętrznego. W związku z naturą stoi ogól-
na robocizna krajowa zwana przesieką, t. j.
wycinanie lasu (M. M. Ae. III, M 11), prakty-
kowane w czasie wypraw wojennych (Kod.
Wielk. M 236). Do jakich to rozmiarów do-
chodziło, świadczy powieść Długosza o wypra-
wie 1428 (ed. Przeźdz. XI, str. 362), czasu
której 10,000 ludzi z siekierami na pował oba-
lało drzewa, tworząc pokład (strata) mostowy,
długi na kilkadziesiąt mil, 1228 r. Grzymi-
sława wdowa Leszka Białego uwalniała kla-
sztor jędrzejowski od przesieki na całej prze-
strzeni między Wiślicą a Pilicą (t. j. w Mało-
polsce), może po raz ostatni, jako w okolicy
względnie ludnej. Atoli jeszcze 1433 r. pod
Radomiem (kś, Gacki: Jedlnia str. 8, 68)
młyn Pacynę otrzymał od Jagiełły Wawrzy-
niec Pacz magister pontium exercituum no-
strorum expeditionalium (mostowniezy naszych
wojsk czynnych). Zapewne też za zabytek

tych czasów wypada uważać tak zwane „,ła-
M.|wy* albo „ławki, które istniały 1412 pod

Krakowemw Zwierzyńcn królewskim (Heleel
LI, M 1303); 1436 w sandomierskiem na ługu
(t. j. błocie) między rzeczkami Brzeźnicą i
Opidową (we wsi Witkowice) „,cisowe ławy”
były (A. G.Z. VII, str. 8). Koło Wójkowy
na prawym brzegu Wisły 1270 były „gołu-
bowe ławy (M. M. Ae. LIT, str. 95—96), jak
niegdy w Wollinie u ujść Odry 1126 r.
(Mon, Biel. IL, str. 37) i śród błot Gopła 1487
(Rzysz, Cod. Pol. II, st. 570) Jeszcze w XVIII
w. w Lublinie były Kozmianowe ławy. Drugą
służebnością państwową, która ułatwiała komu-
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nikacye, jest budowanie i reperacya mostów
(M. M. Ae. III, Ne 82, str. 235) ściśle posta-
wiona w związku z istnieniem drogi handlowej
wiodącej przezeń. Zwłaszcza w czasie lodów, i
w gwałtownej potrzebie pomoce ludności jest
wymaganą nawet w formie podwód. I tu zdaje
się należóć powinność narub albo naramb (M.
M. Ae. III, M 44, 58), którą Smolka (,,Mieszko
Stary i wiek jego** str. 481 n. 2) odnosi do
rąbania lodu w fosach zamkowych, a pewno
jest rąbaniem kry przy mostach. Zazwyczaj
w razie braku "mostu, lub jego połamania się
zimą, urządzano w jego miejsce przewóz. By
utrzymać stałą komunikacyą wzbraniano ta-
kiego przewozu, przez co ludność musiała od-
budować most. Dla naprawy tak zniszczonego
jak i dróg pozwalano cła pobierać (Bart. Cod.
Pol. III, str, 1202), pod nazwą mostnego, do
czego był i mostnik (1367) poborca. (Przyroda
i Przemysł 1880 Ne 28 i 29; Przyczynki do
dziejów przyrod. E. 8. 8.). Mosty są taką
rządkością zrazu, że noszą imiona czy to wła-
ścicieli czy budowców; tak na Brynicy pod
Czeladziem jest 1228 most Gawła, 1242 most
Jana na Luciąży, 1260 jest most Slemrzyn
nad rz. Łukową (Bart. Cod. Pol. III, str. 14,
41; M. M.Ae. I, str. 79). Mosty kamienne
były rzadkością, i gdzie się znalazł, to słynął
za dziwo wokoło. Tak np. był most kamienny
na Szreniawie 1222 (M. M. Ae.[, str. 20);
podobnyż był na drodze z Cyszyn w parafii
mogilskiej do Krakowa w 1889 i 1428 (M. M.
Ae' V, str. 90, 187). Nawet przedmieście Kra-
kowa Stradom używało innej a charakterysty-
cznej nazwy ,.most królewski* (1419 r. Pons
regalis M, M. Ae. V, str, 160; 1409 r. Heleel
II, M 1183), zapewne jako wskazówki nie-
zwykłości i użyteczności podobnej budowli.
Pamiętne ugrzęźnięcie lekarza i dziejopisa Mie-
chowity w błotach pod Krakowem (1501) i
Stanisława Augusta w Lublinie u bramy świę-
toduskiej 1787 świadczyć mogą o potrzebie
takich mostów. Starosłowiańskim też obycza-
jem otoczone błotem miasta (jak Wiślica, 1587
Heidenstein pol. przekład II, str, 253) wyma-
gały koniecznie tego środka komunikacyi.
Kierunek dróg jest stały, jak tego dowodem

są świadectwa historyczneo tożsamości, czy
to szlaków wypraw najezdniczych Litwy i 'Ta-
tarów, czy to gościńców królewskich, czy też
kupieckich. A stałość ta kierunków konie-
cznie musi zależeć od stosunków hydro- i hy-

lograficznych. Tak najazd Tatarów 1241 od-
bywa się na Lublin, Zawichost, Sandomierz,
Wiślicę i Skarbimirz, w ciągu którego zaszła

bitwa pod Połańcem (Wielkim Turskiem) nad
Czarncą, pamiętna śmiercią Michała Predwo-
jowicza (Dług. Hist, VII, str. 266—7). Doku-
menta z 1262 Bolesława Wstydliwego wyka-
zują łupieże tatarskie w Zawichoście i Ko- 
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przywniey, na linii tegoż traktn znajdujących
się (M, M. Ae. III, str, 66, 76). Dróżnik tegoż
księcia idący na Korczyn, Osiek, Koprzywni-
cę, Sandomierz, Zawichost, potwierdza byt
onego szlaku. Kazimierz W. umierający 1370
(Biel. Mon. II, str. 632—4), jedzie z Sando-
mierza na Koprzywnieę, Osiek, Korczyn, Opa-
towiee, Kraków. Rzeźnicy krakowscy 1593 i
woły 1427 r. szły na jarmark wrocławski ze
Lwowa nie inną drogą, tylko na Sandomierz,
Koprzywnieę, Osiek, Tursko, Połaniec, Wiśli-
cę, Korczyn, Pacanów, Opatowiec (M. M. Ae.
Y, str. 107; A. G. Z. V, str. 55). W trop ich
jeździ Kazimierz III Jagiellończyk (Dług. XIII,
str. 50, 171) z Lublina na Urzędów, Zawi-
chost, Sandomierz, Koprzywnicę, Połaniec,
Proszowice, Korczyn. 1495 była droga kró-
lewska z Wiślicy do Proszowie (Helcel II, nr.
4447). Stefan też Batory do Lublina z Krako-
wa jechał na Proszowice, Piekary, Podolany,
Korczyn lub Zborów (Heiden. LI, 150, 159,
218). Również ciekawym jest pochód Litwy
na Drohiczyn, Chełm (Lubelski), Skaryszew
(pod Radomiem), Iłżę i Tarżek w 1268 r. (Poł.
sobr. rus, liet. II, str. 208). Dalszym jego cią-
giem zapewne jest droga z Rusi na Małogoszcz,

Chęciny, Kurzelów, znana 1275 przez napady
Tatarów (M. M. Ae. III, str. 105; Łaski: Lib.
benef, I. str. 588). Skaryszów, będący miej-
scem zjazdów książęcych 1228 i 1268 r. (M.

M. Ae. III, 17, 78), leży też na trakcie handlo-
wym, który 1349 i 1455 szedł z Torunia do

Włodzimierza na Sieciechów, Radom, Zwoleń,
Kazimierz, Kunstat (?) i Lublin, Krasnystaw,
Hrubieszów, Bełź (Kod. Wielk. M 1289 i ed.
Raczyń. str. 174—5). 1419 Jagiełło wskazał
drogę z Tarnowa do Wrocławia mieszkańcom
pierwszego miasta, na prośby Jana z Tarnowa
wojewody krak.: na Opatowiec, Działoszyce,
Lelów i Krzepice (A. G. Z. TV, str. 100). Mu-
siał to być trakt powszechny, bo 1278 celny
gościniec szedł na Sącz, Wojnicz, Opatowiec,

Korczyn (M. M. Ae. III, str. 114). 1491 r.
szła „,wielka droga'* z Wojnicza do Tarnowa
(A. G. Z. VII, str. 173). Północną część tegoż
samego traktu wskazuje dróżnik z 1364 r.

przez Lelów, Rokitno (koło Oludzy graniczni-
ka dyecezyalnego) do Żarnowca (M. M. Ae.
III, str. 324). W tej samej linii bieży droga

z Rzędowie (pod Książem W.) 1381 do „Skal-

mierza'* (M. M. Ae. III, str. 425), może nieró-
Żna od traktu na Działoszyce (dawne). Jednem

z najciekawszych ceł jest pobierane na tej

drodze przez Pawła ze Szczekocin 1457 które
nazywano lodowem, a obciążało przewóz towa-

rów po lodzie (kś. Buliń, Mon. Sand. str, 65;

por. A. G. Z. VII, 240). Skała w 1262 i 1333
była punktem, przez który przechodziły trzy
trakty (M. M. Ae. III, str. 72, 221), jeden
przez Wysociee i Pstroszyce; drugi wprost na
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Żarnowiec, gdzie spotykał się z lelowskim, na
Rokitno idącym; trzeci szedł na Krocice także
do Lelowa. Wedle innych wskazówek, inny
trakt z Krakowa szedł na Paczołtowice do Ił-
kusza czyli Olkusza, tak zwana droga królew-
ska (1491 Heleel II, M 4379, 4380), która jest
zapewne tąż samą, co „droga wielka (idąca
ku Wolbromowi i Żarnowcu) na Chrząstowice
1327 r. (M. M. Ae.III, str. 204—5). Ułamek
„wielkiej drogi znajdujemy 1276 pod Prze-
ginią (Bart, III, str. 112); nie umiemy jednak
określić jej kierunku, przy braku dokładniej-
szych w dokumencie spółczesnym określeń.
„Drogi publiczne istniały w Czeszkowie W.
z Wiślicy do Skalmierza i przez Begłow do Sk.
(Lib, benef. I, str. 407—8). Dawny trakt przez
Karpaty wskazują wsie: Stare Cło, Stróża,
Z Krakowa (Długosz, Lib. benef. I, str. 167)
wiodła „droga Miechowska* między Babicami
i Węgiercami, przez Raciborowice, most na
rzece (roszczy ku Słomnikom (Lib. benef, I,
str. 160i ku Skarbimirzowi I, str, 156, por. 1328
M. M. Ae. III, str. 185—6) a dalej Miechów,
Jędrzejów, Małogoszcz, Przedbórz, Piotrków
(Długosz, XIII, str. 142, 316, 329, 413).
W Jędrzejowie od beczki śledzi pobierał ka-
sztelan krakowski po 30 sztuk cła do 1355,
w którym odstąpiono jego pobór klasztorowi
cystersów w tymże Jędrzejowie (M. M. Ae.
III, str. 281). Na południu Krakowa była
„droga publiczna” na Bochnią z Bogucice do
Uścia przy rz. Rabce, a w kierunku doliny tej
Tzeki (Lib. benef, I, str. 129); doliną Dunajca
wozy kupieckie jechały na Sącz, Czchów 1327,
Wojnicz, Opatowiec, Korczyn 1278 (M. M.Ae.
IL. 206, 114). Z Sącza na Ruś jechano przez
Biecz, Żmigród, Sanok 1345 (str. 258). Da-
wny trakt szedł z Rusi na Turbią do Sando-
mierza (Długosz, Lib. benef. I, str. 349), któ-
ry potem odwrócono na Ropczyce. (Chrono-
logiczną wskazówkę mamy w sporach Krosna

z Ropczycami 1399 r. (A. G. Z. LIL, str. 135),
że trakt ten był nowy, w porównaniu z da-
wniejszemi na Ruś wiodącemi. Tego roku
obowiązano Krośnian, że gdyby jechali do
Sandomierza lub na Mazowsze, to w każdym
razie przez Ropczyce jechać i cło opłacić mu-
szą, "Ten nakaz Jagiełły po naradzie podkan-
elerzego Klemensa z Moskorzewa i starosty
sanockiego z rajcami miast Biecza, Jasła, Nils
zna i DamLowdziału wydany, najlepiej świad-
CZy o pętach, jakie nakładał na komunikacyą
andlową system komór celnych państwo-

wych. Prawo skłądów, nadawane Krakowu,
Sandomierzowi, Sączowi, których kupcy omi-
Jać z towaraminie mogli, jest drugą przeszko-
dą sztuczną, ku korzyści pewnych miast u-
przywilejowanych wymyśloną, a bezpośre-
dnich stosunków nieułatwiającą. Reparacya
dróg, zdaje się w formie dzisiejszych szarwanr-i 
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ków, odbywała się z nakazu starosty (Helcel,
II, M 4462), Komunikacya wodna odbywa
się rzekami, które już 1447 r. wyliczono
w konstytucyi sejmowej, podając je za spła-
wne. Należą do nich z rzek małopolskich:
Wisła, Dunajec, Wisłoka, Wieprz, Nida „i in-
ne,*  Spław bywał utrudniony przez młyny
ijazy, na których zniesienie niejednokrotnie
powstawano. Ponieważ na drogach, cło i
składy przewóz towarów obciążały, często-
kroć opóźniano trakt lądowy i towary spła-
wiano Dunajcem i Wisłą, Kraków np. wie-
lokrotnie o to miał zatargi z Sączem, że kory-
tem Dunajca omijały go towary na Sącz z Wę=
gier idące (M. M. Ae. III, str. 261, r. 1273,
str. 212, r. 1829).

XII. Zasy w Małopolsce są czynnikiem za-
równo nadającym specyalną fizyognomią ziemi,
jako też wpływającym na naturę zajęć miesz-
kańców. Gdzie mianowicie dopiero praca ru-
dunkowa rozpoczyna się i lasy przemagają,
tam o rozwoju rolnictwa niema co mówić.
Pod Karpatami nie dziwnego, że słychać o la-
sach. Tak o lasach Szezyrzyckich aż do Ta-
trów czytamy 1255 r. (M. M. Ae. III, str.
49). W parafii Raciechowice, biskup Prando-
ta krakowski 1264, w „czarnym lesie, który
zapewne nazwę tę zawdzięcza nietylko prze-
wadze drzew liściastych, ale i zwartości drze-
wostanu (forćt vićrge), 100 łanów pozwala
wykarczować na pola z majątków swych ka-
pitulnych (str. 84—85). Inny las z 1270 r.
koło Wojkowa, służący do łowów książęcych,
w dzielnicy nadanej przez Bolesława synom
Macieja Hinsirowicza, dziedzicom wsi Dupe
(dziś Dubie), obejmuje przestrzeń od Chmie-
lowa, Wojkowa do Baranowa, t. j. mili (str.
95—97). 1818 w lesie nad Uszwą, 104 łany
wyznaczono (str, 164); 1360, gdy nad rz. Rabą
70 łanów pod wieś Lubień wyznaczono, łowów
1 pasiek dozwolono „,po wszystkich pagórkach
i górach aż do granie węgierskich* (str. 300),
1369 powstał dopiero Bodzętyn w lesie tego
nazwiska nad rz. Wirzchowisko, a to ze wzglę-
du na „przyrost korzyści z osadzania wsi po
lasach w powiecie sandomierskim (str. 368).
Kiedy pod Kunowem w dąbrowie Prawęcin
zakładano wieś t. s. n. miano na względzie po-
mnożenie użytków z gajów, lasów i dąbrów
w 1340 (str. 249). Pomijając zresztą wszyst-
kie inne przykłady, wymownym będzie akt
darowizny „puszcz (vastitates), lasów i gajów,
z których żaden użytek (Jagielle 1420) nie-
rósł w powiecie radomskim i ziemi sandomier-
skiej” nad Śwarzyną, Ciemną strugąi Kamionką
położonych w takiej rozciągłości, że ogólnie
tylko określono, iż z 30 łanów. wykarczowa-
nych służbę wojenną odbywać się będzie z ko-
pią, z 20 łanów z dwoma łucznikami dobrze
zbrojnymii na dobrych koniach, az 10 z jednym
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łucznikiem (Bart. TLI, 379—381). Dla zachę-
ty uwalniano od różnych uciążliwości prawa
polskiego, nadawano samorząd miejski, kilko-
letnią wolność od opłat pod nazwą czynszu
należnych z tych osad na prawie niemieckim,
Znaleźliśmy nawet przykład w M., że w Prze-
gini 1319 w lesie Tęczyn imieniem Łokietka
i właściciela Nawoja kasztelana krakowskiego
(Paprocki: Herby, str, 66—67) zbrodniarzom
zapewniano dwutygodniową bezkarność, byleby
się osiedlili w nowej miejscowości. Każda taka
miejscowość stała się miejscem targów, oko-
liczną produkcyjność skupiającem; zjawiały
się różne rzemiosła i przemysł, z przywilejem
lokacyi połączone wirtualnie (por. M. M, Ae,,
Lib. benef. Dług.).

XIII. Ceny ziemi, bydła, towarów i
wogóle przedmiotów potrzebnych w spo-
łeczeństwach cywilizowanych dają pewne przy-
bliżone wyobrażenie o rozwoju i stopniu tych
potrzeb. Przykłady nasze nie mają pretensyi
innej nad wskazanie istnienia materyału do
opracowania tej kwestyi, Ni miejsce ni czas
nie pozwalają na szczegółowsze nawet podję-
cie przedmiotu. Podnosimy tylko kwestyą
cenników czyli taks narzucanych przez rżąd
miastom i wsiom. Za Kazimierza W. (1384—
1370) istniała następna taksa żywności dla
wojska w pochodzie, obowiązująca jeszcze za
Kazimierza Jagiellończyka (1457): wół pół
grzywny, t. j. 24 grosze, krowa 16 gr., wieprz
12 gr., baran 2 gr., dwie kaczki grosz, miara
(cassula) pszenicy 2, a takież miary żyta i
owsa po groszu. 18388 r. zapisano wielką ży-
żność zapewne w okolicy Miechowa: miara
(conerus) żyta 4 denary, mąka 8 (Mon. Biel.
II, str. 884). 14138 w Krakowie, po odjęeiu
prawa miastu stanowienia cen na swój towar
samoistnie, co później do wszech miast prze-

niosło się, a co było hamowaniem rzemiosł i

przemysłu miejskiego na rzecz wiejskiego, t. j.
szlacheckiego (por. Jan Ostroróg, EB. 8. Swież.
Ateneum, 1884, za kwiecień i maj), cennik u-
stanowiony przez urzędników państwowych,
t. j. szlacheckich takie ceny opiewał: Miara:
pszenicy 7 gr., żyta 5 gr., owsa 2 gr., jęczmie-
nia 4 gr., korzec grochu 4 gr., prosa 3 gr.,
maku 4 gr., konopi 2 gr., cebuli 1 gr., dwa ja-
ja l denar, na Wielkanoc jedno po denarze,
gęś 16 denarów, kaczka '/, gr., prosię 11 gr.,

szemonuszki alias Brachvogil 5 za 1 gr., wie-
wiórka bez skóry 3 den., zając 2 gr., koza 8
gr., cielę 6 gr. Kamień mydła 10 gr., słoniny

10 gr., lnu jesiennego 20 gr., zimowego 16

gr. Skóra większa wołowa 14 gr. Sto drzew
okrągłych 1'/, gr., kopa budowlanych okrą-

głych 6 gr., kopa dachówek 10 gr. Trzewiki
(trepki) zwyczajne 2 gr., dladzieci po 1 gr., dla
żołnierzy 6 gr. Garbarze brali od większej

skóry 3 gr., od lżejszej 2 gr. "Trzewiki pań- 
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skie po 12 gr., sług pańskich po 8 gr., kmiece

po 7 gr., para botorum (butów) po 4 gr. Para
strzemion zwyczajnych 2 gr., lepszych 8 gr.
Funt pieprzu w kramach 8 gr., szafranu jedna
kopa 1 gr. Łokieć płótna szwabskiego 2 gr.,
czwelich 11/, gr., golczl gr. Sukno bruksel-
skie krótkie łok. po 20 gr., długie tyńskie 14
gr., krótkie tyńskie 9 gr., mechelnskie dobre

17 gr., lowańskie krótkie 16 gr., angielskie

sukno po 14 gr. Kortu łokieć 12 gr., Kirsin-

gu 3 hr., Bdingu 8 gr., Birinsberg 8 gr., 0-

strzychomskie 5 gr., świdniekie 4 gr., wro-

cławskie długie 5 gr., krótkie 4 gr., białe i

siwe krakowskie 2 gr. i 4 den., krakowski

bloser 111/ gr., krakowski selbrach 3 gr.,

krakowski loden alias Kosmathe 11'/, gr.,

krakowski szette 3 grosze, dyllermundzkie

15 groszy, zyttawskie 6 groszy, harasz 3

grosze. Ernest S. Swieżawski,

Małorossya. W XIIIi XIV w. książęt a

na dzielnicach czernihowskiej, halickiej, wło-
dzimierskiej, kolejno przybierali sobie tytuł
książąt Małej Rusi (Natus dux Russiae Mino-

ris); jednakże Małorossyą właściwą czyli ko-
zacką utworzył dopiero Bohdan Chmielnicki
(r. 1654), a legalne istnienie zapewnił jej

traktat andruszowski r. 1667. Traktatem

tym odstąpioną została wielkiemn księstwu

moskiewskiemu część województwa kijowskie-

go za Dnieprem, jak niemniej samo miasto Ki-

jów z okręgiem, w którym miasta: Trypol,

Stajki, Wasylków i Wyszogródek na lat dwa.
Zadnieprską część województwa składały mia-

sta: Lubecz (sstwo), Ostrz (sstwo, gdzie mia-
steczka: Bobrownica, Jalmeńka Stara i Nowa),
Perejasław (sstwo, gdzie mczka: Berezan, Ia-
hotyn, Gielmazów, Byków, Mirgrod, Półtawa,
Zygmuntów, Krasnopol, Hadziacz); część sstwa

czerkaskiego, gdzie miasta: Arklej, Hołtwa,

Kropiwno, Krzemieńczuk. Zawarty jednak,

w 1686 r. traktat z Moskwą przez Grzymuł-

towskiego, wojew. poznańskiego, na wieczne

czasy ustąpił Kijowa z tymże okręgiem. Nad-

to, na mocy wspomnionego traktatu andru-

szowskiego, województwo czernihowskie; mię-

dzy Dnieprem i Desną położone, przeszło pod

panowanie w, ks. moskiewskiego. Utworzona

z tych krajów M. różne odtąd koleje przecho-

dziła, Za panowania Katarzyny II składała

się ona z namiestnictw: czernihowskiego, no-

wogródsiewierskiego 1 kijowskiego. (Uesarz

rossyjski Paweł I, ukazem do senatu z d. 30
listopada v. s. 1796 r., zatwierdzając w Małej

Rusi zarząd i sądownictwo, jakie tamże (po-

dług dawnych praw i zwyczajów) istniały,
rozkązał jednocześnie z trzech istniejących do-
tąd namiestnietw: czernihowskiego, nowogród-

siewierskiego i kijowskiego, utworzyć jednę
gubernię małorossyjską. Nadto do tejże gu-

bernii wcielić rozkazał były pułk półtawski
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(przyłączony przedtem do noworossyjskiej,

późniejszej ekaterynosławskiej gubernii), mia-
sto Krzemieńczug z innemi mczkami i osadami,
należącemi do byłego pułku mirgorodzkiego,
tudzież powiaty, które później odeszły do gub.
ekaterynosławskiej; miasto zaś Kijów, jako za
Dnieprem położone, wraz z innemi od Polski
przyłączonemi ziemiami, utworzyło osobną gu-
bernią kijowską (Połn. Sobr.Ziak., E sobr., nr.

17594). W r. następnym (d. 29 sierpnia v, s.),
na powiatowe tejże gubernii miasta przezna-
czone były: Półtawa, Zieńkowo (miasteczko),
Krzemieńczug, Chorol, Hadziacz, Romno, łu-

bny, Zołotonosza, Perejasław, Piratyn, Przy-

łuki, Kozielec, Nieżyn, Czernihow, Świenice,

Konotop, Głuchów, Nowogród-Siewierski, Sta-

rodub i Mglin. R. 1801 gub. małoruska z0-

stała podzieloną na dwie: połtawską i czerni-

howską. Wojsko kozackie od niepamiętnych

czasów spisane było imiennie w osobno prze-
znaczone na to księgi czyli regestra, i dla tego

nazywało się regestrowemi kozakami, różnią-
cemi się w tej mierze od kozaków zaporoskich,

nowo ustanowionych. Dzieliło się zaś to woj-
sko podług kureni czyli rodów, siół, i oko-
lic. Kilka siół czyli słobód (osad) stano-

wiło kureń, a znowu kureni kilka tworzyło
okolicę; stąd. kozacy nazywali się także kuren-
ną i okólną szlachtą. Brali zapomogę ze skar-

bu polskiego, z resztą za swoje służąc w woj-

sku. Kto położył zasługii długo służył w woj-

sku, nazy wał się towarzyszem; kto przeciwnie,

ten był kozakiem. Kureniami rządzili kuren-

ni atamani, tudzież ich towarzysze: wybierano

ich z rycerstwa. Małe zatargi załaówiali oni

sami; większe sprawy odsyłali do powiato-

wych i grodzkich sądów. Tym celemmiewali

publiczne narady w dwóch miejscach: w Bia-

łej-Wieży (niedaleko miasta Nieżyna)iw Kry-

łowie za Dnieprem. Najwyższą władzę nad
rycerstwem i pospólstwem sprawował hetman

wstolicy kraju, w mieście Czerkasach nad

Dnieprem mieszkający, będąc na ten urząd
przez kozaków czyli rycerstwo obrany. (zę-
stokroć atamani kurenni, nie mając do tego

upoważnienia od hetmana i bez przywołania

do siebie chorążych, zbierali się 1 formowali
pułki ochotnicze (ochocze komonny, to Jest
konne pułki), z któremi napadali na Turcyą,
Krym i t. p. pod pozorem ażeby odbić niewol-

ników, w rzeczy samej dla rabunku; z czego
częstokroć powstawały wojny. Hetman Eu-
stafi kniaź Różyński, także Różyckim nazywa.
ny (obrany r. 1514), cheąc temu zapobiedz,
urządził (za panowania w Polsce Zygmunta I)
dwadzieścia pułków starych kozackich rege-

strowych, każdy pułk po dwa tysiące ina-
zwał je od znakomitszych miast w ziemiach

ruskich; kijowskim, czernihowskim, siewier-
skim, perejasławskim, kamienieckim, czerka-  
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skim, czehryńskim, humańskim, korsuńskim,
bracławskim, kalnickim, kropiwiańskim, ostroż-
skim, mirhorodzkim, półtawskim, hadziackim,
łubieńskim, przyłuckim, nieżyńskim, winnui-
ckim. Pułki podzielił na sotnie i nazwał je
od celniejszych miasteczek, Nad sotniami
przełożył zasłużonych towarzyszów czyli se-
tników, a nad pułkami pułkowników dożywo-
tnich, lub dopókiby na wyższy nie wstąpili
stopień. Oi oraz i cywilne sprawowali urzę-
dy. Stefan Batory, król polski, przeznaczył
na rezydencyę hetmana iposiedzenia trybu-
nału Baturyn (Batoryn) miasto, które sam za-
łożył, W Czerkasach mieszkał namiestnik czyli
nakaźny hetman, jak w Pblsce, królewską
władzę na Rusi reprezentujący. Za hetmań-
stwa Bohdana Chmielnickiego (1647—1657 r.)
było pułków kozackich 32, Liczba ta na po-
czątku XVIII w., za hetmana Skoropadzkiego
(1708—1722 r.) do dziesięciu zmniejszona,
a temi były pułki: 1) kijowski, 2) czernihow-
ski, 3) starodubowski, 4) nieżyński, 5) pere-
jasławski, 6) przyłucki, 7) łubieński, 8) ha-
'dziacki, 9) mirgorodzkii 10) półtawski. Był
jeszcze osobny rodzaj służbowych kozaków:
bobrowniey, strzelcy i ptasznicy, których po-
winnością było trudnić się dla hetmana poło-
wem bobrów, zwierząt i ptaków iza to od
służby wojskowej byli uwolnieni; liczba ich
kilka tysięcy dworów wynosiła; w później-
szym czasie (po hr. Razumowskim), zamiast
myśliwstw, opłacali oni podatek do skarbu
małorossyjskiego. Oprócz konnych, było kil-
ka pieszych pułków kozackich, zwanych ser-
diukami, o których pierwsza wzmianka w la-
topisach małoruskich znajduje się pod r. 1674.
Za hetmaństwa Mazepy, serdiukowie składali
trzy pułki, stojąc załogą w Baturynie i okoli-
cach tego miasta. Z dziewięciu pułków ma-
łorossyjskich, utworzono r. 1785 pułki kara-
bimierne. Por. Ruś (z Enc. Orgelbr.),

Małoryto, wś, pow. brzeski gub. grodz., 2
okr. polie., o 39 w. od Brześcia, z zarządem
gminy złożonej z 1093 dusz, Jest tu st. dr.
żel. kij.-brzes., między Aleksandryą i Zabło-
ciem, © 43 w. od Brześcia lit.
Małość 1.) folw. pryw. nad jez. Załowo,

pow. dzisieński, o 26 w. od Dzisny, 1 okr.
adm., 1 dm., 5 mk, katol. 2.) M. albo Pietru-
ciki, folw. szlach., pow. dzisieński, 3 okr. adm.,
( 38 w. od Dzisny, 1 dm., 15 mieszk. katol.
1866).

któe wś i szlach. zaśc. w pobliżu
siebie położone w pow. nowogródzkim, w gm.
niehniewiekiej, w okr. polie. 1-ym niehniewi-
ckim, nad rzeczką Wołownią, lewym dopły-

wem Niemna; wś ma osad 16, zaścianek osad.
2, miejscowość mocno falista, bezleśna, grunta

wyborne pszenne. Niegrodowe sstwo mało-

siołkowskie, albo Kucharzewszczyzna, opłaca-
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ło w XVIII w. kwarty złp. 42 gr. 24, zaś hy-
berny złp. 12.
Małośnina, ob. Małoszyna.
Małoszajcie, wś pryw. w pow. rossień-

skim, o 10 w. od Rossien.
Małoszczyzna, wś, pow. zamojski, ob. Kra-

snobród 1 Maloszczyzna,
Małoszewo, wś, pow. płocki, gm. Ramu-

tówko, par, Bodzanów, odl. o 17 w. od Płocka.
Ma 14 dm., mk. 85, 247 mr. gruntu, 3 nieuż.
Stanowi jednę całość ze wsią Miszewko Gar-
wackie,

Małoszewskie, leśniczówka i tartak koło
Majdanu, pow. gródecki, na obsz, dwors. Le-
lechówki.

Małoszów 1.) wś, pow. miechowski, gm.i
par. Książ Wielki. W 1827 r. 16 dm., 96 mk.
W XV w. dziedzicem Jan Giebułtowski h. Lis.
Są tu łany kmiece, karczmy, zagrodnicy i fol-
wark (Dług. II, 84). Por, Mianocice, 2.) M.,
wś, pow. pińczowski, nad Łaszówką, gm. Bosz-
czynek, par, Małoszów, odl. od Krakowa mil
5, od Miechowa i Pińczowa mil3, od Szkalb-
mierza o 5 w., u podnóża jednej z większych
wyniosłości okolicy szkalbmierskiej. W niej
są pokłady kamienia używanego przez miesz-
kańców okolicznych wiosek do budowy i na-
sypu dróg. M. należał prawem własności do
Stanisława Kostki Dembińskiego, wojew. kra.
kowskiego, a za Długosza (Lib. ben, II, 169)
do Jana z Kurozwęk h. Róża. Czyt. też Kod.
dypl. pol. pod r. 1243 w t. III. Jest w M.
szkoła początkowa 1-klasowa ogólna. Kościół
tutejszy, ubogo uposażony, w r. 1646 przez
ś. p. Tomasza Lachowskiego miejscowego pro-
boszcza, w miejsce wprzód drewnianego śród
wioski stojącego, przeniesiony na drugą stro-
nę, Dembiński z kamienia ciosowego nowo
wybudował. Kościół ten niewielki, pod we-
zwaniem św. Mikołaja, mieści w sobie trzy oł-
tarze. Szczególnie zasługują na uwagę od-
drzwia z pięknego czarnego marmuru przy

wchodzie do zakrystyi. W nawie środkowej
kościoła trzy marmurowe pomniki Stanisława
Dembińskiego, Ksawerego i Franciszka Poniń-
skich, późniejszych właścicieli M., w ścianie
wmurowane a obok drzwi wchodowych do
kruchty kościelnej proboszcza Ks. Jakóba
Rzepczewskiego, W r. 1806 M. został kupio-
ny przez hr, Franciszką Ponińskiego od stąro-
ściny wolbromskiej Dembińskiej za sumę
600000 złp. i odtąd należy do Ponińskich. Pa-
rafia ma tylko 212 dusz, i proboszcz utrzymuje
się głównie dzięki poparciu dziedziea. R. 1827
M. miał 23 dm., 192 mk, Dobra M. składają
z folw.: M., Sietejów i Bolowiec; wsi: M., Sie-
tejów i Wola Bolowiecka, Rozległość wyno-
si mr. 1068; folw. M. i Sietejów: grunta orne
i ogr. mr. 682, łąk mr. 88, pastw. mr, 13, wo-
dy mr. 1, lasu mr. 19, nieuż, i place mr. 29  
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razem mr. 827, bud. mur. 5, z drzewa 11; pło-
dozmian 8 i 10-polowy; folw. Bolowiee: grun-
ta orne i ogr. mr. 224, łąk mr. 5, nieuż. i pla-
ce mr, 12, razem mr. 241; bud, mur, 1, z drze-
wa 2; płodozmian 8-polowy. Pokłady gipsu
i kamienia budulcowego. Wieś M. osad 24,
z grun. mr. 136; wś Sietejów os. 16, z grun.
mr. 127; wś Wola Bolowiecka os, 6, z grun.
mr. 49.
Małoszowska Wola, wś, pow. pińczowski,

gm. Boszczynek, par. Małoszów.
„ Małoszyce 1.) wś i folw., pow. olkuski, gm.
Zarnowiec, par Szczekociny. Leży przy drodze
ze Szczekocin do Żarnowca; posiada szkołę
wiejską, gorzelnię i młyn wodny. WXV w.
wś królewska ma 10 łanów kmiecych, młyn,
karczmę, dwóch zagrodników, folw. królewski
(Dług. III, 324; Kod. dypl. pol. I, 80). Dobra
rząd. M. podług wiadomości z r. 1055 składają
się z folwarków i wsi: M., Otola, wsi: Małe
Łany, Osepy, oraz folw. i wsi Jeziorowice.
2.) M. al. Małyszyce, pow. olkuski, gm. Jang-
rot, par Imbramowice (ob.). Czyt. Dług. (t. ILE,
100, 1081110). 3.) M. wś i folw. nad rz.
Obręczanką, pow. opatowski, gm. Sadowie,
par. Grocholice, odl. 6 w, od Opatowa. Ma 11
dm., 180 mk., 600 mr. ziemi dwors. i 85 mr.
włośc. W 1827 r. 14 dm., 58 mk, Folw. z os,
młyn, Kornobłót rozl, mr. 561: grunta orne i
ogr. mr. 420, łąk mr. 55, past. mr. 59, lasu
mr. 26, nieuż. i place mr. 19, bud. mur. 3,
z drzewa 15, płodozmian 5 i 6-polowy, młyn
wodny, dwie rzeczki przepływają. WŚ M. os.
12, z grun. mr. 85. 4.) M., wś, pow. opoczyń-
ski, gm. i par, Studzianna, od m. pow. w. 21,
gruntu mr. 734, dm. drewn. 22, mk. 186.
W XVT[w. (Łaski, Lib. ben. I, 647) M. nale-
żały do par. Brudzewice. 5.) M., ob. Małszyce.

Małoszyce, ob. Małuszyce.
Małoszyna, Małoszynka, kol., pow. koniń-

ski, gm. Władysławów, par. Rusocice (Łaski,
Lib. ben. I, 268, zowie ją Ma!yschyna), o 24
w. na wsch.-płd. Konina, o4 w, od Włady-
sławowa, ma 246 mk. Polaków i Niemców,
630 mr. ziemi żytniej. Powstała 1847 r. w do-
brach Rusocice (hr. Gurowskich naówczas),
R. 1827 była tu już jednak wś mająca 6 dm,,
111 mk.
Małouhorska, ob. Małokory.
Małów, rus. Maliw, wś, pow. trembowelski,

o 8 kil. na płd. zach. od sądu powiat. i urzędu
poczt. w Trembowli. Na płn, leży Trembowla,
na płd. wsch. Semenów, na płd. zach. Humni-
ska. Płd, część wsi przepływa Seret. Własn,
więk. w M., Semenowie, Humniskach i Zieliń-
each ma roli or. 826. łąk i ogr. 9, past. 118;
wł. mniej. roli or. 1869, łąk i ogr. 842, past.
138 mr. W r. 1880 było 435 mk. w gm. (132
obrz, rzym. kat., reszta gr. kat.). Par. rzym.
kat. w Trembowli, gr. kat. w Humniskach. We
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wsi jest szkoła filialna. Za czasów polskich
należała wś do dóbr koron., do sstwa trembo-
welskiego. W lustr. wojew. ruskiego z lat
1661 do 1664 (rkp. w Bibl. Ossol. Ne 2118 str.
5) czytamy: „Wś do sstwa trembowelskiego
należąca, którą nieboszczyk p. Bałaban, ssta
przeszły, na słobodę był osadził, Spustoszała
także; mieszka jednak tam 3 poddanych, ale
żadnej powinności nie odprawują i podatków
nie dają, ani dnia robią, bo i teraz są na sło-

bodzie. Był tu dawniej monaster bazylianów,
który w r. 1744 przyłączono do kamieniec-
kiego. Lu. Dz.
Małoweówka (?), por. Maciejowice.
Małowiany 1.) dwór rząd., pow. rossień--

ski, par. niemoksztyńska. 2.) M., wś, pow.
rossieński, par. widuklewska. i
Małowice, szczyt lesistej góry wznoszącej

się na płd. wschód od wsi W aśniczyna w pow.
rohatyńskim; wznies. 547 m. npm. Miejsce
znaku triang. 4298/42” wsch. dłg. g. F., a
499 20 38” płn. sz. g. z Br. G.
Małowidz, wś u zbiegu rz. Świniarki z O-

rzycem, pow. przasnyski, gm. Jednorożec, par.
Chorzele, odl. o 21 w. od Przasnysza. Ma 48
dm., 299 mk., 1326 mr. gruntu, 397 nieuż.
W 1827 r. wś rząd. 34 dm., 228 mk, :

Małowienka, znaczna góra, na granicy gmin
Turzego (pow. staromiejski) i Smolny (pow.
drohobycki), pod 40049 24” wsch. dłg. g. F.,
a 49016537 płn, sz. g. Z płd. zach. pochyło-
ści spływają wody, między niemi Roztoki pot.,

do Turzanki, od zach. do Zdziannego pot., a od
płn. wschodu do Zberu. Wznies. 852 m. npm.

Miejsce znaku triang. Br.G.
Małowiersztyńskie jez., pow. ostródzki,

wymienione r. 1501 w przywileju łutynow-

skim, w którym ziemianie łutynowscy otrzy-

mują prawo łowienia ryb watami na potrzebę

własną w tem jeziorze (Kętrz., O ludn. pols.
str. 286). spot)

Małowiste, wś, pow. sejneński, gm. Po-
krowsk, par. Studzienniczna, odl. 24w. od
Sejn; ma 16 dm., 80 mk. » 1827 r. wś rząd.,
par. Krasnopol, 2 dm, 43 mk. BZ
ak wś w pow. podhajeckim, 17

kil, na płn. wsch. od Podhajec, 17 kil. na płn.
zach. od sądu powiat. w Wiśniowczyku, 15

kil. na płd. wsch. od urzędu poczt. w Kozowej.
Na płn. wsch. leży Rakowiec, na wsch, So-
snów, na płd, zach. Justynówka, na zach, U-
wsie. Najwyżej wznosi się płn. część obszaru
(364 m.); stąd obniża się na płd. wsch. ku do-
linie Fudynki, dopływu Strypy- Włas. więk.

ma roli or. 416, łąk i ogr. 6, past. ] mr.; włas,
mniej. roli or. 503, łąk i ogr. 38, past. 11 mr,
W r. 15880 było 463 mk. w gm., 22 na obsz,
dwor. (według szemat. łacin. archid. lwow.
zr. 1881 było tu 556 mk. obrz. łaciń.), Par,
rzym.-kat, w Rosochowaćcu, gr. kat. w Uwsiu,  
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We wsi jest szkoła filialna, na cmentarzu zaś
kaplica poo wez. św. Łukasza ewang. i M. B.,
w r. 1850 kosztem Jaroszyńskiego wzniesiona,
w której się niekiedy nabożeństwo odprawia.

Mało-Wola, zaśc. szlach., pow. trocki, 1
okr. adm., 19 w. od Trok, | dm., 12 mk, kat.
(1866).
Małożewo, ob. Mołożewo,
Małpa (al. Małpy) z Jasionowem (al. Jasie-

nów, po rus. Jaseniw), wieś w pow. rudeckim,
J4 kil. na płd. wschód od Rudek, 7 kil. na
płd. zachód od sądu powiatowego i urzędu
pocztowego w Komarnie. Na półno i płn.
wsch. leżą Tuligłowy, na płd. wsch. Susułów,
na zach. Podolce, na płn. zach. Hołodówka,
Płn. część obszaru przepływa dopływ Were-
szycy, pot. Grzęski (al. Grząski), z Hołodówki
od płn. zach, na płd. wsch. do Tuligłów. W płn.
stronie leżą zabudowania wiejskie (275 m.),
w stronie płd. las. Są tu torfy, używane w go-
rzelni i parowej młocarni. Własu. więk. (Bala)
ma roli or. 107, łąk i ogr. 7, past, 34, lasu
299 mr.; własn. mniej, roli or. 129, łąk i ogr.
34, past. 19 mr. W r. 1880 było 445 mk.
w gm. (311 obrz. rz.-kat., 19 gr.-kat.). Par.
gr.-kat. w Koniuszkach Królewskich, gr.-kat.
w Tuligłowach. Lu. Dz.
Małpin, niem. Mełpin 1.) wś, pow. śremski,

12 dm., 175 mk.; 23 ew., 152 kat.; 96 amalf.
Poczta i tel. w Dolsku o 6 kil., st. kol. żel.
Qzempin o 22 kil. 2.) M., dom, tamże, 2520
mr. rozl., 2 miejsc.: a) dom., b) Lubiatowo,
folw.; 12 dm., 207 mk.; 9 ewan., 198 kat.; 98
analf, Własność Wiktora Unruga. M. St,

Małpy, ob. fapa.
Małszecy, niem. Malsitz, wś serbska, pow.

budyszyński, 21 dm., 138 mk., w tem 101 Ser-
bów (1880). A J. P.
Małszewko, niem. Malschówen, dobra ryc.

nad jez. t, n., pow. szczycieński, st. p. Dźwie-
rzuty 8 kil, odl.; areał wynosi 1546 ha.; mię-
dzy temi 210 ha. roli or. i ogr., 236 łąk, 140
past., 284 boru, 25 nieuż., 5 wody. 1857 r.
201 mk. Konrad von Jungingen, w. mistrz,
nadaje Piotrowi Heine niemcowi 30 włók w bo-
ru przy jez. Małszewko na prawie chełmiń. i
wolne rybołóstwo w jez, Saskiem (5choben)
z obowiązkiem jednej służby w lekkiej zbroi.
Dan w Malborku r. 1401 we środę po Zielonych
Swiątkach. (Ob. Kętrz., O ludn. pols. w Prus.
str. 396). 1601 r. siedzieli w M. Albrecht i
Jan Kuchmeistrowie na 60 włókach (tamże
str, 408). Kś. Fr.
Małszewko, ob. Małżewko,
Małszewo, niem. Małschówen (dok, Malsoven),

wś, pow. niborski, nad jez., na prusko-polskich
Mazurach, z dobrą glebą, st. p. Jedwabno, 1857
r. 388 mk. Kuno von Liebenstein, komtur
ostródzki, nadaje dobra M., obejmujące 50 włók
na prawie chełmiń., Janowi i bratu jego Jaku-
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bowi. Dan w Olsztynku r. 1383 w wilią św
Fabiana i S$ebastyana. R. 1447 Konrad v. Er-
lichshausen, w. mistrz, podaje do wiadomości,
że Jan Truchses v. Stetten, komtur ostródzki,

uczynił z Jurgą Bratyanem (Jurgen Brathean)
zamianę, dając mu za M. 52 włók na prawie
magdeb. w Tusznicy w pow. ostródzkim z wyż-
szem iiniższem sądownictwem. Jobst Truchses
wójt niborski, sprzedaje karczmarzowi Stani-
sławowi Spierszkowskiemu (Sprzskofisky) kar-
czmę w M., oraz 1 włókę na prawie chełm. i

dozwala mu warzyć tyle piwa, ile karczma po-
trzebować będzie lub sprowadzać takowe z Ni-

borka i Pasymu nie jest mu jednak wolno
szynkować białego piwa z Janowego mostu
czyli Janowa lub w ogóle mazowieckiego. Dan
w Niborku we środę po Ś, Frunciszku r. 1511
M. ma r. 1600 tylko polską ludność. W XVII
i następnych wiekach mieszkali w M. z szlach-
ty polskiej: Gierlicy i Kownaecy. (Ob. Kętrz.,
Q ludn. pols. w Prusiech str. 279, 341 i 354).
(a, Małszyce, wś nad Bzurą, pow. łowicki, gm.
Kompina, par. Łowicz, odl. I w. od Łowicza,
W 1827 r. wś rząd. 26 dm., 190 mk. Lib. ben.
Łaskiego zowie ją Malischitze, Maluschycze, Ma-
lyschycze. Dziś M. mają 45 dm. i jeden dworski,
Cegielnia była tu kiedyś miejska. Ziemi w 1881
r. mr. 974, osad 39 klasy l-ej. 1864 r. 904,
a ziemi nieurodzajnej mr. 65, osad 40, ludności:
387. 2.) M., wśi folw., pow. lipnowski, gm.

Dobrzejewice, par. Oiechocin, odl. o 28 w. od
Lipna, ma 28 domy, 217 mk., 914 mr. gruntu,
7 nieuż, W 1827 r. wś rzad. 24 dm., 181 mk.
Według Tow. Kred. Ziems. folw. Lądy Mał-

szyce od Nieszawy w. 23, rozl. mr, 298: grun-
ta orne i ogr. mr. 264, łąk mr, 17, past. mr. 1,
lasu mr, 2, nieuż, i place mr, 7, bud, z drzewa
8, płodozmian 10-polowy. R, 1789 w M. (par.
Nieszawa), włościanie dawali 1292 zł. czynszu

biskupom kujawskim.

Małta 1.) wś i mczko w pow. rzeżyckim,
w Infiantach polskich, położone nad rzeką Mał-
tą, o 4 mile od pow. miasta Rzeżycy, w kie-

runku południowo-zachodnim, własność Ja-
nowskich, niegdyś Ryczków małcieńskich
Mieścinę zaludnia około 100 żydów płci oboj-
ga, posiadających kilkanaście ehałup i 1 dom
modlitwy. Wś Małta należy do parafii preź
mieńskiej (ob. Preźma). 2.) M., wś i dobra
w pow. rzeżyckim, w Inflantach polskich, pa-
rafii warklańskiej (ob. Warklany), własność

hr. Potockich. Okolica równa i płaska, mało
' urozmaicona. Przez grunta i dwór małeieński

przechodzi rz. Małta, ułatwiająca spławianie
drzewa do Łubanu a stamtąd przez Kwiksztę i

Dźwinę do Rygi. Gleba przeważnie urodzajna.

Ogół gruntu stanowi ziemia szara; jest tu

wszakże i dużo piasków, które pokrywają lasy

sosnowe. Część gruntów składa się z gliny,

tu i owdzie napotykamy suglej. Rozległość
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„tej majętności, do której należy i część jeziora

Łubanu (ob.), wynosi 5248 dziesięcin, których

1/, zajmują obszary leśne, a */, nieużytki. Za-

rząd policyjny w Warklanach, gminny wmiej-

scu., G. M.

Małta, rzeka w pow. rzeżyckim w Inflan- -

tach polskich, stanowi jeden z głównych do-

pływów jeziora Łubańskiego (ob.), z którego

wspaniałym strumieniem wypada z impetem.

skalista rzeka Kwikszta (ob.), będąca najznacz-

niejszym przypływem praw. brzegu Dźwiny.

Rzeka Małta bierze początek w jeziorze Mel-

tuńskiem, przecina z kolei jeziorka: Sołowskie,

Izolskie, Lisnę i Piernatki, zrasza środkową

część powiatu rzeżyckiego, dążąc wprost ku

Łubanowi. W górmym biegu zachowuje kie-

runek półnozno-wschodni, w dolnym zaś pły-

nie stale w kierunku północnym aż do samego

Łubanu. Długość M. wynosi mil 11 '|4, SZEro-

kość zwyczajna od 4 do 6 sążni; wszelako

w czasie wiosennego wezbrania wód, bystra

ta rzeka przepełnia wodą rybne jeziorka znaj-

dujące się na jej porzeczach, zalewa całą swo-

ją dolinę i miewa w tej porze od 100 do 260

sążni szerokości. Głębia rzeki nie przechodzi

6 stóp. Pęd wody, zwłaszcza w górnym bie-

gu, niezwykle jest bystry a dno kamieniste.

W górnym biegu brzegi po Części kręte i wy-

sokie, w dolnym niskie, u ujścia błotniste. Na

M. są dwa młyny i 8 mostów. Rzeka ta wła-

ściwie tylko w porze wiosennej za spławną

uważaną być może. Spław na niej uskutecznia

się przeważnie na przestrzeni mil 7-miu, a mia- .

nowicie pomiędzy majętnością Dorotpolem i

miasteczkiem Wielony. Wszakże o '/4 mili

przed ujściem ułatwia ona stałe spławia-

nie lasu przez Łuban, Kwiksztę i Dźwinę do

Rygi. G. M.

Maługiszki, wś, pow. rossieński, par. bo-

tocka.

Małagowo, ob. Bałamulowo (94 mk, r,

1850).
Małukówka, grupa chat w obrębie gminy

Stróży, w pow. myślenickim. | .

Małunka, rz., lewy dopływ Niewiaży, u-
chodzi poniżej Jody.

Małusze 1.) Wielkie al. Małusy Wielkie, wś,

folw., pow. częstochowski, gm. Wancerzów,

par. Mstów. Leży na prawo od drogi ze

Mstowa do Janowa, o 14 w. od Uzęstochowy,

W 1827 r. 39 -dm., 236 mk., obecnie wś 63

dm., 331 mk., 515 mr.; folw. 6 dm., 75 mk.
i z attynencyą Brzyszewo rozl. mr. 1107;
grunta orne i ogr. mr. 963, łąk mr. 89, lasu

mr. 15, nieuż.iplace mr. 39, bud, mur, 9,
z drzewa 8; płodozmian 9-polowy. Gorzelnia,
pokłady wapna. W XV w. odróżniono M.
Błotne, pośrednie i stare, W każdej z tych

trzech wsi był folwark i łany kmiece. Dzie- sięcina szła na stół biskupa krakowskiego,
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Sześciu dziedziców siedziało na tych trzech
wsiach, a mianowicie: Jakób Wójcik h. Pobóg,
Jakób Piotraszek i Piotr Siedlecki h. Szrenia-
wa, Włodek h. Szreniawa, Jan Ożog i Bartło-
miej Obulec h. Odrowąż (Dług. III, 1541155).2.) M. (Małusy), Małe, rządowe, wś, pow. czę-stochowski, gm, Rędziny, par. Mstów. W r.
1827 wś rząd 8 dm., 40 mk., obecnie wś 13
dm., 101 mk., 297 mr.; 0s. karcz. rząd. 1 dm.,1 mr, 8,) M. (Małusy), Małe al. Szlacheckie,
folw. i kol., pow. częstochowski, gm, Wance-
rzów, par, Mstów, o 9 w. od Kłomnie, o 3 od
rz. Warty. W 1827r. 14 dm., 91 mk,, obe-cenie folw. 5 dm., 49 mk., 360 mr., kol. 14dm., 13 osad, 121 mk., 151 mr. Br. Ch.
Małaszyce al. Małoszyce, niem. Malschiteal.Malschitz (dok. Malecitz, Maletsicz, Malescicz i

Maleschitz), wś na Pomorzu, pow. lęborski. R.
1310, 12 czerw., odstępuje ją margrabia bran-
denburski Waldemar zakonowi krzyżackiemu(Ob. Cramer. Gesch. der Lande Lauenburgund Biitow, II, str. Bi 7). R. 1437 czynszujeta wś na pol. pr. 2 srzywny. R.1507 d. 95kwiet. w niedzielę: „Jubilateć nadaje książępomorski Bogusław wieś M. miastu Lęborkw tych samych granicach i w tym stanie,w jakim ją nabyli od dawniejszych właścicieliMatzke (Macieja) i Nikell (Mikołaja), wrazz sądownictwem i wszelkiemi innemi przywile-jami, Dan w Lęborku. (Ob. tamże, str, 150).R. 1437 płacą M, 2 grzywny czynszu (Tam-że, str. 291). R. 1553, 6 maja, sprzedaje mia-sto sołectwo Jerzemu Gysel za 80 grzywienprus, i 20) gr, M. zachodzą już w dok. zr.1310. (Ob. Perlbach, P. U. B., str. 603;617).

Kś Fr.Małużyna, węg. Małuzsina, wś w hr, lip-towskiem, w pow. hradeckim, w dystrykciegórno-liptowskim, w dolinie rzeki Bocy, do-pływu Wagu, w okolicy górskiej, w pośród
Tatr Niźnich, pod 379 26' 30” wsch. dłg. g. F.
a 489 58' 50” płn. sz. g. Liczy dm. 33, mk,
308, obszaru 6872 kwadr. sążni katastr.W miejscu wznosi się kościół pod wezw, Pod-
niesienia 6, Krzyża. Parafia założona P"1790.
Metryki ma od r. 1801. Według szem, dyec.
spiskiej z r. 1878 było w miejscu dusz rzym.-
katol. 254, ewang. 20, nieun. 40, żydów 10,razem 324; do parafii należą przysiołki M.
Szeroką z 39 mk., Michałowa z 8 mk. i Taich
2 7 mk.; następnie wsi: Boca wyźnia, Średnia
i niźnia. Ogółem liczy parafia M. dusz rzym.-
kat. 357, ew. 1144, nieun. 40, żyd. 28, razem |d
1569 (r. 1878), Huta szklana. Br. G,
Mały, zaśc. w pow. bobrujskim, nad rzeką |]

Oresą, okr. polic. hłuski, niedaleko mka TLu-
bań; ma 2 osady, gleba lekka, łąki obfite,

Mały, szczyt w paśmie Gorganu ilemskiego
(ob. t. II, 707, M 3) czyli Arszycy, tworzący
południowo-wschodni czubek tegoż pasma, pod

Słownik geograficzny. Tom VI — Zeszyt 62.
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419 38' 50” wsch. dłg. g. F., a 43” 40' 51” płn.
sz. g. Wznies,1516. |... Br.G.
Mały-Boków, wś poleską i folw. w z.

mozyrskim, w okr. polic. l-ym skryhałow-
skim, nad rzeką Mytwą, dopływem Prypeci,
wś ma osąd 25, młyn; grunta lekkie, łąki
znaczne, Al. Jel.
Mały Bołszów, dawniejsza nazwa Bołszow-

ca pod Haliczem. Ob. A. G.Z.II, 47, doku-
ment z r. 1402, w którym Piotr z Charbino-
wie, ssta halicki, poświadcza, że Agnieszka,
wdowa po Pawle Szekyrce, mieszczaninie ha-
lickim, darowała wieś swą Mały Bołszów
(Malibolszow) Jakóbowi, arcybiskupowi hali-
ckiemu, Lu. Dz.
Mały Bór, os, leśna, pow. sieradzki, gm.

1 par. Złoczew, odl. od Sieradza w. 28; dm, 1.
Małybór, niem Ki, Heide 1.) majątek chełm.

z papiernią, pow. lubawski; zawiera 92.35 ha.
areału; odl. od Lubawy 7.5 kil. 2.) M., folw.,
pow. suski, st. p. Radomno, paraf. katol. Tła-
wa, ew. Rudzicz, 8 bud., między tymi 1 dom.,
7 ew. mieszk. (r. 1868). Kś. Pr.
Mały Byków, wieś w pow. słuckim, nad

rzeczką Siewielgą, prawym dopływem Słuczy,
w gm. pohostskiej, w okr. polic. l-ym staro-
bińskim, o w. 4 na północ-zachód od mczka
Pohosta, w miejscowości równej, bardzo do-
godnej, ma osad 25; na drugiej stronie rzeki
leży Stary-Byków, osad 45, Łąk obfitość.
Małyczkowyci, ob. Maliczkowice, >
Małydwór, folw. na obszarze dworskim

Tyśmieniczany, pow. stanisławowski.
Małydwór, niem. Kleinkof, pow. wschow-

ski, 5 dm., 92 mk.; należy do dom. Pawłowie.
Mały dział 1.) szerokie wzgórze, na wschód

od wsi Wieprza, w pow, wadowiekim, między
rz, Wieprzówką od zach. a Frydrychówką od
wsch., pod 37" 8' wsch. dłg.g. F.,a49053'307
płn. sz. g. Wznies, 369 m. npm. Na północ od
niego wzgórze Kuckoń, 328 m., a na południe
Studlików, 369 m. npm, Miejsce znaku triang.
2.) M., pasmo górskie, w północno-zachodnim
obszarze gm, Zabiego, w pow. kosowskim, mię-
dzy pot. Ilcią (od wsch.), a Krywcem (od
zach.); grzbiet jego pokrywają obszerne poło-
niny; wzniesienie jego 1247 m. npm. Na sto-
kach jego legły rozrzucone chaty włościańskie
i zabudowania gospodarskie, jak Dił i Krywo-
pole nad pot, Krywcem. Br. G.
Małyfolwark, niem. Kleinvorwerk, Aolw.,

pow. międzyrzecki,2 dm., 26 mk,, należy do
om, Grorzycy Wielkiej. ŚR
Mały-gost, zaśc.-szlach., pow.. oszmiańs i
okr. adm,, o 30 w. od Oszmiany, 1 dm.,

mk, katol. (1866). co óc
Mały-Janów, folw. w południowej stronie

powiatu nowogródzkiego, w okr. s 5 ym
snowskim, w okolicy pomiędzy wsiami: Hry-
ckiewicze i Nielepowo, Al, Jel,

6
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„Mały las, wś włośc,, pow, mławski, gm. ij Mściwuje i Wścieklice; 3 wsie z ludnością mię-

par. Zielona, oal. o 84 w. od Mławy. Ma6
dm., 73 mk., 172 mr. gruntu,
Mały las al. Turośl M., niem. Malilass al.

Kl. Turoscheln, wś, pow. jańsborski, st. p. Tu-
" rośl; nad rzeką Turośl, niedaleko graniey pol-

_ skiej, 1857 r. 51 mk. Kś. Fr.
Mały młyn, na obsz, dwors. Rakowej, pow.

samborski, :
Mąły mostek, niem. Kleinbrueck, o0s., pow.

ządzborski, st. p. Peitschendorf.
Małyń, wś, folw. i os. nad rz. Nerem, pow.

sieradzki, gm, Krokocice, par. Małyń (Łaski,
Lib. ben. I, 356—75); odl. od Sieradza w, 37.
Posiada kościół par. drewniany z XVIII w.
"WŚ ma dm. 28, mk. 435; folw. dm, 6, mk. 50;
©0s. dm. 1, mk. 3. M.-poduchowny dm. 2, mk,
35. W 1827 r. 27 dm., 146 mk. Par. M. dek,
sieradzki: 5742 dusz. M, jest osadą staroży-
tną, w XV w. wspominaną, gniazdo rodowe
Małyńskich (gałąź Porajów-Garnkowskich),
którzy tu zamek obronny podobno mieli. We-
dług Tow. Kred, Ziems, folw. M.rozl. mr. 668;
grunta orne i ogr. mr. 369, łąk mr. 54, pastw.
mr. 13, lasu mr. 197, nieuż. i place mr. 85,
bud. mur. 5, z drzewa 5; płodozmian 10-polo-
wy. (rorzelnia, młyn wodny. Wś M. os, 61,
z grun. mr. 286.
Małyneszny al. Maleneszne, także Maleniczne,

przys. Podzacharycza,w pow. wyżnickim.
Małyniany, folw. w pow. słuckim, w okoli-

cy pomiędzy wsiami Zelichów, Zabcze i Biele-
wicze. Al. Jel.
_Małyniów, wś włośc., pow. konecki, gm.i

par. Miedzierza. Ma 27 dm., 174 mk., 269 mr.
obszaru. W 1827 r. 11 dm., 112 mk,

Małyniszki |.) wś włośc., pow. wileński, 5
okr. adm., o 34 w. od Wilna, I dm., 4 mk, ka-
tol. 2.) M., wś włośc., pow. wileński, 5 okr.
adm., o 57 w. od Wilna, 4 dm., 57 mk, katol.
(1866).
Małynyk, las w zach, stronie Grajów ni-

żnych, pow. drohobycki, przy gościńcu droho-
bycko-stryjskim. Wody płyną na wsch. do
pot. Semenowa. Na płd. od M. leży las Garb,
na płn. Iwanowce,
Mały Park, niem. ally Park, os, z domem

leśnym, pow. gierdawski, st. p. Nordenburg.
Mały płock, wś nad rz. Skrodą, pow. kol-

neński, gm. i par. Mały płock, odl. 138 w. od
Kolna posiada kościół par. drewniany (z 1772
r.), erekcyi Zygm. Augusta, sąd gminny okr.
II, urząd gminny, szkołę początkową. W 1827
r. wś rząd, 44 dm., 421 mk., obecnie 3671 mr.
obszaru. Dobra rządowe M. Płock stanowiły
dawniej jedną całość z dobrami Kolno (ob.).
Par. M. P. dek, kolneński: 6988 dusz. Gmina
M. P. ma 5329 mk., rozl. 22.745 mr., st. p.
w Kolnieo 138 w. W skład gm. wchodzą: 4
wsie szlacheckie: Cwaliny-Duże, (.-Małe, 

szaną: Łoniewo. Rakowo-Chmielewo i R,-Za-
lesie, oraz 18 wsi włościańskich: Borkowo, B.-
Kozłówka, B.-Zelazne, Janowo, Kąty, Korze-
niste, Krukówka, Mały-Płock, Rakowo-Pod-
leśne-Nowe, R,-Podleśne-Stare, Ruda-Skroda,
Rudka-Skroda i Wygrane. Według Tow.
Kred. Ziems. dobra M.-Płock nadane w r. 1835
tytułem majoratu tajnemu radcy Michałowi
Żukowskiemu, obecnie należą do Fugeniusza

Żukowskiego. Podług wiadomości z r. 1854

rozległość dominialna wynosi mr. 4516 i skła-
dają się z folwarków: Mały-Płock mr. 964;
folw. Piątnica mr. 921; folw. Janowo mr. 138.

Wójtostwo Czarnocin mr. 629, attynencya
Kraska mr. 22, lasu mr. 1847, oraz wsie: Wś
M.-Płock os. 55, z grun. mr. 1252; wś Kąty

os. 130, z grun. mr. 3107; wś Czarnocin os,

43, z grun. mr. 1086; wś Janowo os, 99, z grun.

mr. 2047; wś Piątnica os. 41, z grun, mr. 810;

wś Budy Czarnockie os, 27, z grun. mr, 566;
wś Budy Żelazne os. 10, z grun. mr. 239; wś
Budy Kozłowskie os, 17, z grun. mr. 358; WŚ
Michajłowskie os. 21, z grun. mr. 1384; wieś
Aleksiejewo os. 25, z grun. mr. 50. Zr. Ch.

Mały potok, część Podzwierzyńca, pow. ra-

decki,
Małyska, niem. Moi, młyn wodny do Rzę-

dowie, pow. lubliniecki (Knie).
Małyskowszczyzna, znakomite dobra w po-

łudniowo-zachodniej stronie powiatu ihumeń-
skiego nad Niemnem, dawniej radziwiłłowskie,
od r. 1828 dziedzictwo Jodków, mają obszaru
z folwarkami około 223 włók w glebie lekkiej,
ale silnie usterkoryzowanej, tak, że M, jest
pierwszym folwarkiem z urodzajności w po-
wiecie. Dziedzic Otton Jodko, urządził tu
wzorowe gospodarstwo rolne i ogrodowe; bu-
dynki wszystkie z muru, wzniesione; muro-
wany pałac nad Niemnem jest ozdobą ca-

łej okolicy; łąk nadzwyczajna obfitość, co daje

możność hodowania wiele inwentarza; pola
wszystkie są zabezpieczone gradochronami; la-
sy piękne w starodrzewiu, a zarazem zaprowa-
dzano zagajniki na piaskach nadniemeńskich.
Z drugiej strony Niemna starożytne mezko
Piaseczna (ob.) do dominium Małachowszczy-
zna należące. Propinacye wynoszą przeszło

600 rs., młyny drugie tyle, przewóz na Nie-

mnie i pierwsza przystań, do której z góry

spławia się las na wiosnę z okolicznych puszcz;

znaczny jest dochód z owej przystani na brze-

gach dziedzica. Okr. polie. 1-szy uździeński,

parafia katolicka uździeńska; tędy przechodzi

gościniec z Piaseczna do Uzdy i dalej przez

Dudzicze, Dakorę, do powiat. miasta [hume-
nia. Al. Jel.
Mały szałas (sałasz), nazwa poszczególnych

chat we wsi Zmiącej, w pow. limanowskim,
Małysze, wś w południowo-wschodniej stro-
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nie pow. nowogródzkiego, ku granicy powiatu
słuckiego, nad rzeką Lipnicą, w gm. krzywo-
szyńskiej, w okr, polic. 5-ym snowskim, 0 w.
4 ku północy od mezka Krzywoszyna, osad 17,
miejscowość poleska, łąki obfite. A. Jel,

Małysze, wś włośc,, pow. lidzki, 2 okr.
adm. o 34 w, od Lidy, 14 dm., 144 mieszk.
(1866).

Małysze, dwie wsie, pow. dzisieński, gm,
Stefanpol, dusz 15 i 18. |
Małysze na kącie, część Młynów, pow. ja-

worowski.
Małyszew, mały folw. w pow. ihumeńskim,

wokolicy wsi Hrebionka, w okr. polie. smiło-
wiekim, przy drodze wiodącej z Hrebionki do

Czernowej-Budni, miejscowość poleska, po-
nura, grunta lekkie. A. Jel,

Małyszewicze, wś w pow. słuckim, w gm.
czaplickiej, przy drożynach wiodących z Ko-
wierzny i Raczkiewicz do Bielewicz, ma osad
pełnonadziałowych 36, cerkiew, miejscowość
równa, leśna, A. Jel.
Małyszewo 1.) wś, pow. dzisieński, gm.

Mikołajów, dusz 30. 2.) M., wś, pow. dzi-
sieński, gm. Mikołajów, dusz 30.
Małyszewska, st. p., ob. Bronnicka,
Małyszki 1.) zaśc. rząd, nad rz. Serwecz,

pow. wilejski, o 35 w. od m. Wilejki, 1 dm.,
19 mk. 2.) M., wś rząd., tamże, 2 okr. adm.,
18 dm., 145 mk, 3.) M, folw. szl., pow. wi-
lejski, 3 okr. adm., o 65 w. od Wilejki, 2 dm,,
13 mk., 3 prawosł., 10 katol. (1866).
Małyszkowszczyzna, folw. szl., pow. 08z-

miański, 1 okr. adm., o 20 w. od Oszmiany,
1 dm., 17 mk, kat. (1866).

Małyszyce, ob. Małoszyce i Imbramowice.
Małyszyn 1.) wś, os., folw., pow. wieluń-

ski, gm. Starzenice, par. Ruda (Łaski, Lib.
ben. II, 111); odl, od Wielunia w. 4; wś dm.
13, mk. 108; os. dm. 1; folw. dm, 1, mk, 8.
Jest tu szkoła pocz. 1-kl. ogólna. 2.) M., wś
1 os. leś, nad rz. Kierzek, pow. iłżecki, gm. Lu-
bienia, par. Iłża (ob.), odl. 7 w. od Iłży, WŚ
ma 7/4 dm., 446 mk., 1021 mr. włośc. i 1 mr.

rząd.; os, leś. 3 dm., 11 mk., 30 mr. Należy do
starachowieckich zakładów żelaznych. W 1827
r. par, Mirzec; wieś rząd. 41 dm, 263 mk.
Wspominana przez Długosza w par. Mirzec
(II, 479). i Br. Ch.

, Mały Winnik, nazwa używana w dokumen-
cie zr. 1352 (A. G.Z.II, str. 1), W którym
Kazimierz W. poświadcza Jerzemu Rupertowi

i Małgorzacie, dzieciom Macieja, byłego wójta
lwowskiego, jako ich własnością są: młyn
zwany Schilzki Kut, wś Mały Winnik i posia-
dłość alodyalną Podpresk zwaną. Dokumentem
z r. 1378 (A. G. Z. III, 52) daje Władysław
Opolski Jerzemu Steckerowi łąki, krzaki i 5

pługów roli w „Małym Winniku*. Z tej wio-
ski, a oraz ze wsi Wielki Winnik powstała 
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niezawodnie wś Winniki, która znowu dała

początek Winniczkom. Lu. Dz.

Małżewko al. Małszewko, niem. Kl.Malsau,

dobra ryc., pow. starogardzki, st. p. Swarożyn,

6 kil. odl. Areał obejmuje 39188 ha., między
temi 348:09 roli or. i ogr., 30'66 łąk, 10:18
nieuż., 2:95 wody. R. 1868 było tu 130 mk.,

84 kat., 45 ew., 1 kalwin, 4 dm. mieszk. Par.
kat. Lubiszewo al. Lubichowo, odl. od Staro-

gardu 2*/, mili, szkoła W. Turze, par. ew.
Sobowidz. Według taryfy z r. 1717 na sym-
plę wyrachowanej, płaciło M. 12gr. Ks. Fr.
Małżewo, niem. Gr. Malsau, dok. Malsow,

Malsowe, Malschow i Malszewo, dobra rye., pów.

starogardzki, st. p. Swarożyn, 7:5 kil. odl.
Areał wynosi 534:77 ha., mianowicie 45198
roli or. i ogr., 4620 łąk, 1864 past., 18 ha.
nieuż. 1868 r. 169 mk. 139 kat., 21 ew., 9
dom. mieszkal. Par. kat. Lubiszewo, ew. Sobo-

widz, szkoła W. Turze, odległ, od Starogrodu

2'/, mili. M. jest prastarą osadą, Tu już

w XIJI stuleciu Sambor II, ks, pomorski osa-

dził szlachtę niemiecką; 11 listop. r. 1258 na-

daje Sambor Hermanowi Bolco dobra Małżewo

i Turze które tenże „emptionis titulo** nabył

od Conrada de Bordin. Za to winien nam Her-
man i jego spadkobiercy służyć na jednym
koniu (cum uno equo servire). Dobra te może
sprzedać komukolwiek chce. Granice: ,,Proten-
duntur siquidem haec bona Malsowe et Thurn

eciam (?) lacus nomine Thurn usque ad grani-

cies illorum de Grostowe et abinde ad granicias

illorumde Lubsow. Datum: Dyrsowe* (Tczew).

Ob. Pom. Urk. Buch, str. 151. 1808 r. 23 li-
stopada opat pelpliński Henryk poświadcza, że
powyższy dokument widział na własne oczy
całki i nigdzie nieuszkodzony, Datum in Pel-
plin. (Ob. tamże str, 550. Według taryfy po- :

borowej z r. 1/17 na symplę wyrachowanej
płaciło Małżewo 12 groszy. Ks. Fr.

„Mamadysz, m. pow, w gub. kazańskiej, przy
ujściu Oszmy do Wiatki, na wyniosłej górze,
1615 w. od Petersburga, a 158 od Kazania od-
ległe; 4478 mk, St. poczt. i przystań statków
parowych. )

Mamaj, zaśc. pryw. nad rz. Wilią, pow.
wilejski, o 9 w, od m. Wilejki, 2 okr. adm., 8
dm., 23 mk. prawosł. (1866).
Mamaje, wś pryw., pow. dziśieński, o 58

w. od Dzisny, 1 okr. adm., gm. Głębokie, przy

byłej drodze pocztowej z Wilejki do Dzisny,

28 dm. 178 mk. Był tu kościół katol. mur.
oddany duchowieństwu prawosł. (1866).

Mamajestie, ob. Mamajowce.
Mamajka, rz., lewy dopływ Ingułu. Ę

Mamajowce Stare i Nowe, Mamaiwci Stary i

Nowy, Mamaestii de'm sus i d'en jos, ze Strylechim

Kątem, dwie wsi parafialne w pow. czerniowiec-

kim nad Prutem, po lewym t. = północnym je-

go brzegu, tuż obok siebie, tak iż chaty M.
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Starych stykają się z chatami M. Nowych; za-
chodnie zabudowania tworzą M. Stare, wscho-
dnie zaś M. Nowe. Przysiołek Strylecki Kąt,
także Kluczem Stryleckim zwany, legł na pra-
wym, południowym brzegu Prutu. Obszar M.
graniczy od płn. z obszarem Szubrańca, od
wsch. z Łękowem prywatnym (Privat-Len-
koutz) i Białą, od płd. wsch. z obsz. m. Czer-
niowie, od zach. z obsz. Rewny, Łużan i Wite-
lówki. Tędy wiedzie gościniec z Czerniowie
do Galicyi na Śniatyn, a drugi gościniec przez
Kocman do Galicyi na Zaleszczyki. Również
północnym brzegiem wsi przechodzi droga ko-

" lei lwowsko-czerniowiecko-jaskiej. Obszar pół-
nocno-zachodni zrasza rz. Sowica, płynąca od
północy i poniżej M. Nowych uchodzi do Pru-
tu z lew. brz. Nad Sowicą legły mokrawidła,

zwane Ostrowem Małym. Między Sowieą a
zach. granicą obszaru, po płn. stronie M, Sta
rych rozpościera się pole Rutke, 179 m. wys.
npm., miejsce znaku triang. Płn. część obsza-
ru wzniosła się na polach Żurawelem zwanych
do wysokości 287 m. Na płd. od nich leżą po-
la orne Pid horu (Pod górą) i Seleszcze, tuż
nad Sowicą. Na wsch. od nich, między nimi
a granieą wsch. obszaru łąki Ostrów Wielki
(172 m.) iza Sowicą. M. Stare nad Prutem,
naprzeciwko rozległej kępy, objętej dwoma ra-
mionami Prutu, wznoszą się 168 m., a M. No-
we przy ujściu Sowicy do Prutu, 164 m. npm.
Płd. część obszaru M. obejmująca Strylecki
Kąt, jest przeważnie górzystą. Najwyższy
punkt stanowi płd. zachodni narożnik, 504 m.
wys, Wzdłuż zach. granicy, na płd. obszarze
płynie pot. Berenówka, z płd, ku płn. Obszer-
ne kamieńce nad Prutem. W miejscu wznosi
się par. grecka nieun.; mieszkańcy gr.-un. na-
leżą do cer. gr.-un. w Kocmanie. M. Stare li-
czą 1789, M. Nowe z obsz. dworskim 2482.
W M. Nowych folw. i młyn, Należy do fun-
duszu religijnego. St. p. Łużany. Br. G.
Mamajowski: potok, bierze początek na

wsch. pochyłości góry 'Tomnatyka (900 m.),
na łąkach gm. Słobody, w pow. dolińskim;
stąd płynie temi łąkami na wschód, nastę-
pnie lasami gminy Cerkowny i na granicy tej-

żegminy ze Stankowcamii Roztoczkami, zle-
wa swe wody do Łużanki, Długość biegu
przeszło 3 i pół kil. Br. G.
Mamajsirka, rzeka w pow. melitopelskim,

gub. taurydzkiej, wpada do rz. Konki koło W.
. Zmamienki (dawny Karajtaban).

Mamałyga, wś nad Prutem, pow. chocim-

ski, gub. bessarabskiej, par, Chocim. Ma cer-
— kiew parafialną. X. M. O.

Mamarta, os., pow. augustowski, gm. i par,

Bargłów, odl. 12 w. od Augustowa, ma 3 dm.,

18 mk,
Mamczary, część Rudy brodzkiej, pow.

brodzki,  

Mam

Mamczyńskie bagno pod Ząbkami, w pow.
warszawskim, ciągnie się jako nizina błotnista
między Pragą a Zegrzem nad Czarną strugą.
Nazwę swa nosi od przyległej wsi Mamki.

Mameliszki, zaśc. rząd., pow. święciański,
2 okr. adm., o 14 w. od Święcian, I dm., 10
mk. kat. (1866).
Mamiany, wś poduch., pow. wiłkomierski,

par. uciańska, :

Mamień (?) os. nad rz. Bzurą, pow. łęczyc-

ki, gm. Chociszew, par. Ozorków, odl. od Łę-
czycy w. 16, dm. 3, mk. 30.
Mamina, Manna, ob. Momina,

Mamino, wś szlach., pow. makowski, gm.

Sypniewo, par. Grąsewo, składa się z 3-ch czę-
ści: M. Wyszki (1827 r. 20 dm., 130 mk.),
M. Średniaki (17 dm., 96 m.) i M. Lipniki
(6 dm., 31 mk.
Mamki, wś, pow. warszawski, gm. Brudno,

par. Praga. W 1827 r. par. Kobyłka, 20 dm.,
126 mk. Folw. M. od Wołomina i Kemberto-
wa w. 5, rozl. mr. 8Il: grunta orne i ogrody
mr. 320, łąk mr. 39, past. mr. 46, lasu mr.
361, nieuż. i place mr. 45, bud. mur. 4, z drze-
wa 9, cegielnia. WŚ M. os, 15, z grun. mr. 64.
Mamiack (niem.), os, dziś jeszcze istniejąca

w dawniejszem komturstwie brandenburskiem
w Prusach wsch, (Czyt. Tóppen, Hist. comp.
Greogr. str. 207).
Mamlicz, niem. Mamlitz 1.) wś, pow. szu-

biński, 12 dm., 123 mk.; 27 ew., 96 kat.; 50
analf, Poczta i tel. w Barcinie o 5 kil., gośc.
0 4 kil., st. kol. żel. Złotniki o 10 kil., Chmiel-
niki 20 kil, 2.) M., olędry tamże, 14 dm., 115
mk.; 114ew., | kat.; 9 analf. 3.) M., dom.
tamże, 4400 mr. rozl., 5 miejsc.: a) M., dom.;
b) dom. leśnika; folwarki: Golczewo, Czarne-
błota, Czelupki; 19 dm., 376 mk.; 4ew., 372
kat.; 106 analf. Własność Władysława Dąmb-
skiego. Por. Łabiszyn. M. St.

Mammel (niem.), ob. Niemuń,
Mamokalnie, wś włośc., pow. wileński, 3

okr, adm., o 38 w. od Wilna, 4 dm., 35 mk.
katol. (1866).
Mamonis, zaśc. rząd. nad rz. t. n., pow. świę-

ciański, 8 okr. adm., o 44 w. od Święcian, 1
dm., 7 mk, katol. (1866).
Mamonowszczyzna, wś i dwór, pow. drys-

sieński, własność Szczyttów.
Mamornica, niem. Jamornitza, wś pograni-

czna w pow. czerniowieckim, na płd, wsch. od

Czerniowie 11 kil. odległa, graniczy odpłn.
z Żurynem i Ostrycą, od zach. z Mołodżą, od
płd, z Łukawicą, od wsch. oddziela pot. Łuka- |
wiea, dopływ Prutu, od Multan. Domostwa
legły na lew. brz. tegoż pot., od płn, rozpo-
ściera się Seredne pole (172 m.), a od zach,
wzgórze bezimienne (194 m. wys.). Folw. i mły-
ny nad Łukawieą. Należy do par. gr.-nieun.
w Żurynie, St. p. Zuryn, mk. 500 (r. 1880).
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Własność Henryka Mikulego, Tomasza Simo-
nowicza i 24 wspólników. Br. G.Mamoty, ob, Momoty, |Mamoty 1.) os., pow. pleszewski, 1 dm., 12mk,, wszyscy kat.; 8 analf. Poczta, tel. w Ple-
szewie o 7 kil., st, kol, żel. Pleszew 0 6 kil,
2.) M., dom. i wś tamże; dom. ma 749 mr.
rozl.; 9 dm., 98 mk., wszyscy kat.; 61 analf,Własność Antoniego Cichorzewskiegr. M. St.
Mamry al. Wiebolin, (dok. Mabrow i Swokis-

ken), niem, Mauer-Seo, duże jezioro w Prusach
wsch, w pow. węgoborskim, leży na grzbiecie
wyżyny Baltyckiej, która od licznychna niejrozłożonych jeziór otrzymała nazwę PojezierzaPruskiego Obszar jeziora przedstawia czte-
ry odnogi mające kształt krzyża i nazywają
się: Mamry z wyspą Upałty, Dargejmy, Kisaj-
no i jez, Dobskie z wyspą Dobą. Leży 425
stóp npm., obejmuje 0:52 mili kwadr. i jest 3mile długie i 1*/, mili szerokie Zasila się odstrony wsch. wodami z jeziora Gołdapskiogo iKruklińskiego, z któremi połączone jest kana-łem, Na stronie płd. zaś stoi w związku z Le-wientynem za pomocą kanału zbudowanego r.1765, dalej z Tałtami, Jagodnem i Śniardwami(Spirding-See), a spławny kanał jańsborski
(ob.) łączy je z jez. Jańsborskiem, tak że obec-nie nie tylko tratwy, lecz i statki parowe idą
od Jańsborka na Ryn i Lecaż do Węgoborka,
Pierwszy parowiec',,Masovia* przybył z Jańs-borka do Węgoborka 3 wrześ. 1856 r. Z płn,odnogi, Mazurami zwanej, wypływa bystrarz. Węgorap (Angerapp), uchodząca do Prego-ły. NadMamrami i wymienionemi Już wyżejodnogami leżą następujące osady: Węgobork,Kal, Zdorkowo, Ogonki, Pierkunowo, PięknaGóra, Fuleda, Kinort, Doba, Steinhof, Pilwa,Labab, Sztynort, Amalienruh, Kietlice, Pniew,
Irzystaw i Trygort. (Ob. Weiss: Preussisch
Littauen und Masuren 1,142 i IL, 37 i 59).
(o do etymologii nazwy, to Tóppen słusznie
zauwąża, że źródłosłów tego wyrazu pochodzi
z staropruskiego narzecza, a nie z niemieckiego
„Mauer*, t.j, mur, jak twierdzi Heneberger.
Stan wody w tem jeziorze dawniej był daleko
niższy jak obecnie, powiadają bowiem, że
z Kala do Węgielsztyna, gdzie jest kościół,
prowadziła dawniej prosta droga, którą jeszcze
dziś widzieć można pod wodą, i że z Sztynorta
suchą nogą można było dojść do łąk i kęp,
dziś śród jeziora się znajdujących. Przez wznie-
sienie grobli, mających zapobiedz wylewom,
podniósł się poziom jeziora o kilkanaście stóp.
Później kiedy Mamry kanałem złączono z po-
bliskiemi jeziorami, zniżył się nieco stan wo-
dy i tedy to wynurzyła się owa wyspa Upał-
ty, z jakie 1500 kroków od brzegu oddalona;
najgłębsze miejsca w jeziorze dochodząwedług
Tóppena 70—85 stóp. Nad Mamrami ciągnąsię obszerne lasy dębowe, w których jeszcze  
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w zeszłym wieku trzymały się łosie i niedźwie-
dzie, ratującesię nieraz przed myśliwymi u-
cieczką na kępy śród jeziora się znajdujące.
W ogóle cała ta okolica należy do najpiękniej-
szych na Mazurach, mianowicie zwierzyniec
w Sztynorcie, własność hr. Lehndorffa, zswo-
imi stuletnimi dębami tak silne robi wrażenie,
że człowiek stoi tam z początku jak wryty, A

potem poznawszy swoją ułomność, korzy się
przed majestatem Boskim. Czyt. Tóppen: Gre-
schichte Masurens str. 279 i an XXVI
ete, (Według powyższego opisu sprostować na-
o» ootadźinna pod Kisajnem(t.LV,str.
106, 6) jakoby to jezioro, także i Leckiem(Ló-
(zener-Kissain-See) zwane, nie stało w związku
z jez. Mamry, którego przecież tylko jest od-
nogą. Zachodzi tu oczywiście omyłka z jezi0-
rem Lewientynem, które leży nieco dalej na
południe i także Leckiem się zowie). Kś, Fr.
Mamu al. Atbrechi-Naujehnen (niem.), wś,

pow. piłkalski, st. p. SŚchillehnen, R. 1857
miała 37 mk. eh
Mamule, wś rząd., nad rz. Miadziołką, pow.

święciański, 3 okr. adm., o 50 w. od Święcian,
9 dm., 72 mk. katol. (1866).
Mamut-Sułtan, st. p. w pow. symferopo|-

skim, gub. tauryckiej, na trakcie z Symfero-
pola do Ałuszty. :
Mamyłany, ob. Górsk, pow. toruński.
Mamysze, folw., własn. ziemska Rdułtow-

skich, w pow. mińskim, 4'/, włók. A. Jel.
Manaczyn, Jfonaczyn, wś, pow. starokon-

stantynowski, okr. pol. kupielski, gm. M,, o 10.
w, od Wójtowiec, a 18 od Wołoczysk nad rz,

Grabarką, dopływem Zbrucza, par. Wołoczy-
ska o 16 w. od Kupiela. R, 1867 miała 210 dm.
Manajów, wś, pow. złoczowski, o 30 kil.

na wsch. Złoczowa, o 15 kil, na płn. wsch, od
sądu pow. i st, kol. żel. w Zborowie, a o 7 kil.
na płn, od urzędu poczt. i par. rz.-kat. w Ole-
jowie. Południową stroną obszaru płynie od
Harbuzowa jedno z zachodnich ramion (właści-
wie dopływów) Seretu, zwane tu Wydrówką
(od połowu wyder); do tego potoku wlewa się
płynący od zachodu z folw. Tworymirki mały
Przytok. (Ramię powyższe wypływa w Nusz-
czu p. n. Seret, w stawie ratyskim (Ratyszcze
pow. brodzki), łączy się ono z głównym Sere-
tem). Okolica górzysta, położenie wysokie;
zabudowania wiejskie leżą w dolinie potoku
(339 m.), grunta orne na wzgórzach, wznoszą-
cych się od 352—382 m. npm.; w stronie zach.

ciągną się lasy; grunt przeważnie gliniasty Ę,?
piaszczysty. Wioskę zamieszkuje EA”
to: religii rz.-kat. 138, gr.-kat. 754, Gi ać
języka pols. używa 204, rus. 754, umie czy (dh
66. Głównem zatrudnieniem mieszkańców jest
gospodarstwo rolne prowadzone w płodozmia-
nie dwupolowym; z płodów uprawiają naj-

. : 2 2 hr7 1 atwięcej kartofli, które się dobrze udają, obszary
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dworskie uprawiają na małych przestrzeniach
chmiel; pszczelnietwem zajmuje się kilku gosp.
iobszar dwor.; sadów nie ma. Z przemysłu
domowego podnieść należy wyplatane przez
włościan w porze zimowej z sitowia udatne ko-
szyki, torby i rogóżki. Obszar całej wsi wedle
ostatnich pomiarów katastr. wynosi 1591 ha.,
rozdzielonych na 1904 parcel; z tej przestrzeni

- posiada gmina 367 ha. roli, 116 łąk i ogr., 297
past., i 1 ba. lasu; obszary dwor. posiadają 326
roli, 106 łąk i ogr., 21 past. i 516 ha. lasu.
Czysty dochód z gruntów na r. 1664 obliczony
wynosi w gm. 1888 r. 74 kr., na obsz. dwor-
skim 2453 r. 91 kr., a od tego podatek bez-

- pośredni (bez dodatków) od gminy 886 r., od
dworów 530 złr. 15 kr. Obszerne łąki i pa-
stwiska sprzyjają hodowli bydła, której też
włościanie przeważnie się oddają. Szkoła fil. od
r. 1859. Właściciel Kaz, hr, Wodzicki, Par.
gr.--kat. w miejscu, dek, załosiecki, archidyec.
lwowska. We wsi jest cerkiew i szkoła filial-.
na. W r. 1595 Andrzej, kaszt. nakielski, ssta
włocławski, Piotr podkomorzy ziem: poznań-
skiej i Jan Czarnkowscy z Czarnkowa, bracia,
zapisują na wsi Manajowie Sianisławowi z Cze-
powa w sieradzkiem i Sabinie z Studzienice,

. małżonkom, 1500 złp. (ob. Arch. Ber. we Lwo-
wie, C. t. 350 str. 512). W r. 1596 ciż sami
QCzarnkowscy zastawiają wś M. małżonkom
Czepowskim (ib. ©. t. 350, str. 665). W obrę-
bie M. jest kilka mogił, także niwa pod nazwą
„„Mogiły* dziś całkiem zaorana. Tu wydoby-
wano rozmaite przedmioty krzemienne, czere-
py, guzy srebrne i pieniądze polskie. W lesie
tutejszym jest także kilka dobrze zachowa-
nych mogił, czyli kurhanów. Lu, Dz.
Manasowskie, uroczysko koło Buhryna,

pow. ostrogski.
Manast..., por. Monast...
Manaster 1.) (al. Zuka Manasićr, Manasić-

rek, Monastyr), część Kuki i gorzelnia w pow.
buczackim. 2.) M. (al. Manastórska góra, Mo-
nastór), młyn, karczma i os, w Swaryczowie
w pow. dolińskim, 3.) M. ( Monastyr) część
Szczepiotów w pow. jaworowskim. 4.) M. (al.
Manastyrek), folw. na obsz. dwor. Chrusne Sta-
re w pow. lwowskim. 5.) M. gajówka na
obsz. dwor. Litwinów, w pow. podhajeckim.
6.) M., plebania w Wyspie, w pow. rohatyń-
skim. 7.) M., poszczególne domy w Zagwoź-
dziu w pow, stanisławowskim. 8.) M., grupa
domów i młyn koło Kruszelnicy (obszar dwor-
ski Korczyn) w powiecie stryjskim. 9.) M.
Dereżycki, wś w pow. drohobyckim, zajmuje
płn. część Dereżyc (ob.). Mk. według spisu
z r. 1880 było 159 (obrz. gr.-kat.). Należą
oni do par. w Hubicach. We wsi jest cerkiew.
W szemat. monasterów bazyliańskich (Lwów
1867; str. 181) czytamy: W r. 1582 Mini-

_sterialis Palatinatus Russiae generalis provi- 
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dus Jacko Wereszczak de Nahujowice cum no-
bilibus Romano Popielowski et Antonio Tasil-
nicki recognoverunt, ex requisitione officiosa
Religiosi Prothasii Humen (sic) monachi riti
graeci condescenderant ad fundum villae De-
razyce vigore litterarum Sacrae Regiae Maje-
statis eidem monacho et ejus posteris circa
eandem Ecclesiam riti gr. degenti per Sacram
Regiam Majestatem datarum, t.j. grunt, na
którym jest monaster i w Łanku na potoku
Glinnym, także w niwy Zuczkowskie zdawna
przekopane do tego monastyru należne, także
w role kmiece Derazyckie około monastyra,
na staje Dąbrowy do tych przerzeczonych niw
Zuczkowskich wziąwszy do Glinicza potoezka
po roztoczku, który wyszedł do przerzeczonych
niw Zuczkowskich, tamże na tych potoczkach
stawki albo sadzawki dwie, a trzecią na Uściu
Glinego, do tegoż jeszcze w Łące, która leży
nad rz. Tyśmienicą wedle drogi, która bieży
z Drohobycza do Hubicza podla łąk kmiecych
Derażyckich z jednej strony, a z drugiej stro-
ny łąk Modrzyckich, a z trzeciej strony rz.
Tyśmienicy, prout ea omnia literae Sacrae Reg.
Majest. disponunt realiter et de facto intro-
misserunt, nemine eam intromissionem dene-
gante et impugnante, quinimo ipsomet Nobili
Paulo Skomorowski Vice-Capitaneo Drohoby-
censi benevole admittente. W r. 1658 poświę-
cał tutejszy ihumen archimandryta Wiktor
Kamieniecki cerkiew, zbudowaną w Przemy-
ślu przez Antoniego Winnickiego w miejsce
spalonej cerkwi św. Trójcy. Stąd wnosili nie-
którzy, że monaster dereżycki był archiman-
dryą, W r. 1775 sciągnięto fundusze mona-
sterów dereżyckiego, letniańskiego i liszniań-
skiego i utworzono z nich fundacyą monastyru
drohobyckiego. Grunta tych monasterów ode-
brała kamera w r. 1804, a monasterowi droho-
byckiemu wyznaczyła natomiast roczną rentę.
10.) M. Dobromilski (zwamy także Huczańskim)
św. Onufrego (ob. Dobromił). Już pod r. 1600
wspominają jako założyciela tego monaste u
i cerkwi Bazylego Ustrzyckiego, łowczego
schowskiego, Wkrótce potem występuje jako
wtóry założyciel i największy dobrodziej Jan
Szczęsny Herburt, ssta mościski i wiszeński.
Przywilejem z r. 1615 nadał on zakonnikom
ziemię koło klasztoru i pozwolił igumenowi o.
Anastazemu budować na górze drugą cerkiew
pod. wez. $. Mikołaja, która wraz z monaste-
rem istniała tam do r. 1705. W tymże roku
postanowiono przenieść monaster pod górę, a
w r, 1710 wymurowano staraniem igumena
o. Hieronima Kuzmycza cerkiew ś Onufrego,
Przy tej cerkwi wybudował w r, 1781 igumen
o. Gerwazy Pasławski klasztor o jednem pię-
trze, Na budowę dzwonnicy, w której także
zegar umieszczono, pozwoliła w r. 1783 A,
Białogłowska brać kamień z zamku herburtow-
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skiego, stojącego w pobliżu na górze Tarnaw-
sk :ej. Dobrodziejami klasztoru byli: Albrecht
Krasiński, kaszt. ciechanowski, w r. 1663; Sa-
muel. Jaworski, miecznik kijowski, Jan Czer-
necki, cześnik sochaczewski i Stanisław Brat-
kowski, miecznik pomezański, dziedzie żura-
wiński a ojciec archimandryty uniewskiego,
Onufrego Bratkowskiego. Po kapitule dubień-
skiej w r. 1743 przyłączono do Dobromila mo-
naster przemyski 6. Jana i oddano mu rucho-
mości po zniesionych monasterach w Brzucho-
wicąch, Ułuczu i Kłodzienku (ob.). Do mona-
steru należą obecnie dwie wsie: Bukowa i Żu-
rawin i część Ulmowa. Ozęść tę kupił dobro-
milski igumen Ambroży Haliczkowicz w r.
1795 za 9410 zł. 15 kr. i chciał ja nadać mo-
nasterowi drohobyckiemu; lecz temu zamiaro-
wl oparł się urząd protojgumeński i Ulmów
pozostał przy monasterze dobromilskim. W r.
1802 chciał rząd sprzedać monaster dobromil-
ski, pieniądze wcielić do funduszu religijnego
a mnichów przenieść do kolegium pojezuickie-
go w Przemyślu, Pokazało się jednak, że ko-legium przemyskie nie znajdowało się wówczas
w takim stanie, w jakim było przed zniesie-
niem jezuitów. Mieściły się tu szkoły i pomie-
szkania dla prefekta i profesorów. Przebudo-
wanie byłoby kosztowało 20,000 zł. MiejsceSamo nie byłoby odpowiednie na nowicyat, a
nadto trzebaby było kupować nowe miejsce na
szkoły. "Tak więc pozostał monaster w Dobro-
milu. W r. 1693 uchwalono na soborze prze-
myskim, aby w Dobromilu był nowicyat. Od-
tąd istnieje on tam do dzisiaj, Gdy w ostatnich
latach zakon bazylianów w Galicyi począł co-raz bardziej podupadać, postanowiono za sta-raniem prowincyała Sarnickiego przeprowa-
dzić reformę. Do tej misyi powołano jezuitów,
w r. 1882 wprowadzono ich do monasteru do-
bromilskiego, gdzie pozostaną aż do ukończe-
nia reformy, Za staraniem jezuitów odnowiono
też klasztor, w ostatnich latach znacznie zanie-
dbamy i podupadły. 11.) M. Krechowski, ob.
Krechów, 12.) M. Zetniański, ob. Letnia, 13.) M.
Liszniański, ob. Tisznia, 14.) M. Ułaszkowiecki,
część Ułaszkowiec w pow. czortkowskim. Po-
danie głosi, że początkowo, a to już w XVII
w. mieszkali mnisi w jaskini, w skale nad
którą stoi klasztor dzisiejszy. Jaskinię tę
przekształcono na kaplicę, a lud odwiedza ją
w czasie odpustu z czcią wielką, Podanie mó-
wi także, że gdy Jan Sobieski szedł na Tur-
%0w pod Chocim, spowiadała się tu u mnichów
cala jego armia, a król sam prosił o błogosła-
wieństwo i modlitwy. Około r. 1/20 zbudo-
wał igumen Józef Bryliński cerkiewi mona-
ster nad jaskinią i przeniósł do niej ikonostas
z obrazem M, B., umieszczony dawniej w ją-
skini. Na obrazie tym umieścił malarz r. 1678,
W r. 1737 potwierdził metropolita Szeptycki  
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cerkwi monasterskiej trzy odpusty. Igumena
Brylińskiego uprowadziło wojsko rossyjskie
w r. 1740 ze wszystkiemi cerkiewnymi przy-
borami i dokumentami do Rossyi, skąd on Już
nie powrócił. W 1720 darowała klasztorowi
Ludwika Załuska, kaszt. rawska, kilka kawał-
ków gruntu. Tę darowiznę powiększył w r.
1749 Wawrzyniec Lanckoroński, ssta stobnie-
ki, dziedzic Ułaszkowiec „saltem propter an-
gendam gloriam divinam et honestam susten-
tationem Religiosum', nie wkładając na mni-
chów żadnych obowiązków, i nadał im grunta
orne, sianożęć w lasku „„Czahry i tenże lasek.
W r. 1797 ukończono budowę obecnej kaplicy
ś. Jana, Do budowy tej przyczynili się: Ni-
siorowski, leśniczy ułaszkowiecki; Maciej $ro-
kowski; Maurycy hr. Łoś; Baraniecki, komor-
nik; Pryszlakiewiez, ruski paroch ułaszkowiec-
ki; Bazyli Bohunyk, kmieć ułaszkowiecki;
Bachmiński i Gawroński, który to ostatni i tę
jeszcze wyświadczył przysługę, iż wyjednał
u rządu pozostawienie klasztoru jako parafii
dla Milowic. Igumen tutejszy Ignacy Nagór-
ski (q 1866) wymurował i urządził ze szezu-
płych dochodów monasterskich piękną cer-

kiew w miejsce starej, podupadłej, 15.) M.
ob. Monaster. a Lu, Dz,
Manaster, ob. Ostra,
Manaster, las, ob. Krasna, pow. kałuski,
Manasterce, eb. Manasterzec, pow. stryjski,
Manasterczany (al. Monastyrczany) wieś

w pow. bohorodczańskim, 14 kil. na płd. zach.
od Bohorodczan, tuż na wsch. od sądu powiat.
l urzędu poczt. w Sołotwinie. Na zach, i płn.
leży Sołotwina, na płn. wsch. Zuraki, na wsch.
Starunia, na płd. Babcze i Markowa. Płn.
zach. część wsi przepływa Bystrzyca Soło-
twińska, od płd. zach, z Sołotwiny, na płn,
wsch, do Zurąków, dzieli się na ramionai
przyjmuje w obrębie wsi od praw. brz. Ma-
niawkę, płynącą od płd. z Markowy na płn.
wsch. Między tymi ramionami wód leżą roz-
rzucone zabudowania wiejskie (408 m. na płd.).
Płd. wsch. część wsi zajmuje niwa Pohorylec
(483 m.). Własn. wiek. (Tow. dla płod. leśn.
w Wiedniu) ma łąk i ogr. 1, pastw. 7; własn.
mniej. roli orn. 581, łąk i ogr. 750, past, 349,
lasu 4 mr, Wr. 1880 bylo 1202 mk. w gmi-
nie (obrz. gr.-kat., z wyjątkiem 26 rzym.-kat.).
Par. rzym.-kat, w Sołotwinie, gr.-kat. w miej-
scu, dek, bohorodczański, archidyec. lwowska.
We wsi jest cerkiew, Nazwa wsi pochodzi
prawdopodobnie od istniejącego tu niegdyś

monasteru bazyliańskiego. Za czasów polskich
należały M. do dóbr koronnych, do dzierżawy

sołotwińskiej w ziemi halickiej. W lustr. zr.
1765 (Rkp. Bibl. Ossol. M 1892, str, 29) czy-
tamy: „Wieś M. podług produkowanego in-
wentarza osiadłości poddanych ma ad praesens
54, Tmportuje intraty na rok zł. 238 gr. 24.
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Arendy karczemnej z porękawicznem płaci na
rok zł. 847 gr. 20, które do sumy 2238 zł. 24
gr. wchodzi,* Lu. Dz,
Manastćrec, ob. Manastórzec, pow. droho-

, bycki. i -
_Manastćrek |.) gajówka koło Podgrodzia

na obsz. dwor. Zalipie w pow. rohatyńskim.
2.) M., część Podhorzec w pow. złoczowskiu.

- 8.) M., ob. Manastćr, Manastyrek, Monasterek.
4.) M.-Brodzki (al. Monastórek, po rusku Ma-
nastyrok), wś w pow. brodzkim, 22 kil. na płn,
zach. od Brodów, 8 kil. na płd. wsch. od sądu
powiat. w Łopatynie, 3 kil. na płd, od urzędu

_ poczt. w Stanisławczyku. Na płn. leży Stani-
sławczyk, na wsch. Berlin, na płd. Ruda Brodz-
ka, na zach. Turze i Trójca. Wzdłuż granicy
zach. płynie Styr od płd, na płn. i tworzy
w zach. stronie wsi staw, przeszło 2 kil. dłu-
gi, a 100 do 500 m, szeroki, Wypłynąwszy
ze stawu tworzy Styr w stronie wsi płn. zach.
mały, na wsch. wygięty łuk, poczem przybiera
znowu jako rzeka graniczna kiernnek płn. We

-- wsch. stronie wsi nastaje mały potok, dopływ
Styru, ipłynie na płn. do Stanisławczyka.
Zabudowania wiejskie leżą w płn. zach, stro-
nie obszaru, nad Styrem, część wsi zwie się

tam „,Perekałki;'* na wsch. od niej leży część
wsi Birki. W stronie płd. zach. leży część
wsi Bazyna wraz z folwarkiem, a na płd, zach.
od niej folw. Prystup (al. na Prystupie), We
wsch. stronie obszaru leżą części wsi: „Na
Młotkach,* „Na  Mielniczkach,* „„Zbroje.*
Przeważną część obszaru na płd. i wsch, zaj-
muje las (las Czarny na płn. wsch.).. Najwyż-
sze wzniesienie na płd. wsch. czyni 219 m.
Własn. więk, ma roli orn. 64, łąk i ogr. 134,
pastw. 38, lasu 2289; własn. mniej. ma roli
orn. 264, łąk i ogr, 465, pastw, 21, lasu 5 mr,
W r.1880 było 537 mk. w gminie, 15 na
obsz. dwor. (479 obrz. gr. kat., 7 rzym.-kat.).
Par, rzym. i gr.-kat, w Stanisławczyku. We
wsi jest cerkiew pod wezw, ś, Mikołaja. Na-
zwa wsi pochodzi prawdopodobuie od istnieją -
cego tu niegdyś klasztoru bazyliańskiego. 5.)

_M.-Ohladowski, wś w pow. kamioneckim, 30
kil. na płn. wsch, od Kamionki Strumiłowej,
14 kil. na płd. wsch. od sądu powiat, i urzędu
poczt. w Radziechowie. Na płn. leży Ohla-
dów, ua wsch. Majdan Stary i jego przysiołek
Pustelniki, na płd. Czanyż, Huta Połoniecka i
Połoniczna, na zach. Dmytrów.. Wody płyną
do Styru za pośrednictwem pot. Krzywego (al.

Ohladówki), dopływu Baczki, płynącego przez

płn. wsch. część wsi od płn. zach, na płd, wsch.
a zasilonego kilkoma dopływami, i za pośre-
dnietwem Berezówki, dopływu Baczki, płyną-
cego przez płd. część obszaru od zach. na wsch.
Płn. wsch. część obszaru zajmuje Manasterek,
na płd. od niego leży Majdan Nowy, a na

_ zach, grupa domów Babiny (al. Babin). Obszar  
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przeważnie lesisty. Na płn. wsch. las Cyga-
ny, na płd. las Wyhary (229 m.). O roli or-
nej i £. d. ob. Ohladów. W r. 1880 było 548
mk. w gminie (450 w Manasterku, a 93 wMaj-
danie Nowym), 37 na obsz. dwor. (543 obrz.
gr.-kat., 12 rzym.-kat.). Par. gr.-kat. w Ohla-
dowie, rzym.-kat. w Łopatynie, We wsi jest
cerkiew. Klasztor bazyliański istniał tu już

w r. 1723. W księdze „„Cathalogus alph, Pa-

trum et fratrum O. 8. B. M. czytamy na str.
704: „Jsaias Czajkowski, natus in Czajkowice
terrae Premisl., ruthenicam linguam et polo-
nicam optime callens, ingressus religionem in
monasterio Sanctae Trinitatis prope Ohladów
sito, a. 1723 die 13 decembris.* 6.) M.- Wer-
chracki (al. Monaster), część.Werchraty i leśni-
czówka, pow. Rawa ruska. Lu. Dz.
Manasterek, wioska w pow. kaniowskim,

położona o 3 w. poniżej wsi Trechtymirowa
nad rz, Dnieprem, posiada ziemi majątkowej
przynależnej Konstantemu Hudymie Lewko-
wiczowi, zaliczonej wraz z wioską Zarubińcami
1278 dz., z której do 450 dz. ziemi odeszło
wykupowej i liczy mk. prawosł, 248, oraz ka-
tol, 4, Dawniej M. z pomienionemi gruntami
stanowił własność Trechtymirowskiego Mo-
nasteru byłego na temże miejscu. Czego do-
wodzi przywilej wydany przez Jana Kazi-
mierza d. 10 mar. 1652 r., z którego to przy-
wileju dosłowną kopię tu umieszczamy: ,„,Na
pokorną prośbę i suplikę Wojska Naszego Za-
porozkiego, My chętnie się nakłonili, I fun-
dacyę Monasteru Trechtemirowskiego, od an-
tecesorów Naszych na ułomnych i niedołę-
żnych z pomienionego wojska żołnierzy, chwa-
lebnie uczynioną, stwierdzić i umocnić umy-
śliliśmy. Jakoże i tem listem Naszym, prawa
i przywileje, temu Monasterowi od przodków
Naszych nadane, we wszystkich punktach,
klauzulach i kontentach, powagą Naszą apro-
bujemy i ratyfikujemy, który to Monaster,
teraźniejszy przełożony i po nim jego następcy,
podług ordynacyi i postanowienia wojska Na-
szego Zaporozkiego, ze wszystkiemi pożytkami
i przyległościami wedle tego jak od Komisarzy
Naszych ocerklowany i ograniczony będzie,
trzymać i onego spokojnie używać będą wiecz-
nemi czasy, tak jednak, żeby dochody z niego,
podług intencyi pobożnych fonduszów, na
ułomnych i niedołężnych z wojska Zaporoz-
kiego żołnierzy obracane były” (Jan Kazi-
mierz król polski), Tu przebywał pewien
czas Juraś Chmielnicki jako czerniec. Po r.
1686 monaster zajęli unici; 1768 zburzyli go

hajdamacy.
Manasterska Ruda, ob. Zuda M.
Manasterska woda, potok górski, nastaje

w lesie Łazy, na północno-wschodnim góry
Luty )1093 m.): w południowo-zachodniej
stronie obszaru gm. Mizunią, w pow, doliń-



 

skim, płynie na
i łąki Mizunia (i

Krainy (ob.),
Manasters

północny wschód przez lasy
po 6 kil, biegu uchodzi do

dopływu Mizuńki. Br. G.
ki potok, nastaje na południo-wo-zachodnim obszarze gm. Olchowca, w pow.brzeżańskim, płynie na południowo-wschód,

wzdłuż podnóża, wzgórza lesistego Obreczowy
(429 m.) przez obszar. tejże gminy, następnie
przez obszar Rybników, gdzie łączy się z Mię-czyszczowskim potokiem, od praw. brz., i u-chodzi w Rybnikach do Złotej Lipy, z:praw.brz. Długość biegu 6 kil. Br. G.„ Manasterskie (al. Monasterskie), przysiołek
1 niwa w płn. wsch. stronie Łuki i zach. stro-
nie Trościańca w pow. złoczowskim. Są tuwidoczne ślady dawnego monasteru w miej-
scu znacznie wzniesionem, okrążonem od stro-
ny płn. i wsch. lasem, Z wzgórza spływa
mały strumyk i tworzy wodospad, nazwanyprzez Sobieskiego „„Niedowiarką.* Miejsce topolubił także dziedzic Złoczowa, Aleks, hrKomarnicki, i kaza
bie stoi obelisk
Łuka.
Manastersko (al. Mona

kossowskim, tuż na zach, od sądu powiat. iurzędu poczt, w Kossowie. Na płn. zach. le-ży Pistyń, na płd, wsch, Moskalówka, na płd.zach. Horod, Wzdłuż granicy płd, wsch. pły-nie od płd, zach. na płn. wsch. Rybnica, do-pływ Prutu. Do niej wpada w obrębie wsikilka strug małych, nastających w zach, stro-nie obszaru, w części lesistej i górzystej (Po-har 666 m., Stisky 691 m.), a płynących nawschód. Zabudowania wiejskie rozrzucone naznacznej przestrzeni we wsch. stronie obszaruWzdłuż granicy płn. wsch. idzie gościniec,wiodący z Kut na Kossów, Pistyń i Jabłonów
do Kołomyi. Własn.więk, (rządowa) ma łąk
l ogr. 1, pastw. 8, lasu 224; własn. mniej. roli
orn. 109, łąk i ogr. 422, pastw, 309, lasu 25
mr. W r. 1880 było 2199 mk. w gminie, 35
na obsz. dwor. (1309 obrz. gr.-katol., 170Tzym.-kat.), Par. rzym, i gr.-kat, w Kosso-
wie. Lu. Dz.

Manasterycha al. Monasterycha, folw. na
obsz. dwors. Kozina, pow. skałacki.
Manasterz 1.) z Podosobniem, wś w pow.

Lisko (także Monasterz), ma parafię gr.-katol,,
należy zaś do paraf. rzym.-katol., sądu powiat,i urzędu poczt. w odległym o 7,5 kil. Lisku,
Wieś leży w okolicy górskiej 316 m. npm. na
prawym, a folw. Podosobień na lewym brzegu
Banu, Grunta wiejskie i parafialne przecinają
tory kolei przemysko-łupkowskiej między stą-
cyą ŁukawicąaZałużem. Chaty są pobudo-
wane wzdłuż potoku uchodzącego do Sanu.
Do okoła podnosi się teren pokryty lasem,
Szczególniej piętrzą się wzgórza północne Hry-nia horb 651 m. npm. Rusinowa pasieka 672

t się tu pochować. Na gro-
» Zmącznie nadpsuty. Obacz

Lu. De,
stersko), wś w pow,
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m., od wschodu Słona polanka 614, góry zaś
w stronie południowej dochodzą tylko do 454
m. npm. Północne pasmo górskie tworzy gra-
nicę pow. sanockiego i liskiego obejmując M.
ramionami trójkąta równoramiennego, którego
południowe pasmo jest podstawą. Śiarczyński
(Rkp. Bibl. Ossol. M 1825) pisze, że przy
strudze zwanej Janicką znajduje się dobra ru-
da żelazna, którą kopano, ale już w r. 1820
zaniechano dobywania, a Schindler (str. 28),
że odkryto ślady rudy miedzianej, maląchitu i
miedzi rodzimej w r. 1818. Obecnie niema
tam żadnych kopalń. 7818 mieszk. przeby-
wą stale na obszarze więk. pos. 18, podług sze-
mat. duch. ma być jednak 950 gr. katol., 27
rzym.-kat. i kilkunastu izraelitów. Więk.
pos. ma 178 mr. roli, 53 mr. łąk, 41 mr. past,
i 1058 mr. lasu; pos. mniej, 1046 mr. roli, 102
mr. łąk, 211 mr. pastw, i 34 mr. lasu. Cer-
kiew parafialna drewniana (dyec. przem. dek.

. | kańczucki (liski) obejmnje Bermichową, Łuka-
wicę i Łazy załuckie z ogólną liczbą 1891 gr.--
katol. i 74 żydów). Uposażenie parocha skła-
da się ze 122 mr. roli; dodatku do kongruy
92 zł. i procentów z 500 zł., które zapłacono
za grunta zabrane pod tory kolei żelaznej, M.
graniczy na południe z Bermichową i Łuka-
wicą, a folw. Podosobień na zachód z Zasta-
wiem, a na południe z Postołowem. 2.) M.
z Nieważką i Rzekami, wś w pow. łańcuckim,
leży nad Mleczką, dopływem Wisłoka, przy
drodze z Kańczugi (6 kil.) na południowy za-
chód do Zagórza, w okolicy pagórkowatej 326
m. npm., która podnosi się upłazem ku zacho-
dowi, Z tej wyżyny spływa potok Hussow-
ski wpadający w M. do Mleczki. Ta rzeka
ma tutaj prawy brzeg nizki i tworzy łąki pod-
mokłe, W najniższym punkcie 293 m. npm,
zbudowana karczma nosi nazwę Mokra, Także
ku wschodowi podnosi się okolica nieznacznie
tworząc wzgórze 54] m. bezwzględnej wyso=
kości. Upółnocnego stoku tego wzgórza stol
folw. Zagórski, nazwany prawdopodobnie od
pobliskiej wsi Zagórze. Na wschód od M. nad
Hussakowskim pot. znajduje się przys, Rzeki,
a na północ od niego drugi przys. Nieważka
lub Niewaszka. Kilka chat oddzielnie stoją-
cych nazywają ,,Za oblaskiem.* Te przysioł-
ki otacza od wschodu las, noszący na północy
nazwę Zapust (407 npm.) i Niwa Górna,
w Środku Strasznik, a na południu Rzeżański
las (384 m. npm.). Ten las dzieli M. odSie-
dlaczki, leżącej w północnej stronie; dalej
w stronie północno-wschodniej ciągną się nad
rzeką ku Pantalowicom podmokłe łąki, a na
wschód ku Łopusznie Wielkiej małe liściaste
gaje. Na południe graniczy ta wieś z Zagó-
rzem. M, należy do sądu pow. w Przeworsku

l ma parafię rzym.-katol. Liczy 1879mieszk,
rzym, katol, Podług dokumentu wystawio-
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nego przez Spytka z Tarnowa w r. 1428 na-
zywała się ta wieś pierwotnie Światoniową

- Wolą, ale jaż w owym czasie zmieniono jej
nazwę na Manasterz, z powodu, że tam był
klasztor ruski, Podług aktu wizytacyi bisk.
Wacława Sierakowskiego, znaleziono przy
przemalowywaniu kościoła w 1745, na sie-
strzanie po nad krzyżem dzielącym prezbite-
ryum od nawy wyryty rok 1552, coby
mogło oznaczać, że w tym roku ukończono bu-
dowę kościoła. W 1611 r. powiększyła ks.
Ostrogska uposażenie parafii i dała nowy
przywilej. Z nieznanego żródła podaje Siar-
czyński (Rkp. Bibl. Ossol. N 1825) rok budo-
wy kościoła na 1650. R. 1881 położony ka-
mień węgielny pod nowy kościół katolicki. M.
ma 1379 mieszk., między tymi 1220 rzym.-
katol., 89 akat. i 40 izr. Parafia dyec. prze-
myskiej dek. przeworskiego, obejmuje także
Hadle i ma w ogóle 1636 rzym.-kat., 89 akat.
i57 izrael. Pos. więk. spadkobierców Józefa
Kellermanna ma obszaru 140 mr. roli, 44 mr.
łąk, 37 mr. pastw, i 347 mr. lasu; pos. mniej,
1203 mr, roli, 184 mr. łąk, 226 mr. pastw.i
110 mr. lasu. 8.) M. lub Monasterz, wieś
w pow. jarosławskim, po rusku Manastyr, leży
w widłach utworzonych przez ujście Luba-
czówki do Samu, po prawym brzegu tej rzeki,
przy drodze z Jarosławia do Sieniawy (8.7
kil.), w równinie 189 m. npm. wzniesionej.
Od wschodu otacza wieś duży las częściowo
szpilkowy, częściowo liściasty, od północy i
zachodu oblewają ją obydwie rzeki, a na po-
łudnie otwarta równina sięga aż po granicę

_wsi Nielichowie. M. ma parafię gr.-kat. dre-
wnianą, wyznawcy zaś rzym.-katol. obrządku,
są przyłączeni do kościoła filialnego w Wią-
zownicy. Z ogólnej liczby 904 mieszk., prze-
bywa 27 stale na obszarze więk. pos., 394 jest
obrz. rzym.-kat., a 510 gr.-kat. Więk, pos,
Jerz, ks, Czartoryskiego ma obszaru 258 mr.
roli, 15 mr, łąk, 34 mr. pastw. i 100 mr. lasu;
pos. mniej. 1158 mr. roli, 62 mr. łąk, 191 mr.
pastw. i 26 mr. lasu. Jest w tej wsi szkoła
ludowa jednoklasowa i od r. 1840 filiał parafii
'ewang. Jarosław. Paraf. gr. katol. należy do
dyec. przemyskiej dek. jarosławskiego, ma
dołączoną Czerwoną Wolę i przys. Derewicki
z ogólną liczbą 900 gr.-kat. Uposażenie pa-
rocha gr.-kat. składa się z 66 mr. roli, 65 zł.

w. a, dodatku do kongruy, wspólnego pastwi.-

ska z gminą, 12 sągów opałowego, w połowie

twardego, a w połowie miękiego drzewa i 46

kóp żyta. Mac.
Manasterzec (po rusku Manastyrec) 1.) wś

w pow. drohobyckim, zwana także Monaster-
cem, 26 kil. na płn. zach. zach. od Drohobycza,
11 kil. na płn. zach. od sądu powiat, i urzędu

poczt. w Podbużu. Na wsch. leżą Łukowica i
Łopuszna, na płd. Stronna, na zach. Sprynia,  

na płn. zach. Spryńka i Błążów, na płu. wsch.
Czerchawa (4 ostatnie miejscowości w pow.
samborskim). Przez płn. zach. część wsi pły-

nie od płd. zach., ze Spryni, na płn. wsch. do

Czerchawy pot. Sprynia, jedno z ramion Czer-

chawy, dopływu Bystrzycy, W obrębie wsi

przyjmuje Sprynia kilka znaczniejszych strug,

płynących od płd. na płn. Nad dolnym bie=
giem jednego z tych dopływów leżą zabudo-
wania wiejskie (369 m,); na płn. wsch, od nich

część wsi Rakowiec. Płd. część lesista, wznie-
siona na krańcu płd. do 534 m., na płn. zach,

do 471, na płn. wsch. do 444 m. Włas. więk.
ma roli orn. 317, łąk i ogr. 68, pastw. 98, la-

su 718; włas. muiej. roli orm. 472, łąk i ogr.

111, pastw. 444 mr. W r. 1680 było 548 mk.
w gminie, 34 na obsz. dwor. (14 obrz. rzym.-

kat., reszta gr.-kat.). Par. rzym.-kat, w Czu-

kwi, gr.-kat. w Błażowie, We wsi jest cer-
kiew i szk. etat. jednokl. 2.) M., wś w pow.
rudeckim, 22 kil. na płd. wsch. od Rudek, 10
kil. na płd, od sądu powiat. i urzędu poczt.
w Komarnie. Na zach. leżą Mosty z Dnie-
strzykiem, na płn. Nowawieś (a mianowicie
część wsi Mielnicze), na płd. wsch. Tatarynów,

na wsch. Powerchów i Terszaków, na płd, Wo-

łoszcza (w pow. samborskim). Wzdłuż gra-

nieypłn.-zach., płn. i płn.-wsch. płynie Dniestr

krętym biegiem. Równolegle z Dniestrem

płynie jego dopływ, pot. Wyrla, Płd. część

obszaru moczarzysta. Na płn., nad Dniestrem,
leżą zabudowania wiejskie (265 m., znak

triang.). W r. 1880 było 295 mk. w gminie,
20 na obsz. dwor. (obrz. gr.-kat.). Par. rzym.-
kat. w Wołoszczy, gr.-kat. w miejscu, dek.
horożański, dyec. przemyska. Do parafii na-
leżą: Terszaków i Mosty z Dniestrzykiem.
We wsi jest cerkiew. Według podania miał

tu być dawniej klasztor bazyliański. 8.) M.
(al. Manasterce), wś w pow. stryjskim, 11 kil.

na płd. zach. od sądu powiat. i urzędu poczt,

w Stryju. Na płn. leży Kłodnica, na wsch,
Koniuchów, na płd. wsch. Hurnie, na płd. Wo-

la dołhołucka, na zach. Uliczno (w pow. dro-

hobyckim), Wsch. część wsi przepływa pot.
Selanka, dopływ Kłodnicy, zwana w górnym
biegu Niedźwiadkiem, od płd. z Woli dołhołu-

ckiej, na płn. wsch. do Kłodnicy, i zabiera

w obrębie wsi z lew. brz. pot. Szypilski, pły-

nący z Woli Dołhołuckiej na płn, wsch. Wdo-

linie Selanki leżą zabudowania wiejskie (343

m.). Na wsch. leży las Chaszcze (346 na płn.,

385 m. na płd.), W skład wsi wchodzą na-

stępujące części: Kłodnica, Mielniki (po ru-
sku Mełnyki), Rogulski, Wierzbina i folw,
Ubereż (Obereże) z karczmą i leśniczówką,
Własn. więk. ma roli orn, 227, łąk i ogr. 108,
pastw. 838, lasu 117 mr.; własn. mniej, roli

orn, 377, łąk i ogr. 515, pastw. 76 mr. Wr.
1880 było 331 mk. w gminie, 77 na obsz,
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dwor. (przeważnie obrz, gr.-kat.), Par. rzym.-
kat, w Stryju, gr.-kat. w Woli Dołhołuckiej.We wsi jest młyn, 4.) M. (al. Monasierzec),ws w pow. żydaczowskim, 26 kil. na płd.wsch, od Zydaczowa, 7 kil. na płd, wsch, od
sądu powiat. i urzędu poczt. w Zurawnie. Nawsch, leżą Kotoryny, na wsch. Perekosy i
Dołha (obie w pow. kałuskim), na zach. Buja-nów i Lutynka, na płn. wsch. Mielnicz, napłn. Żurawno i Zurawienko (w pow. rohatyń-skim), Wzdłuż granicy płn. płynie Dniestrod zach. na wschód, tworząc kilka zakrętów.Wzdłuż granicy zach. płynie na małej prze-strzeni dopływ Dniestru Lutynka, a na więk-szej przestrzeni dopływ Lutynki, Czarny Su-chy potok; środkiem obszaru dopływ Dniestrulszynka, nastający w płd. części wsi a pły-nący na płn. Wsch. część obszaru nakoniecprzepływa pot, Kiełbaska, nastający w płd.wsch. stronie wsi, a płynący na płn., potemna płn, wsch. i łączący się z drugim potokiem,płynącym z Kotoryn; tak zasilowy potok przy-biera kierunek płn. zach, i wpada do Dniestru.W dolinie Olszynki, prawie w środku obszaru,leżą zabudowania wiejskie, na płn. wsch. od

l Stara Wieś (po rusku Stare-
Ną płd, granicy wznosi się wzgórze

Perekosy do 353 m. (znak triang.), w środku_ obszaru dochodzi punkt jeden 304 m. Na płn.wsch., w pobliżu Dniestru, opada obszar do282 1245 m, Własn. więk. ma roli orn. 153,łąk i ogr. 75, pastw. 168. lasu 465 mr.; włas.mniej. roli orn. 1598, łąk iogr. 992, pastw.438, lasu 59 mr. W r. 1880 było 1418 mk.w gminie, 37 na obsz, dwor, (13 obrz. rzym.-kat., „1202 8T-kat.), Par, rzym.-kat. w Żu-aWnie, gT-kąt, w miejscu, dek. żurawieński,archidyec, lwowska. We wsi jest cerkiewpod wezw. św. Mikołaja i szk, jednokl. nie-
zorganizowana. I tutaj był prawdopodobnie
monaster bazyliański, 5.) M., obacz Mona-
ster, Lu. Dz.

Manasterzyska, ob. Monasterzyska 1 Mona-
steryszcze,

Manasterzyska al. Monastyryska, nazwa
południowej części przedmieścia Roszu miasta
Czerniowie na Bukowinie, Br. Gk

Manasthircze. R. 1463 Jerzy Strumiło
z Dymoszyna zapisuje franciszkanom lwow-
skim wś Czyszki z sołectwem i M. (A. G. Z.
PF; 188—189). Lu. Dz.
Manastiara al. Manasiiora, grupa chat

W obr, gm, Russ Plawalar, w pow. Suczaw-
skim, na południowy wschód od wsi, z kapli-
cą św, Iwana. Br. G,

Manastiora, ob. Russ manastiora i Onufry Ś,
Manastirea 1.) humorulni, niem. Klosterku-

mora, ob. Humora, t, III, str. 219. Liczba mk,
1261 (1880 r.). 2.) M.-Putna, ob. Putna, kla-  
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sztor. 8.) M.-Sucevitei, ob, Suczawica, klą-
sztor. : „Br. G.

Manastiresti, przedmieście Czerniowiec.
Manastyr 1.) os. w Łanoweach, pow. borsz-

czowski, 2.) M., por. Manaster, Monaster,

Manastyrec, ob. Jfanasterzec,
Manastyrek 1.) al. Monastyrek, Ruda Ma-

nastyrska, wś w pow. rawskim, 8 kil. na płd.
od sądu powiat. w Rawie Ruskiej, 7 kil. na
płn. wsch. od urzędu poczt. w Magierowie. Na
płn. leży Kamionka-Starawieś, na wsch. Ruda
Magierowska, na płd. Kamienna Góra i Biała,
na zach. Ulicko-Seredkiewicz, Środkiem ob-
szaru płynie od płd. zach, na płn. wsch. pot.
Mielniczne, zwany w dalszym biegu Moszcza-
ną, dopływ Raty. Wieś składa się z części:
Doberki, Glinik, Hołowków (z folw.), Miłków
Kąt (al. Miałkowy Kąt). Na płn. zach. leży
las Hołówka (szczyt 334 m.), Własn. więk,
ma roli orn, 1078, łąk i ogr. 124, pastw. 72,
lasu 1465 mr.; włas. mniej, roli orn. 2200, łąk
1 ogr, 214, pastw. 332, lasu 89 mr, W r. 1880
było 777 mk, w gminie, 19 ną obsz. dwors.
(37 obrz. rzym,-kat., reszta gr.-kat.). Par.
rzym.-kat. w Magierowie, gr.-kat, w miejscu
(Ruda  Manastyrska), dek, potylieki, dyec.
przemyska, Do parafii należą: Zamek i Pogo-
rzelisko, We wsi jest cerkiew drewniana,
postawiona w r. 1782, Był tu niegdyś mo-
naster bazyliański, 2.) M., część Zazulów
w pow. złoczowskim, 3.) M., ob. Manaster.
4.) M.-Bilczecki, wś, a raczej przys. i folw.
w Bilczu, w pow. borszczowskim, przedtem za-
leszczyckim (ob. Bilcze). Zajmuje on płd.
wsch. część wsi nad samym Seretem i liczył
według spisu z r. 1880 mk. 325, Stefan Po-
toeki założył tu po r. 1600 klasztor bazyliań-
ski, W czasie wojen kozackich uległ klasztorzniszczeniu, Odnowił go Jan Potocki, kaszt,
bracławski, w r. 1785, a rodzina Siekierzyń-skich powiększyła fundacyę w r. 1768. Mo-
naster ten zniesiono w r. 1793. Historyą mo-
nasteru posiada biblioteka klasztoru bazylisń-
skiego we Lwowie. 5.) M.-Brodzki i Ohla-
dowski, ob, Manasterek, Lu, Dz,Manastyrska 1.) Zuta (al. Huta, Hutka),
poszczególne domy w Skwarzawej Nowej,
> pow. żółkiewskim, 2.) M.-Zuda, obacz
Ruda,-M,
Manastyrskie, ob. Manasterskie i Monastyr-

skie,

Manastyrski Kąt, Kut, przedmieście Horo-
denki, ką

Manastyryk, leśniczówka koło Kurypowa,
pow. stanisławowski, na obsz. dwors. Doro-
howa.

Manastyryska, ob. Monasterzyska.
Manastyrzec, ob, Janasterec i Manasierzec,
Manaszówka al. ZBryszcze, folw, na obsz,

dwors. Mikołajowa, pow. brodzki.
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Manazyl, folw. pryw. nad rz. Dzisienką,
pow. dzisieński, o 21 w. od Dzisny, 1 okr.

adm., 1 dm., 135 mk. (1866). |
Manchenguth (niem.), ob. Mańki,
Manchowe (dok.), ob. Iansowo.

Manciuny, wś rząd., pow. trocki, 4 okr.
adm., 72 w. od Trok, 12 dm., 93 mk., 87 ka-
tol..3żyd (1866).
Manciuszany, wś nad Szyrwintą, pow. wi-

leński, 2 okr. adm., 62 w. od Wilna, 13 dm,,
158 mk, katol. (1866).
Mańce al. Olszyca, jez. w pow. borysow-

skim, uformowane śród bagien i lasów z roz-
lewn rzeki Serguta, łączy się z jeziorem Pła-
wio z rozlewu tejże rzeki na południe powsta-
łem; ma obszaru przeszło 4 w. kwadr., wcho-
dzi w system kanału berezyńskiego (ob.);
rybne. Al. Jel.

Mancoschicz (dok.), ob. Jangschitz,
Mańcza al. Zzba, rzeczka bagnista w połu-

dniowej stronie pow. borysowskiego. Zaczyna
się w moczarach około wsi Gumny (błoto Nie-
ryb), płynie lesistemi nizinami w kierunku
południowo-zachodnim; przed zaściankiem No-
wosiele, przyjmuje w siebie rzeczkę Bosynię
i inną małą; pod zaściankiem Prudok rozlewa
się w jeziorko, ma młynek i niżej wpada do
Berezyny z lewej strony. Długość biegu oko-
ło dwóch mil. Między rz. Mańczą i rz. Bru.
siatą zalegają ogromne lasy pełne dzikiego
zwierza, w pośród których między wsiami
Orzeszkowicze i Zmitrowicze leży błoto mają-
ce dług. 7 w. a szer. 3 w. Błoto porośnięte
zrzadka karłowatemi sosnami lub wcale bez-
leśne, jest przytułkiem żórawi i gęsi.
Manczarówka, karczma i zabudowania go-

_' spodarskie na obsz. dwors. Zuchorzyc, pow.
- lwowski.

Mancze (dok.), ob. Manze,
Manczewo, por. Kościerzyna.
Mańczuki, wś w północnej stronie powiatu

mińskiego, nad rzeczką Dubrawką, lewym do-

pływem Usiaża, o wiorstę na wschód od Ostro-
Żye, ma osad 10, miejscowość dogodna, nie-
bezleśna, gleba i łąki dobre. 24Ł: JL.
Manczuliwski potok, potok leśny, płyną-

cy wzdłuż granicy Dychteniey i Putylli,
w pow. wyżnickim, na płn. wschód i uchodzą-
do Dychtenicy pot, (ob.). Zródło jego leży
u południowych stóp góry Semakowej (981
m.). Długość pot, 4 kil. i pół. Br. Q.

Manczuny, wś, pow. kalwaryjski, gm, Bal-

kuny, par. Mirosław; odl. 4/7 w. od Kalwaryi,
ma 27 dm., 242 mk. W 1827 r. wś rząd., 13

dm., 88 mk.
Manczykowice, ob. Jaćkowice.

Mandangni (dok.), stara nazwa pruska
- strugi na Warmii, niedaleko miasta Melzak, |
_ pod Kirschienen i Palten, Czyt. Cod, dipl,  

Warm. I, 112 i Sieniawski, Biskupstwo
warm. 182. |
Mandarowszczyzna, mały zaśc. w pow.

mińskim, w okolicy mczka Jużnica; przy dro-
dze z Iwieńca do folw. Pokucia, w okr. polic.
2-im rakowskim, w parafii kamieńskiej; ma
osad 2, grunta mierne, glinkowate. 41, Jel.
Mandaryszki, zaśc. szlach., pow. wileński,

2 okr, adm., o 70 w. od Wilna, 1 dm., 5 mk,
starowier. (1866).
Mandawa, rz., ob. Zużyce, t, V, 841.
Mandel, Jfandele (dok.), ob. Mędrzyce.
Mandelau (niem.), r. 1812 Mandlow, 1368

Mandełow, wś, pow. wrocławski, par. Thauer.

Mandelkobel, J/andelkoben (dok.), ob. Ję-

drzyce.
Mandelkow, Mandelkowen (dok.), ob. Mę-

drzyce.
Mandeln (niem.), wś, pow. królewiecki, st.

p. Neuhausen. Ma 1560 mr. ziemi, 125 mk.
(1857).
Manderkowitz (dok.), ob. Mądrzechowo.
Mandilkoben (dok.), ob. Iędrzyce.
Mandreki, ob. Mandrykt,
Mandrill-Mitzko (niem.) al. Mitzken, wś,

pow. szyłokarczemski, na granicy nizinowego,
st. p. Joneiten; 46 mk, (1857).
Mandrokowitcz (niem.), ob. Mądrzechowo,

Mandronika, była wieś w gminie Połonne,
t.j. w płd. części dzisiejszego pow. zwiahel-
skiego lub w przyległej zasławskiego.
Mandrowo, st. poczt. w pow. wałujskim

gub. woroneskiej.
Mandryk, młyn koło Wierczan, na obsz.

dwors, Podhorzec, pow. stryjski.
Mandryki 1.) grupa domów na obsz. dwor.

Toporowa, pow. brodzki. 2.) M., część Mar-
kówki, pow. kołomyjski. 3.) M., ob. Mał-
dryki.
Mandrzeschitz (niem.) al. Mandrokowitcz,

ob. Mądrzechowo.
Mandtkeim al. Manikeim (niem.), wś, pow.

rybacki, st. p. Heiligen-Kreutz; leży niedale-

ko brzegu morza baltyckiego w samym klinie

dawnej Sambii 812 mr., 65 mk., (1857).
Mandtkeim al. Jfantkeim (niem. ), folwark,

pow. fiszhuski, st. p. Thierenberg. 1857 r.

62 mk.
Mandwieden (niem,) al. Peter-M., wś przy

dr. żel. tylżycko-kłajpedzkiej, pow. szyło-

karczemski, st. p. Saugen; 129 mk. (1857).
Mandycze w lisku, os. na obsz. dwors,

Raźniowa, pow. brodzki,
Mandżalejowski zamek, por. Manżelejowsk;,

' Mandżary, przedm, Korsunia, ob. t. V,

str. 44,
Mandziałlin, horodyszcze, obacz Czerkasy,
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Mandziaki, część Szczutkowa, pow, ciesza-

nowski,



 

 

Mandzinki, ob. Kamionka wołoska.
Manecewo (dok.), ob. Mansowo. k
Manejcie, wś uwłaszczona z dóbr Deksznia-

ny, pow. wiłkomierski, par. Sudejki.
Mangarben (niem.), wś, pow. wystrucki,

st. p. Norkitten, leży przy dr. żel. królewie-
cko-wystruckiej,
Mangelmiihi (dok.), ob. Mędromierz.
Mangelwitz (niem.), 1455 r. Mangilwicz,

ws, pow. głogowski, par. Gr.-Kauer. |
„ Mangen (niem.), dobra w Kurlandyi, pow.
1 par, Kuldyga,
Mangersdorf (niem.), 1534 r. Magnuscho-włtz, wś i dobra, pow. niemodliński, o milę na

płn. od Niemodlina, dzielą się na wś Gross-M.
(90 bud. 111 dm., 610 me. 6068, Ż010 mr.
ziemi) l wś i dobra Klein-M. (21 bud., 76 dm.,
222 mk., 26 os., 1683 mr. ziemi włośc., 471
folw. do dóbr Niemodlin), SB.
_Mangonscastrugha al. Mansgonscastruga

(dok. zr. 1275), rz. pod Sławnem na Pomorzu.Czyt. Perlbach, Pr. Urkb., 224, 227 i 585.Mangschiitz (niem.),
Mangub, ob. Krym,
Manguszewska, st. poczt. w pow. serga-ckim gub, niżegorodzkiej,
Mani, Janie, wieś, pow. nowogród-wołyń-

ski, gm, Hordyjowiecka, par. Cudnów, wło-
ścian dusz 5], ziemi włośc, 137 dzies., ziemi
dwors. 287 dzies. Należy do kilku właści-
cieli. R, 1867 dm. 26, L. R.
ManiaLowo, wś pryw., pow. dzisieński,

0 4 w. od Dzisny, 1 okr. adm, 5 dm., 99 mk,
prawosł, (1866).
Maniansdorf (dok,),
Maniatyn, wś, pow. nowogrod-wołyński,

gm. Berezdowska; włościan dusz 200, ziemi
włośc, 710 dzies,, ziemi dwors. 697 dzies. Na-
leżała niegdyś do dóbr Berezdowskich Jabło-
nowskich, obecnie własność Wroczyńskich.
Maniawa ze Skitem, wś w pow. bohorod-

czańskim, 23 kil, na płd. zach. od Bohorodezan,
8 kil. na płd. zach, od sądu powiat, i urzędu
poczt, w Sołotwinie. Na płd, zach. leżą Po-
rohy, na płn, zach, Kryczka, na płn. Sołotwi-
na, na płn. wsch. Markowa, na wsch. Babcze,
na, płd, wsch. Bitków i Pasieczna, na płd. Zie-
lona (2 ostatnie miejscowości w pow. nadwor-
niańskim). Wzdłuż granicy płd. zach. ciągnie
się dział górski Czortka od płd. wsch. na płn.
zach., ze szczytami 1282 i 1271 m. wysokimi,

?

ob. Mąkoszyce,

ob. Manusdorf.

Na płn. od niego ciągnie się lesiste pasmo gór- |ł
skie Malinowiszcze wzdłuż granicy zach. (szczyt
1055 m.). Na granicy płd. wsch. wznoszą się:
Koliba do 1020 m., Pohar Małaczyński do
949 m., a jedno wzgórze do 1066 m. Ku płn,
obniża się cały ten obszar lesisty za biegiem
Maniawki, dopływu Bystrzycy Sołotwińskiej,
nastającego na płn. wsch, stoku Czortka a pły-
nącego środkiem obszaru na płn. wsch. i zasi-  
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lonego z obu boków mniejszemi dopływami,
z których znaczniejsze: Łozowaty 1 Suchy od

praw, brz. W dolinie Maniawki leżą zabudo-
wania wiejskie. Skit, gruzy klasztoru bazy-
liańskiego, leży blisko granicy płn.wsch., na
zboczu „śródleśnej debry, o kilkaset kroków od
pot. Łozowatego, niedaleko dawnej warzelni
soli, zaniechanej obecnie, Ruiny Skitu śród
boru dzikiego dziwnie są urocze, Pozostały
tylko mury obwodowe, a po części wieże, skąd
głos dzwonów wraz z hymnem czerńców sze-
roko rozlegał się po dalekich połoninach.
W ogólnym zarysie można jeszcze poznać roz-
kład monasteru, który. wnosząc ze znacznej
przestrzeni, jaką zajmują mury, gdzieniegdzie
mało co nadwerężone, należał do znaczniej-
szych klasztorów w naszym kraju. Przy du-
żej bramie frontowej utrzymały się jeszeze
dość wyraźne malowidła cerkiewne. Brama
ta prowadzi na obszerny cmentarz kościelny.
Tutaj widać szczątki kościoła i klasztoru, po-
rosłe krzewami. Na uwagę zasługuje na 8

piętra wysoka, smukła budowla czworoboczna
o wąskich oknach, t. zw. skarbiec, w której
prócz przyborów cerkiewnych znachodziła się
także biblioteka. Z jednej strony opadają
mury monasteru pionowo w przepaścistą de-
brę, którą wyrzeźbił sobie mały potoczek gór
ski Batersów (al. Skitec). Własn. więk. (Tow.
dla prod. leśnych w Wiedniu) ma roli orn. 7,
łąk i ogr. 24, pastw, 17, lasu 3914; własn.
mniej. roli 35], łąk i ogr. 1753, pastw. 941,
lasu 48 mr. W r. 1880 było 1487 mk. w gmi-
nie, 17 na obsz, dwor. (8 obrz. rzym.-katol.,
reszta gr.-katol.). Par. rzym,-katol, w Soło-
twinie, gr.-katol, w miejscu, dek, bohorodczań-
ski, archidyec. lwowska, We wsi jest cerkiew,
Dawniejszy monaster bazyliański powstał był
w początkach w. XVII, a historya jego zało-

SONIA następująca: Za, Zygmunta LII Jan Knie-
hynieki, syn zamożnego szlachcica z Tyśmie-
nicy, odznaczał się w szkołach niepospolitemi
zdolnościami, Po ukończeniu nauk szkolnych
przebywał on lat kilka na dworze Piotra, sta-
rosty Sniedyńskiego, i dał się poznać Wasy-
lowi, księciu Ostrogskiemu. Posłany od nie-
80 na górę Athos, aby złożył w imieniu jego
bogate upominki do tamecznych monasterów,
przyjęty był z wielką czcią od mnichów, któ-
TJ mu z największą uprzejmością pokazywali
wszelkie osobliwości klasztorne i o szczegó-
ach Życia zakonnego rozpowiadali. Zrobiło
to na młodym jego umyśle takie wrażenie, żo
zaledwie wywiązawszy się z poselstwa, wró-
cił do Athos, i w monasterze zwanym Wato-
ped, postrzygł się na mnicha, zamieniając
świeckie swoje imię Jan, na zakonne Ezechiela,
Po niejakim czasie wrócił do swojej ojczyzny
1 zmienił prosty habit na ostrą włosienicę, Ja-
ko schimnik, najsurowszym ślubem zakonnym
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związany, przezwał się Jobem, czyli według
wymowy starosłowiańskiej Jowem, i bawił na
Pokuciu zrazu u rodzeństwa swego w Tyśmie-
nicy, później w Uhornikach, gdzie mu przeło-
żeństwo nad nowo wzniesionym monasterem
oddano. Wkrótce złożył on je w ręce hiero-
dyakona Herasyma, a sam szukał dzikiej ja-
kiej ustroni, gdzieby mógł wzorem starych
patryarchów, resztę dni swoich pustelniczo
przepędzić. Był podówczas na Pokuciu je-
dnym z zamożniejszych obywateli Piotr La-
chowicz. Trzymał on dzierżawą banie od
Włodka, ówczesnego ssty haliekiego, i po-
znawszy bliżej naszego Jowa, wielce go sobie
dla jego światła i cnót zakonnych polubił,
Jako najlepiej świadomy miejscowości opro-
wadzał Jowa po rozmaitych ustroniach, Pu-
ściwszy się razu jednego w górę ponad wy-
brzeża Maniawy, ujrzeli w głuchem zaciszu
między skałami piękne samotne wzgórze nad
potok, zwanym Batersów (al. Batrasów.). Po-
dobało się ono wielce naszemu zakonnikowi,
,4 było to właśnie pole należące do Lachowi-
cza. Tu uklecił sobie Jow na prędce szałas
i zaczął wieść życie samotne. Lachowicz po-
śpieszył zbudować mu tu porządną celę zakon-
nę, i od czasu do czasu zaopatrywał go w nie-
zbędne potrzeby do życia. Nie mało osób ze
szlachty okolicznej, z duchownych i z ludu
udawało się do ustroni tego pobożnego zakon-
nnika zasiągając jego rad lub modlitwom się
jego polecając. Zgłaszali się też do niego ró-
żnemi czasy mnisi z pobliskich monasterówi
dawni towarzysze jego, chcąc razem z nim
wieść życie milczące w tejże ustroni, Po nie-
jakim czasie, za życia jeszcze Jowa, stanął tu
pierwszy monaster, nakładem Piotra Lachowi-
czą wzniesiony. 7 powodu odludnego, pustel-
niczego życia Jowa, które wzorem i regułą dla
przyszłych zakonników być miało, nazwano
monaster Skitem od greckiego wyrazn skeżis,
skete == desertum, puszcza. Przy pomocy mni-
cha Teodozego z Pitrycza pod Haliczem (wy-
święconego w monasterze mołdawskim Putna)
a za opieką i wsparciem Amastazyi z Bałaba-
nów Wolanowskiej, zbudował Jow pierwszą
cerkiew ś. Krzyża r. 1611—1612, a następnie
drugą w r. 1619. Jow był gorliwym obroń-
cą prawosławia, utrzymywał ciągłe stosunki
z patryarchami wschodnimi i wyrobił dla te-
goż Skitskiego monasteru prawo stauropigial..
ne, według którego monaster podpadał wyłącz-
nie pod zarząd patryarchy  carogrodzkiego
z pominięciem krajowych biskupów. Prote-
ktorami tego monasteru byli także bojarowie
wołoscy, którzy nie szczędzili datków na wy-
murowanie monasteru. Jow umarł r. 1621,
a po nim Teodozy d. 24 września 1629 r. Na
prośbę czerńców określa Stanisław Potocki
aktem z d. 12 lipca 1629 r. dokładnie posia-  
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dłości monasteru, a na podstawie tego aktu
król Władysław IV przywilejem z d. 26
paździer, 1634 r. datowanym we Lwowie,
w całości je potwierdza. Skromną budowę
monasteru przerabiano kilkakrotnie według
coraz nowych potrzeb, i wzrosła w krótkim
czasie do takich rozmiarów, że już około r.
1640 mogło się w niej mieścić 200 zakonni-
ków. „Pójdź na Pokucie do Skitu* mówi
Piotr Mohiła w dziele „,Litos'* wydanemwKi-
jowie r. 1644 na str. 367, „tam aniołów wcie-
le ludzkiem żyjących do 200 w kupie, owych
dawnych pustelników życie naśladujących,
znajdziesz.* Największymi dobrodziejami mo-
nasteru byli członkowie szlacheckiej rodziny
Żurakowskich. W r. 1666 zapisał Piotr Żu-
rakowski 3000 złp. na Zurakach, Staruni i
Grabowie; w r. 1669 Konstantyn Zurakowski
pole „Petryczyna Dmytrowa* w ŹZurakach;
w r. 1672 Paweł Ź. pole i sianożęć w Zura-
kach; w r. 1675 Marya z Chrząstowskich, żo-
na Bazylego Ź. pole „Łaz przykry” i dwie ni-
wy „lymkowskie* w Zurakach; w r. 1676
Aleksander Z. i żona jego Zofia z Łastowie-
ckich swoję część wsi Źurak; w r. 1676 Jan Ź,
pole „Uroczyszcze przykre w Ź., a w r. 1698
Stefan Z., syn Pawła Ź. a mnich zakonu, 5000
złp. Dobrodziejami Skitu byli także: wojewoda
mołdawski Eliasz Aleksander, Turkułowie,
którzy się pogrzebać kazali w cerkwi podnie-
sienią ś, Krzyża, Szymon Ładnowski i żona

jego Helena z Żurakowskich, Stefan Ławry-
szewicz, mieszczanin lwowski i Jan Karoński,
Igumen monasteru, O. Filaret, był na soborze
w Uniowie wr. 1711. Rewizya igumenów
zr. 1724 mówi: „Monaster Skitski Wielki, za
funduszem siedzą osobliwym, O. Ihumen Lau-
renty za erekcyą zwyczajną tego monastera,
Zakonników wszystkich w Skicie 30. W r.
1774 podał prowincyał Bazylianów J. Brat-
kowski prośbę do dworu o zniesienie mona-
steru i wydalenie czerńców dyzunitów, Od-
powiedziano mu, że rząd życzy sobie, aby ich
łagodnemi środkami skłonić do przyjęcia unii,
Skoro jednak czerńcy oświadczyli, że unii nie
przyjmą, powstało przeciw nim duchowieństwo
unickie, Zwłaszcza kiedy biskup lwowski
Piotr Bielański przyjechał do swoich dóbr Pe-
rehińska, witający go księża wnieśli przedsta-
wienie, aby znieść monaster Skit, W sprawie
monasteru wyjechał igumen do Wiednia, lecz
wkrótce wrócił z wiadomością, że będą wyda-
leni. Było to w r. 1784. Odtąd czerńcygo-
towali się do wyjścia, lecz czasu nie wiedzieli!
W r. 1786 na dwa tygodnie przed wyjściem
dano im znać z urzędu obwodowego, aby zro-
bili inwentarz monasteru i oddali go na ręce
rządcy dóbr solnych w Sołotwinie, Strasserą,
Gdy dzień wyjścia nadszedł, przyjechał Stras-
ser, czerńcy oddali mu inwentarz, odprawili
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służbę bożą we wszystkich cerkwiach, a nawet
w kaplicy nad M, jz krzyżem w ręku, z tem
co mieli na sobie, wyszli, Czerńcy rozproszyli
się, kilku poszło do Kijowa, Soczawy, najwię-
cej zaś do Soczewicy, Dzwony, zegar wieżo-
wy 1 Scienny, ornaty, między niemi jeden zezłotogłowiu, kielichy, krzyże i księgi, między
niemi ewangelia wielka w srebro okuta, wzię-
to do seminaryum grecko-katolickiego we Lwo-
Wie. Dotąd zuajduje się tu kilka ornatów
zXVIiXVII w., 0 przepysznych haftach, a
pochodzących z tego klasztoru. JIkonostas
z cerkwi podniesienia $, Krzyża wzięto do Boho-
rodczan, samą cerkiew sprzedano do Nadwór-
no Amwon z niej, a oraz nagrobek Jowa i
eodozego, wzięto na ołtarz do Markowy. In-ne cerkwie rozebrano, drzewo sprzedano, a

murowane częścią się rozsypały, częścią zaśz nich, równie jak z innych monasterskich bu-dowli pobudowano żupne budynki w Mania-
no Obrazy posprzedawano do sąsiednich cer-ag. Dzwon wielki rozbił się; ze Średnich je-cen wzięto do Sołotwiny, drugi do ŻarwanicyZródła dohistoryi Maniawskiego Skitu: Mo-nastyr Skit w Maniawie* podła.Wagilewi-
cza, Lwów 1848, z dwoma rycinami, z którychjedna przedstawia rozwaliny monasteru, a- amwon, nagrobek Jowa i Teodozego.

>. ykę tej pracy ogłosił Lisowski w Bibl.: rsz. 0 849, t. IV, str. 585. „Galicya w o-razach! zesz. 7, zawiera widok monasteruz krótkim opisem. „Skit Maniawski epiczny
poemat małoruski p. A. L. Mogilnickiego, cz. IFrzemyśl 1852. Bielowski w art. PokuciećCzas dod, mies. t. VI, 1859, str 656 Zor AHałycka* jako album, 1860 str 228251(A. Petrunowicz). „Naukowyj Sbornykć Z
tyckó-ruskoj Matycy* 1868, zesz. Ii II, str
109—159 (A. Petrunowicz). Przyjaciel domo-
wy, Lwów 1875, str. 28 z ryciną Szematyzm
monasterów bazyliańskich, Lwów 1867, str.
166. W opisach M. znajdujemy także często
wzmiankę o pięknym wodospadzie Maniawki,
Sątakże ryciny przedstąwiające ten wodospad
(Pillera „Galicya w obrazach”, zesz. VI; zbiór
rycin Pawlikowskiego M 4218 i 4219; zbiór
rycin w Muzeuu! Ossol. w tece „,Widoki Gra-
licyić M 5794). Owoż nadmienić wypada
W tem miejscu, że wodospadu tego nie tworzy
Maniawka, lecz pot. Buchtowiec, dopływ By-
strzycy nadworniańskiej, Wodospad ten pra-
wie 2() m. wysoki, nie znajduje się też w obrę-
bie wsi M., lecz w obrębie sąsiedniej Pasiecz-
nej. Za czasów polskich należała M. do dóbr
koronnych, do sstwa halickiego, a była tu tak-
że warzelnia soli. W lustracyi z r. 1661 (rkp,
Ossol. Ne 2127) czytamy na str. 124: „Nowa
Słobódka za Skitem Maniowa robi w pół roku
po niedziel 3, 4 do bani solnej i do okna, które
tam jest, Czynszu teraz nie dają i innych po- 
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winności, ale kiedy wynidzie Słoboda, równie
z inszemi wsiami powinni będą płacić”. Na
str. 127: „Bania w Słobodzie Maniowej, w niej
czerenów 2, rachując ad proportionem czere-
nów 5 mołodkowskich, z których przychodzi
za sól złp. 1000. Exelusiv itaque czerenów 3,
przychodzi ze 2 czerenów bani maniowskiej
400. Expensę ad proportionem bani mołod-
kowskiej wytrąciwszy zł. 60 gr. 24, zostaje
234 zł, 6 gr.* W lustracyi zr. 1765 (Bibl.
Ossol. N 1892, str. 8, 9) czytamy: „„Wś ma
pola gruntów in Ne 33. Poddani pańszczyznę
zwyczajem Mołodkowa i Markowy odbywają.
Czynszu corocznie dają złp. 281 gr. 15, powo-
zu zł. 83 gr. 18, za jałowiec zł, 2 gr. 7 płacą;
rydze, orzechy, maliny ete. simili też dają.
Stróże także odbywają, rogowszczyzny z dzie-
sięciną pszczelną, owczą i świnną w tych

wsiach, t. j. Mołodowy, Babczy, Markowy i
Maniowy, corocznie było złp. 1000; w tychże
wsiach arend karczemnych wraz z żupną pro-
weniencyą, corocznie było 7800 złp.* Q żupie
solnej podaje Siarczyński (rkp. Ossol. M 1825)
następujące szczegóły: „Jest tu zdrój jeden
używany a dwa opuszczone. Głębokość studni
50, wysokość wody 15 sążni. Sto funtów su-
rowicy wydają 24'/, funta soli, Rocznie wa-
rzy się jej na 8 ceronach, dających po 22 be-
czek, 8000 centn.'* O salinie czyt, także Jahrb,
des geol. Reichsan. t. 26, str. 185. Ryciny,
przedstawiające saliny maniawskie ob. w zbio-
rze rycin Pawlikowskiego Ne 4217 i w Muz,
Ossol. „Widoki Galicyi* M 5788. Salinę znie-

siono, wś przydzielono wraz z innemi do dóbr
Sołotwiny i sprzedano w r. 1868. Lu. Dz.
Maniawka 1.) rz. podgórska, ma swoje

źródła na płd, obszarze gm. Maniawy, w pow.
bohorodezańskim, na płd. obszarze tej gminy,
wzdłuż granicy jej i gm, Biłkowa, z gm, Zielo-
ną ciągnie się znaczny, wyniosły, skalisty
grzbiet Qzortką zwany, której najwyższy czu-
bek tejże nazwy wynosi 1259 m. npm. Po płn.
stronie tego pasma, w lesie Komarnikami zwa-
nym „bija śródła tej rzeki. Mały potoczek dą-
ży górskim, ciasnym parowem, śród lasów, na
płn., zasilając się wodami potoczków spływa-
jących z wsch, pochyłości grzbietu Malinowi-
szcza (0b.), Wypłynąwszy na łąki maniaw-
skie, zwraca się na wsch., a od ujścia £Łozowa-
tego pot., płynie na płn. wsch, pomiędzy do-
mostwami Maniawy, przez Markowę i Mona-
sterczany, poniżej których zlewa swe wody
do Bystrzycy sołotwińskiej, Dolinę tego stru-
mienia górskiego od zach. zawierają wyniosłe

działy górskie, jak Łubieniec (ob.)ze szczyta-
mi Wapnienką (795 m.) i Kożenioczką (694

m.); od wsch. zaś Buben (933 m.), las Skit
(763 m.) z ruinami klasztoru bazyliańskiego,
Skitem zwanego, następnie Krepa (715 m.),
Pasowisko (512 m.) i Pohorylec (483 m.). Od
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_Maniawy począwszy tworzy rozległe kamień: |
ce, Zasila się wodami licznych pomniejszych
strug. Spadek wód podają następujące liczby:
1100 m. (źródło), 552 m, (ujście Łozowatego
p.), 894 m. (ujście. Długość biegu 21 kil.
W wodach tej rzeki żyją: pstrąg, kowbel i
„derka (nazwy ludowe); przedstawia krainę
pstrąga. 2.) M., rzeczka podgórska, wypły-
wa z pod góry Wyrowatego (752 m.), między
nią a Klewą (777 m.), na płd, granicy obszaru
gm. (rrabowa z gm. Ilemnią, w pow. doliń-
skim; płynie wzdłuż tej granicy, jako też gra-

_ niey gm. Grabowa i Lolina; poczem przez lasy
Grabowa na płn., a dosięgnąwszy chat tejże

_ wsi, zwraca się na wsch., płynie środkiem wsi
Łopianki i na obszarze Strutyna wyżniego zle-
wa swe wody do Czeczwy z lewego brzegu.
Długość biegu 11*/, kil. Płynie doliną górską,
śród której legły chaty wsi Grabowa i Ło-
pianki, Nad prawym, t.j. wsch. bokiem tej
doliny wzbiły się szczyty lesiste: Wyrowaty
(752 m.), Klewa (777 m.), Kamień (685 m.);
nad lewym zaś, t. j. zach. szczyty Zabój (782

_ m.), Borsuków (763 m.), Czerteżek i Kiczar
(550 m.). Przyjmuje liczne strugi; znaczniej-
sze z lewego brzegu są: Krzywa i Sokol, a
z prawego brzegu Łazozny potok. Br. G.
Manichinska, st. p. w pow. nowoładoskim,

_ gub. petersburskiej, |
Manie, wś, pow. radzyński, gm, Tłuścieec,

par, Międzyrzec. Ma 54 dm., 407 mk. i 1130
mr, obszaru. W 1827 r. 61 dm,, 290 mk,
Manie, ob. Mant,
Maniee, jez. w pow. borygowskim, na gra-

nicy lepelskiego, uformowane z rozlewu rz.
Sergut, lewego dopływu Berezyny, na płn.
łączy się z jez. Pławio z tegoż rozlewu po-

_ wstałego, ma długości 3'/ą w., szerokości naj-
wyżej */, w., wenodzi w skład „Systemu Be-
rezyńskiego* (ob.), rybne, brzegi ma nizinne.
Por. Mańco. | A. Jelski,
Manieczki, dom., pow. śremski; dom, ma

1188 mr. rozl., gospodar, chłopskie 227 mr,,
2 miejsc.: a) dom.; b) Boreczek, folw.; 11 dm.,

_ 175 mk., wszyscy kat., 43 analf, Poczta i tel,
w Bremie o 6 kil.; st. kol. żel. w Czempiniu o

-12 kil. Własność Grodzickiego, Pod wsią przy
szukaniu kamieni napotkano w r. 1857 na roz-
ległe cmentarzysko pogańskie, które starannie
rozkopał Antoni Białecki, wydobył kilkaset
z niego przedmiotów, rozklasyfikował je i na
wezwanie Tow. przyjaciół nauk poznańskiego
umieścił o wykopalisku w pierwszym roczniku
Towarz. z r. 1860 gruntowną rozprawę, z któ-
rej najciekawsze powtarzamy szczegóły. 180

' przedmiotów archeologicznych z tego cmenta-
rza ofiarowanych Towarzystwu, dotąd zdobi
jego zbiory. Białecki napotkawszy pierwszą
popielnicę, zakreślił w tem miejscu prostokąt
na 2 mr, 86 pr. kwadr. objętości, który rozko-  
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pać postanowił, Po dość długiem bezskutecznem
szukaniu, doszedł w części płd.-wsch. cmenta-
rzą do licznych grobów pojedynczych, ułożo-
nych po większej części w kształcie koła. Ka-
mienie ułożone zwykle jedną warstwą, przy-
krywają spodem umieszczone naczynia; kamie-
nie są albo granitowe, albo piaskowce. Średni.
ca koła grobami zapełnionego wynosi od pół
do 2'/ metra. Drugi rodzaj rzadszy, zawiera
urny bez porządku w piasku zagrzebane. We
wsch. części wykopaliska znalazł B. ślady
miejsca, gdzie się ciałopalenie odbywało. Miej-
sce to okrągłe miało dwa metry średnicy, ró-
żniło się wyraźnie od otoczenia; cały bowiem
pokład cmentarza składa się z napływowego
piasku osadzonego na gliniastym spodzie, a tu-
taj na ćwierć łokcia pod warstwą urodzajną
ziemi poczynała się warstwa czarna jak heban,
zawierająca zwęglone resztki najrozmaitszych
przedmiotów. Groby były albo familijne, al-
bo pojedyńczych osób; pod kamieniami znaj-
dowały się albo pojedyńcze popielnice, ałbo
dwie, trzy razem, otoczone dokoła różnemi
mniejszemi naczyniami najrozmaitszych kształ-
tów. Przy grobach familijnych popielnice są
przykryte pokrywami, a spodem pod niemi są
popodkładane kamyczki, aby urny mocno sta-
ły. Osoby znakomitsze mają popielnice przy-
kryte niekiedy potrójną warstwą kamieni, a
wkoło lub szeregiem po jednej stronie usta-
wione liczne przystawki, naczynia obrzędowe,
różne przedmioty jako to: młotek kamienny,
szpilka brązowa i t. p. Naczynia znalezione
w cmentarzu dzielą się na dwie główne klasy:
I) popielniee czyli urny z popiołami; 2) przy-
stawki. Popielnice dwa przedstawiają wybi-
tnie się różniące kształty: a) wypukłe, wąskie;
b) pękate, spłaszczone na szerokość wzrastają-
ce. Wielkość jest rozmaita; najmniejsza jest
0:13 metra wysoką, a średniea otworu wynosi
0:08 metra. Rysunków i nacięć na popielni-
cąch manieczkowskich mało spostrzeżono. Na-
czynia dodatkowe w grobach umieszczone czy-
li przystawki, dzielą się pod względem prze-
znączenia na przystawki właściwe zawierające
napoje, pokarmy i t. d, i na naczynia obrzędo-
we służące do spełnienia obrzędu religijnego.
Naczyń przystawkowych wykopano w Ma-
nieczkach mnóstwo. Przystawki właściwe ma-
ją najczęściej szeroki bardzo otwór i brak
uszów, natrafiają się jednakże i naczynia po-
dobne do dzbanków, flaszek, a więc zapewne
były do płynów przeznaczone; wyrób tych
naczyń staranny, kolor zwykle czarny, ozdo-
by liczne; a wreszcie są naczynia kształtem
bardzo podobne do popielnic, tylko znacznie
mniejsze, zapewne służyły także do potraw,
Z naczyń obrzędowych najliczniejsze są w for- :
mie talerzyka opatrzone jednem uchem; niemi
zapewne spełniano libacye, Koloru bywają
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rozmaitego, czarnego, żółtego lub czerwonego.
Do rzadkich naczyń znalezionych w M. należą
dwie czary wysokie, naokoło umyślnie podziu-
rawione, Białecki sądzi, że to były kadzielni-
ce. W jednej popielnicy odkryto małą glinia-
ną łyżeczkę, przedmiot również arcyciekawy;
do osobliwszych przedmiotów jeszcze się liczą:
owalna miseczka o 4-ch uszach; rodzaj lampy
pięknemi ozdobami pokrytej, Pomiędzy przed-
miotami dodatkowemi jakie się w grobach na-
potykają, przytacza Białecki z wykopaliska
manieczkowskiego: krążki płaskie gliniane,
które się podstawiały pod urny; młotek gra-nitowy, starannie wyrobiony a mocno zużyty;
kamień piorunowy, kilka kawałków krzemie-
Ala, siedem grubych obręczy żelaznych, 8 spil-
<„ PArę zwojów drutu, jeden paciorek; osta-tnie Przedmioty brązowe, Czyt. także Bibl.

_ Warsz, 1857, t. I, 647. M, St.
Maniel alboMańl:Mani 0. o, dawne imię własne. |, PZARIEWO, ró L gm, pow. obornicki, dwieniejse.: a) M., wś; b)Radzim, folw. probosz-czowski; w M. dwa większe stwa:PW e gospodarstwa: 1)
M RR, wcy 822 mr.; M. folw. ma 950- Tózi., należy.do dom. leszYne dm.,606 - LOS aa. Ocieszyna, 49 dm, 496 kat,, 3 żyd., 240 analf,Poczta w Chludowie o 6 kil. st.kol. żel. i telw Obornikach 9 7 kil. Pod wsią rozkopanocmentarzysko pogańskie. Par. M. al. Radzimw dek, obornickim miała 1873 r. 830 dusz,Manigoldi villa (dok.), ob, Mannsdory.Manike (dok.), ob. Mańki,
Manikowce, mylnie Jfańkcwce, wślatyczowski, g8m., par.i i(daw. par, Nowosiołka),

Ma 146 dm., 773 mk. prz
włośc. 776, a dwors, 185
ca katol., przed kilkunastu laty z rozporządze-nia władzy zamknięta; obszerny dwór piętro-wy. Własność Kosielskich, dawniej Sieniaw-skich i Czartoryskich (klucz zińkowiecki),
Manikowce, ob. Husiatyn i Mańkowce,
Maniłówka, daw. Maniowce, wś, pow. pro-skurowski, w płn, części powiatu, obok Miko-

łajewa, par. Mikołajew, gm. i urz. polic. Czar-
ny Ostrów nad rz. M., dopływem Bożka. Ma
13 dm., 106 mk., 576 dz. ziemi włośc. Należydo czarnoostrowskiego klucza Przeździeckich,
dawniej Czartoryskich. Dr. M.
Maniłówka, rzeczka w pow. płoskirowskim,uchodzi od prawego brzegu do Bożka pod Mi-

kołajowem.
Maniły, ob. Dziuńków, t, II, 302.
Manin 1.) wś, pow. koniński, gm. Pioru-

nów, par, Wyszyna, o 12 w. od Konina nawsch, płd., o 5 w. od szosy poznańskiej, ma

pow.
okr. polic. Michałpol
018 w. od Derażni.
eważnie katol.; ziemi
dzies. Jest tu kapli-

6 dm., 36 mk., 247 mr. ziemi piaszczystej,.
2.) M., folw., pow. hrubieszowski, gm. i par.
Grabowiec. Folw. M, al. Majdan Tuczempski,od Hrubieszowa w. 28, rozl. mr, 419: grunta
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orne i ogr. mr, 391, past, mr. 2, zarośli mr, 23,nieuż, i place mr. 3, bud. mur. 3, z drzewa 4.
Folwark ten w r. 1878 oddzielony od dóbr
Tuczempy.
'Maniniszki, wś wymieniana w XVIII w.

jako należąca do klucza Możejkowskiego Wi-
śniowieckich. ł
Maniny, niem. Maninen, podług Kętrzyń-

skiego w pow. szczycieńskim; w spisach urzę-
dowych nazwy tej nie ma.
Maniów, wś, dawniej mko, pow, krzemie--

niecki, nad Horyniem. 1
Maniów, wś wymieniana w XVIII w. jako

należąca do klucza starowiśniowieckiego na
Wołyniu.
Maniów 1.) wś w pow. Lisko, leżyna pra-

wym brzegu Osławicy u ujścia do niej pot.
Roztoki, w wąskiej dolinie górskiej 651 m.
npm., którą otaczają od płn. lesiste góry z naj-
wyższym szczytem Dilee W. 937 npm.a od
płd. Kiczara 847 bezwzględnej wysokości, M.
należy do sądu pow. wBaligrodzie a urzędu i
poczt. i st. kolejowej w łupkowie; ma par.
gr.-kat, i liczy 487 mk, gr.-kat. Gleba owsia-
ną zimną nie wydaje odpowiednich plonów do
nakładu, dla tego więk, pos. ma tylko 25 mr.
roli i łąk, które stanowią dodatek do płacy
nadzorców leśnych i 951 mr. lasu; pos. mniej.
ma obszaru 512 roli, 307 łąk, 608 pastw. na
zboczach górskich i 1l mr. lasu. Szkoła ludo-
wa 1-kl. nie jest jeszcze zorganizowaną. (er-
kiew p. t. $. Mikołaja cudotwórcy drewniana,
jest zbudowana w zwykłym stylu. Par. gr.-
kat. obejmuje Balnicę i Szezerbanówkę, nale-
ży do dyec. przemys,, dek.jasielskiego 1 ma
w ogóle 1222 gr.-kat. parafian, Zydów w ca-
łej par. jest 32. Uposażenie parocha składa
się z 71 mr. roli, z dodatku w kwocie 163 zł.
158 zł, procentu od obligacyi na 1230 zł. za
zniesienie skupczyny. M, graniczy na wsch. -
z Szczerbanówką, na zach. z Wolą Michową
a na płd, z Balnicą. 2.) M.z Czułnowem, WŚ
w pow. dąbrowskim; leży w nizinie 168 m.
npm. na praw. brz, Wisły, która ją od zach.,
płn. i wsch, otacza, mając w,tem miejscu brze-
gi ś stronie zach. 169, a wsch. 171 npm.
wzniesione, Qd zalewów bronią tę wś tamy.
W stronie północnej pokrywa brzeg Wisły gę-
sta wiklina. Czułnów leży także nad Wisłą,
jest folwarkiem wysuniętym na płd. wsch. od
wsiima na płd, sosnowy las zwany Chybami;
na wsch, graniczy ze Słupiem. M. odległy od
parafial, kościoła i urzędu poczt. w Priad sy

o 0:6 kil., liczy 704 mk. rz.-kat.,A ;
przebywa na obszarze więk. pos. 1 ma SZ AE

ludową 1-kl. Grunta namuliste PA A

ne są urodzajne, miejsca piaszczyste Ee: rywa
las, Pos, więk. ma 206 roli, 12 łąk, 3 past.
i 164 mr. lasu (Hel. hr. Husarzewska), pos.

mniej. 360 roli, 52 łąk, 96 mr. pastw. 8.) M.,

1
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częściej Maniowy (ob.) al. Maniowa, wś w pow.
nowotarskim. Mac.
Manjow, niem, Moenau, wś serbska na pru-

skich górnych Łużycach, pow. wojerecki. Mia-
ła 1840 r. 139, 1860 r. 137, a 1880 r. 160
Serbów. ABD
Maniowa, ob. Manżów.
Maniowce, wś nad rz. Ponorą, dopływem

Ikopotu, pow. starokonstantynowski, par. Kul-
czyny, ma kaplicę katol, R. 1867 miała 127
dm. R. 1758 M, przeszły od Ostrogskich do
Iińskich. i X. M. O.

Maniowicze, wś, pow. łucki, nad rz. $to-
chodem,

Maniówka, os., pow. suwalski, gm. Hutta,
par. Kaletnik, odl, 13 w. od Suwałk, ma 13
dm., 13 mk.
Maniówka, rzeczka w pow. suwalskim, po-

czyna się pod Bilwinowem, o 8 w. na płn.-
wsch. Suwałk, płynie w stronę wsch.-płd.
przez wsie Potule, Lipniaki i wpada z praw.
brzegu do Wiatrołuży. Długa w. 4. J. Bi.
Maniowy, mylnie Janowa lub Maniów, wś

paraf. w pow. nowotarskim, nad Dunajcem,
północnym (lewym) brzegiem jego, u południo-
wych stóp Grorców, graniczy od wsch. z obsza-
rem Kluszkowiec i Mizerny, od płn. z obsz.
Ochotnicy, od zach. z Hubą, Szlembarkiem i
Dębnem, a od płd. z Frydmanem i Falsztynem
wsiami spiskiemi (Węg.). Płn. granica bieży
wzdłuż głównego grzbietu Gorców; w nim
szczyt Groniek (1005 m.). Z płd. stoku jego
spływają liczne potoki, z płn. na płd., jak Pa-
lenica, Hubanka, Piekiełko, Koszarski pot.,
Limierzysko, a wzdłuż wsch. granicy pot. $y-
gulina, Wzniesienie wsi koło kościoła 527 m.
npm. Obszar większej posiadłości ma roli or,
380, łąk i ogr. 196, past, 110, lasu 915; mnioj.
pos. roli or. 1157, łąk i ogr. 180, past. 410
lasu 3 mr. austr, W r, 1777 było dm, 132,
mk. chrz. 598, żyd. 11 (2 rodziny); w r. 17/99
dm. 156, mk, chrz, 908, żyd, 8 (1 rodz.); w r.
1824 dm. ŁOT, mk, chrz, 069, żyd. 14 (8 rodz. );

w r. 1869 dm, 206, mk. 1243; w r. 1880 mk.
1299. M. należały do sstwa czorsztyńskiego.
W lustracyi sstwa czorsztyńskiego z r. 1660
wś ta wymieniona p. n, Maniawy, prawdopo-
dobnie błąd pisarski, Było tu według niej
pierwotnie łanów 38, teraz 2, bo woda zabrała
z kościołem; kmieci 8, płacili czynszu po gr.
18, na stróża po gr. 8, razem fi, 4 gr. 24; psze-
nicy po korcy 11/, miary krakowskiej wierz-
chowatej korcy 12, równych 15 po gr. 24, eo
czyni H. 12; żyta po 1 '/, korca tejże miary, co
czyni H, 12; owsa po 4'/, korca, co czyni kor-
ey 86, równych 44 po gr. 10, co czyni razem
fi. 14 gr. 20; każdy po 4 kapłony po gr. 8, ra-
zem fi. 8 gr. 16; po 2 gęsi po gr. 10, razem fl.
5 gr. 10; cała gromada na lisa płaci f. 2; sero-
wego 15 gr.; razem czyni fi. 55. Robią po 8  

dni w tydzień bydłem. Zagrodników 2, odra-
biają pieszo w tygodniu dzień 1. Z karczmy
poddany płacił za szynkowanie gr. 20. Młyn
Ciechorzyn na odnodze Dunajcowej, o 2 ko-
łach, dawał czynszu fi. 40, za karmienie 2 wie-
przów czynsz fi, 10. Dochód cały czynił fi,
110 gr. 15. Sołtystwo trzyma starosta, Wy-
braniee Andrzej Kopera za przywilejem z r.
1654. Według lustracyi zr. 1765 było ról
20'/,. Prócz robocizny dochód z rozmaitych

podatków czynił złp. 1975 gr. 11/,. Trzy ówier-
ci roli malinowskiej miał pleban za grunt, na
którym był dwór czyli folwark. Był tu fol-
wark starościński I wybraniectwo. To ostatnie

było wposiadaniu Jakóba Bukowskiego za
przywilejem Augusta III z 21 paźdz, 1758,
ojcu jego i następcom nadane. Płacono z niego
łanowego złp. 100. Dochód z folw, starościń-
skiego w M. czynił złp. 695, gr. 1, den. 4Y,.
Par, rz.-kat. w miejscu, Kościół dziś muro-
'wany pod wez. ś. Mikołaja. Dawny kościół
modrzewiowy erygowano r. 1216; w XVI w.
t. j. r. 1526 (28 lipca) Zygmunt uposażył go.
Dyplomu erekcyjnego, okazanego przy wizy-
cie kanonicznej 24 marca 1600 r. już nie ma.
Pierwszym plebanem był Krzysztof Pietra-
szewski z Jawornika. Według fundacyi i zwy-
czajów ówczesnych pleban maniewski miał
wolny wręb do lasu, wolne polowanie i rybo-
łówstwo w Dunajcu od Dębna, włości królew-
skiej, aż do Czerwonego klasztoru, własną pro-
pinacyą, własne pastwisko. Młyn (iechorzyn
na plebańskim gruncie opłacał wprawdzie
czynsz do zamku czorsztyńskiego, lecz pleba-
nowi wolno było w nim mleć na własną po-
trzebę. Dla odległości mieszkania plebana od
koscioła, ssta Stanisław Cikowski zamienił je
na inny dom, Dworzykiem zwany, w sąsiedz-
twie kościoła położony, odstępując go z ogro-
dem i innemi przynależnościami plebanowi
Stanisławowi Wróblewskiemu i jego następ-

com (3 list, 1614). Zamianę tę zatwierdził
król w Warszawie 23 marca 1615. Kościół
ten zabrał Dunajec. R. 1662 zmurowano nowy
kościół, poświęcony 27 stycznia 1679 przez
sufragana krakow, Mikołaja Oborskiego. Ko-
ściół ten atoli rozebrano, gdyż upadkiem gro:
ził i wymurowano na wzgórzu z funduszu
skarbowego nowy r. 1819, który poświęcił r.
1826 Grzegorz Tomasz Ziegler, bisk. tyniecki.
Małą nawę dawnego kościoła, który znacho-
dził się na gruncie dzisiejszego ogrodu plebań-
skiego, pozostawiono jako kaplicę pod wez. ś.
Marka do użytku codziennego. Fundował ją
r. 1855 Marek Krzonowski, zakonnik manio-
wianin. Na cmentarzu jest kościołek drewnia-
ny (modrzewiowy) ś. Sebastyana, zbudowany
na pamiątkę moru w r. 1723. Poświęcał go
Józef z Zakliczyna Jordan, kanonik katedry
krak. i archidyakon kolegiaty sądeckiej. We-



wnątrz na ścianie płn. przybite są środek i
skrzydła ołtarza szafiastego, mocno pouszka-
dzane i dwie resztki pomniejszego ołtarza lub
z wierzchu ołtarza większego pochodzące. Na
wysokiej murowanej wieży są dwa wielkie
dzwony. Mniejszy z nich nosi napis: „Uampana
haec fnsa A. D. 1607 sub pleb. Alb. Kościel,*|
Imiona miejscowych plebanów znane są dopie-
tro z drugiej połowy XVII w. Liber mortno-
rum zaczyna się r. 1787, metryki chrztu r.
1666. Do par. M. należy exkurenda w Dębnie
1 w Sromowcach wyźnich. W Kluszkowcach
była również exkurenda pod wez. $, Jana Chrz.,
lecz r. 1816 zgorzała wraz ze wsią. Par. M.
obejmuje wsi Maniowy, Czorsztyn, Dębno,
Hubę, Kluszkowce, Krośnieę, Mizernę i Sro-
mowce wyźnie, W miejscu dusz rz.-kat, 1182
(r. 1882), w całej par. ogółem 3694; żydów
zaś 122. W r. 1614 wś spaliła się. Król Zy-
gmunt III uwolnił spaleńców na lat cztery od
wszelakich opłat i danin pismem danem w War-
szawie 3( marca 1615. Jest tu stacya meteo-
rologiezna, założona staraniem towarz. tatrzań-
skiego. Szkoła ludowa niezorganizowana o 1-m
nauczycielu. Właścicielami są ss-rowie Anto-
niego Grerżabka. St. p. Czorsztyn. Br. G.

Maniska, przys, na wsch. od Żarek, pow.
chrzanowski, śród lasów szpilkowych, par, Ba-
bice, po obu stronach gościńca krakowsko-
szląskiego. Mac,

Manisty, wś, pow. mogilnieki, 61 mk., 25
ew., 36 kat., 18 analf. Poczta, tel. i st. kol,
żel, w Trzemesznie.
Manity (?), Zfaniły (ob.).
Maniusin, ob. Mieczysław.
Maniuszki, zaśc, szlach., pow. wileński, 3

okr. adm., 059 w. od Wilna, 1 dm., 9 mk,
katol. (1866).
Manka (dok.), ob. Męka.
Manka, Mianka, rz. w pow. mazowieckim,

powstaje z 4-ch strumieni płynących z płn. na
płd. od wsiów Srednicy, Moczydeł, Jankowie
i Dąbrowy, wszystkich prawie na linii drogi
żel. warsz.-petersb. między Szepietówką a Ła-
pami, te łączą się ostatecznie pod Nowemi
Rzepkami, poczem płynie ku wsch., a od wsi
Proszanka-Baranka (w gub. grodz.) skręca na
płd. i stanowi aż do ujścia granicę od cesar-
stwa, wpada powyżej wsi Błonie z prawego
brzegu do Nurca. Długa 15 w. Pod wsią Pro-
szanka-Baranka przyjmuje na granicy z lewe-
go brzegu Markówkę, J. BL.

Mankajnie, wś, pow. rossieński, par, wi-

duklewska.

Mankau (niem.), ob. Mękowy.
Mankelwitz (niem.), wieś, pow. lignicki,

par. Malitsch.

Mankendorf (niem.), ob. Mańkowice.
Mankerguth (dok.), ob. Mańki.  
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_ Mankerwitz (niem.), 1403 r. Mankiewicz,
wś, pow. trzebnicki, par. Schawoine.

Mańki, wś, pow. warszawski, gm. 1 par,
Nieporęt, leży przy drodze z Białołęki do
Nieporętu,
Mańki, por. Czernelówka,
Mańki, grupa domów w Jazowie Starym,

pow. jaworowski,
Mańki, niem. Manchenguth, (dok. Manike,

Mankenguth), wś kościelna, pow. ostródzki, st.
p. Olsztynek, leży nad granicą pow. olsztyń-
skiego. 1857 r. 230 mk. Nazwę swą wzięła
ta wś od prusaka, który się nazywał Maniek
i tu osiadł r. 1340. (Ob. Kętrz., o ludn. pols.
w Prusiech, str. 233). Ziemianie tutejsi byli
zobowiązani do służby.zbrojnej tylko w zie-
miąch między Wisłą a Niemnem (tamże str.
268). Aleksander v. Konre, komtur dzierz-
goński, nadaje Konradowi Mańkowi (Maneke),
Wawsecie i Janowi (Jon) 60 włók na prawie
chełmiń. śród oznaczonych granie; z nich 4
włóki dla księdza. Dam w Olsztynku w dzień
6. Łukasza ewang. r. 1340. M. mają r. 1594
tylko polską ludność. (Tamże str, 378).
Mankirmen, ob. Kijów, str. 62.
Manklow (dok.), ob. Metlew,
Mankoczyn (niem.), cb. Mąkocin,
Mańków, folw. w pow. słuckim, poradzi-

wiłłowski, przez wiano księżniczki Stefanii
Radziwiłłowej, własność ks. Wittgensteina,
przy drodze wiodącej ze wsi Podliwiacy do
folw. Mańkowek, o w. 10 ku zach. od Słucka,
ma obszaru przeszło 21 włók, w glebie dobrej,
miejscowość równa. A. Jelski,
Mańkowa al. Mańkówka (ob.).
Mańkowce, wś nad Niemnem, pow. augu-

stowski, gm. Balla Wielka, par. Hoża-Sylwa-
nowce, odl. 65 w. od Augustowa. Ma 13 dm.,
100 mk. Dobra ziemskie M. dawniej Czechów
zwane, po obu stronach rz. Łososny położone,
stanowiące wzeszłym wieku własność Jana
Uhrebnickiego, marszałka pow. wychowskiego
i jego małżonki Konstancyi z Białozorów. W r.
1780 nabyte zostały przez Jana Dankiewicza,
skarbnika i sędziego grodzkiego pow. grodzień-
skiego, który w r. 1802 część tych dóbr pod
panowaniem Prus będącą, sprzedał Janowi So-
kołowskiemu, dworzaninowi skarbu w. ks. li-
tewskiego. Od tego ostatniego dobra Czechow
nabył Wojciech Sobolewski b. prezes Dyrek-
cyl Bzczeg. Tow. Kr. wojew. augustowskiego.
Obecnie nazwa tych dóbr zmieniona została na
M. Rozl. folw. M. mr. 493: grunta or. i ogr.
mr, 247, łąk mr. 32, wody mr. 36, lasu mr.
100, zarośli mr. 75, nieuż, i place mr. 8, bud.
z drzewa 4, pokłady torfu i 3 jeziora. |
Mańkowce 1.) wś w płd. zach. częsci pow.

lityńskiego, nad rz. Rowkiem, który tworzy tu
duży staw; od Lityna 47, od st. Serbinowiec w,
10, gm. i urząd police, w Mezyrowie. Mk, 1200,



100 Man

dm. 189, ziemi włośc. 1163 dz., dwors, w ca
łym kluczu do którego należą: Czerniatyn ze
Słobódką i Tokarówka razem 4018 dz.; kościół

_ paraf, dek. lityńskiego pod wez. ś. Trójcy wy-
murowany w 1789 r. przoz Józefa Dąbskiego,
sędz. latycz., parafian 893 (kaplica w Stodnl-
cach). (Cerkiew pod wez. N. P. Maryi Rożań.
z 1611 para£, i 36 dz. ziemi; st. wiejska poczt.
Wały około domu i baszta murowana dowo-
dzą, że miejsca to było umocnione, zapewne
od napadu hajdamaków. Ziemia glinkowata.
Majętność ta należała do rodziny Swierczów,
ponieważ graniczyła ze sstwem barskiem, na-
danem królowej Bonie, przeto taż królowa do-
magała się kupienia jej lub zamiany. Dobro-
wolną więc umową Świercz Jam, za M, dostał
Husiatyn i Kutkowce. Gdy zaś M. skutkiem
złej administracyi, czy też przez Tatarów zni-
szczone znacznie upadło, a przeciwnie Husia-
tyn przeistoczony na miasto pod zarządem
Swiercza znacznie się podniósł, domagano się
więc unieważnienia umowy, zapadł więc po-
wtórnie wyrok królewski w 1567 r., którym
zamianę tę na wieczne czasy Zygmunt August
utwierdził (ob. Husżatyn). Tak więc M, osta-
tecznie weszły w skład sstwa barskiego i dal-
sze z niem dzieliły losy, należały więc do
Wyhowskich, Lubomirskich, Ponińskich, Dąb-
skich i Witosławskich, którzy piękną tę ma-
jętność w ostatnich czasach oddali w obce rę-
ce, dziś należą do Lwowych. Jest tu gorzelnia
parowa (12069 wiader prod.), browar (2000
wiader), 2 wapniarki, 2 cegielnie. Do parafii

- katol. należą wsie: M., Malczowce, Hołodki,
Antonówka, Popówka, Tokarówka, Czerniatyn
(ob.), Stepanki, Plebany i Kudujowce, Por.

/ Hołowczyńce, 2.) M., ob. Manikowce. 3.) M.,
„ob. Mańkówka, Dr. M.
 Mańkóweczka al. Monastyrek, uroczysko
koło Mańkówki, pow. humański, dawna wieś
cerkiewna,
Mańkówek, folw. poradziwiłłowski w pow.

słuckim, o w. 10 ku zach. od m. Słucka, nad
rzeczułką lewym dopływem Łokniei, wmiej-
scowości dogodnej, w glebie urodzajnej pszen-
nej, ma obszaru 28 włók i 3 mr. A. Jelskż.
Mańkowice, wś i folw., pow. bialski, gm.

Kościeniewicze, par. Piszczac, Ma 4 dm., 80
 mk., 155 mr. Folw. M. od Chotyłowa w. 12,
rozległy mr. 108: grunta or. i ogr. mr. 59, łąk
mr. 14, pastw. mr. 14, zarośli mr. 19, nieuż. i
place mr. 2, bud. z drzewa 3. Folw, ten w r.
1874 oddzielony od dóbr Dąbrowica Wielka.
Mańkowice, niem. Mankendorf, wś, pow.

opawski na Szląsku austr., ma kościół paraf,
katol, i szkołę ludową. a:

Mańkowicze 1.) mko nad rz. Miadziolicą,
pow. wilejski, w 3-im obr. polie., o 125 w. od

_ Wilma, o 70 w. od Wilejki, gm. M., par. Po-
stawy. Ma 74 mk., leży przy byłej drodze 
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poczt. połoekiej, idącej od granicy pow. dzi-
śnieńskiego do granicy pow. świeńciańskiego,
ma dwie cerkwie prawosł,, kaplicę rz.-katol,
murowanąi szkołę paraf. Gmina M. pow. wi-
lejskiego, ludn. 5208, t.j. 2452 męż. i 2756
kob. Składa się z 8 okręgów wiejskich: M.,
Soroczyno, Radźki, Piotrowszczyzna, Smycz,
Dołża, Kubarka, Męczeniaty; liczy 12 wsi,
Byłe dziedzictwo Zenowiczów, później Kiełp-
szów, Zabów, nareszcie książąt Druckich-Lu-
beckich. 2.) M., folw. szlach., pow. oszmiań-
ski, | okr. adm., o 18 w. od Oszmiany, 1 dm.,
39 mk, katol. 8.) M., por. ZTarnowszczyżna,
Mańkowicze 1.) wś i zaśc. w pow. bobruj-

skim, w gm, Nowe-Dorohi, w okr. polic. 3-im
hłuskim, przy gościńcu wiodącym z Nowych
Doraj i Pastowicz do Hłuska, nad strugą wo-
dną rozlewającą się stąd do wsi Babirowa; wś

osad 19, zaśc. os, 2. Miejscowość nizinna po-
leska, odludna, grunta lekkie, łąk błotnych
dużo. 2.) M., wś i piękne dobra radziwiłłow-
skie, ordynacyi nieświeskiej, w pow. pińskim,
nad Horyniem, w gm. Stolin, w okr. police.
8-cim płotnickim, w pobliżu mka Stolina; wś
ma os, 59, mk. 209, dobra około 180 włók,
dochód znaczny z propinacyi i młynów. Lu-
dność trudni się rybactwem, flisactwem i rol-
nicówem; miejscowość nieco podniosła nad po-
wierzchnią otaczających nizin lesistych, nie-
zmiernie bogata w dary przyrody; łąk wielka
obfitość. 4. Jelski,
Mańkówka 1.) mylnie Mańkowce, wś nad

Bohem, pow. olhopolski, gm. Ujście, par. Cze-
czelnik, ma 151 dm., 1120 mk., 1093 dz. ziemi
włośc., 1065 dwors, Cerkiew pod wez. ś, Trój-
cy ma 1500 parafian i 39 dz. ziemi. Stara osa-
da, dziedzietwo jeszcze ks. Koreckich, Zbara-
skich 1 Wiśniowieckich, następnie Piaseckich;
Szczęsny Potocki nabył M. od Mikołaja. Pia-
seckiego podkom. krzemienieckiego z klucza
beszadzkiego. Dziś Sulatyckich. 2.) M., wś
nad Bohem, pow. hajsyński, gm. i par. Łady-
żyn; 75 dm., 526 mk,, 626 dz. ziemi włośc.,
1589 dwors. (z Białousówką i Łukaszówką).
Cerkiew prawosł. ma 33 dz. ziemi, M. należy
do Feliksa Sobańskiego. Dr. M.

Mańkówka, wś w pow. humańskim, poło-
żona pod lasem, z klucza humańskiego, od
1830 r. rządowa. Ma wiele budynków muro-
wanych, jako to: stajnie dla koni kawalerzy-
stów, mieszkania dla oficerów i magazyny. Ma
14 mk, katol. (par. Humań), 2600 prawosł.
Mańkówka, rz., łączy się z rz. Byk i wpa-

da w pow. humańskim do Tykiczą uhorskiego
Por. Zwańka. R Mi.
Mańkowo 1.) wś, pow. płocki, gm. Majki,

par. Słupia, odl. o 28 w. od Płocka. Ma 15
dm., mk. 172, 680 mr. gruntu, 150 nieuż.
W 1827 r. 14 dm., 67 mk. 2.) M, folw.,
pow. płocki, gm. i par. Brwilno, odl. o 5 w.



od Płocka, ma 3 dm., 11 mieszk., 221 mr,
gruntu. w

Mańkowo-Kalitwieńska słoboda i st, poczt.w pkt, donieckim Ziemi Wojska Dońskiego.
„Mańkowszczyzna 1.) folw. pryw., pow.wilejski, 058 w. od m. Wilejki, 1 okr. adm,,

Drzy byłej drodze pocztowej z m. Młodeczna
do $Tan. pow. mińskiego, 1 dm., 9 mk. 2.) M.,
wś włośc., tamże, 4 dm., 23 mk. (1866).
Mankowy, ob. Mękowy.
Mankuna, wyniosłość wpow. kowieńskim,

o 12 w. na płn.-wschód od Żejm, 52 saż. npm.
wysokości, !
Mankunele, wś, pow. sejneński, gm. Miro-

sław, par. Sereje, odl. 47 w. od Sejn, ma 10
dm., 97 mk.

Mankuniszki 1.) zaśc. szlach., pow. wileń-
ski. 5 okr. adm., o 47 w. od Wilna, I dm. 5z p sig, =, M., " rząd., pow. wileński, 5

.adm.,0 57 w.od Wilna, 4dkatol. (1866). 00 SModlat*
Mankany 1.) wś i folw.,

gm. Mirosław, wś par. Sereje (folw. par. Mi,  Mi-rosław), odl. 41 w. od Sejn. Ma 56ta) 558mk. W 1827 r. wś rząd, 30 dm., 268 mk. 2.)
M., wś, pow. władysławowski. gm. Szyłgale,
par. Słowiki, odl. 1 w. od Władysławowa,
ma 8 dm., 81 mk. ' Br. Ch,
; Mankuny 1.) wś, pow. wiłkomierski, par.
1 gm. Wieprze (o 2 w.), st. poczt, Pogieło-
że (02 w.). 2.) M., wś, pow. kowieński, par,
Siesiki, gm. Janów (o 18 w.). 3.) M., okolica
szlach., pow. rossieński, par. betygolska, 4.)
> wieś, pow. rossieński,Fparafla girtakol-
ska, Z oł.
Mankuslaucken (niem.) al. Senzel-Aurieth,

wś, pow. szyłokarczemski, st, p. Jugnaten, le-
ży niedaleko dr. żel. tylżycko-kłajpedzkiej;
1857 r. 264 mk.
Mankwitz (niem ), ob. Mądrzechowo.
Mannewitz, ob. Jfanowice.
Mannoe (niem.), wyspa w zatoce parnaw-

skiej Baltyku.
Mannsdorf (niem.), 1373 r. Maniansdorf,

1374 Manigoldź villa, wś i folw., pow. nisański,
par. Hermsdorf; 96 bud., 122 dm., 740 mk.
Wś ma 75 os., 2784 mr. ziemi i kościół filial.
a folw. 527 mr. ziemi. £. $,
Manow (dok.), ob. Mohnau.
Manow (niem.), wś i dobra ryc.w Pomo-

rzu, pow. koszaliński (Kóslin), 10 kil.od Ko-
szalina nad koleją żel.; gleba jest tu średniej
tylko wartości, za to są tu duże lasy, łąki i
rozległe pokłady torfu, wapna i marglu. 1878
r. 256 mk., po większej części ewang. wyzna-
nia; trudnią się rolnictwem i hodowaniem by-
dła albo pracują, na dobrach ryc., których
właścicielem jest ks. Karol Antoni v. Hohen-
zollern-Sigmaringen. W miejscu jest agentu-

Pow. sejneński,
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ra poczt.; poczty osobowe idą z Koszalina na
Manow do Nowego Szczecina. Kś. Fr.
Manowice, niem. Maknwite, Mannewitz, do-

bra, pow. słupski, st, p. Dębnica (Hebron-
Damnitz; niem.) sąd okręgowy Słupsk. Two-
rzą osobny okrąg urzędu stanu cywilnego,
który d. | grudnia 1880 liczył 1102 dusz.
Manówka al. Wolanówka, folw. koło Olesi-

na, pow. brzeżański.
Mansau (dok,), ob. Mansowo,
Manscheit-Luttko (niem.), ob, Zuttken,

Luttkomanischeit, Lutikomandszeńt, wś, pow. szy-
łokarczemski, tuż nad granicą pow. nizinow-
skiego, st, p. Schakuhnen.
Manschicz (dok.), ob. Mondsckiite.
Manse, jez. na Warmii, pod Licbarkiem,

wymienione (Cod. dipl. Warm, II, 377) wdok.
z r. 1364 przy lokacyi wsi Sterneberg,
Mansgonscastruga, ob. Mangonscastrugha

(dok.).
Mansieje, wś, pow. rossieński, par. tauro-

gowska.
Mansowo, może Jfqczewo, niem. Mamcewo

(dok, 1291 Mamchowe, Mamecevo), Mamsovo,
Mansau (Śchwengel), wś dziś już nie istnieją
ca; leżała na terytoryum w wschodniej stronie
wsi Kłobucina (ob.) w pow. kartuskim, a nie
tam, gdzie dziś jest Szymbark, jak dawniej
mniemano; wś ta uległa zniszczeniu pewnie
w 30-letniej wojnie, R. 1284 zapisał książę
Mestwin Il M. wraz z całą ziemią kościerską
(terram, quae Pirsna vulgariter nuncupatur)
ciotee swej Giertrudzie. Datum in Slupzk:
Świadkowie: Svenza, kasztelan, Jaronim pod-
komorzy, Pomorec podstoli. (Ób. Perlbach:
P. U. B. str. 349—050). Kś. Fr.
Mansteinhof (niem.), pow. licbarski, da-

wniej folwark biskupi na Warmii przy Lie-

barku, zawierający 16 włók, (Ob. Cod. dipl.
Warm. I, 516, M 33). Kś. Fr.
Manszurowa, wś rząd,, pow, bałcki, gm.

Wielka Meczetna; 792 mk, żydów uprawiają-

cych tu 1221 dzies, roli. Dr. M,
Mantau (niem.), wś i dobra, pow. królewie-

cki, st. p. Waldau; 126 i 30 mk, (1857). Wś.
1658 mr, rozl.
Mantiawa, przedm. m. pow. Skałatu.
Mantigin (dok.), ob. Klecewo.
Mantkeim (niem.), ob. Mandtkeim.
Mantorowa, wś, pow. dorohobuski gub.

smoleńskiej, R. 1812 potyczka z Francuzami.
Mantowtyszki, wś włośc., nad jez. Dum-

blis, pow. święciański, 2 okr. adm., o 40 w.
od Swięcian, 11 dm., 93 mk, katol. (1866).
Maantrum-Matz (niem.) al.Saugen, wś, pow.

szyłokarczemski, st. p. Kukoreiten; leży przy

dr. żel. tyłżycko-kłajpedzkiej; 10955 T5:00

mieszk, R
Mantasza 1.) wś włośc., pow. wileński, 5

okr. adm,, o 20 w. od Wilna, 4dm., 47 mk,



102 - Man

40 katol., 7 żydów. 2.) M., wś włośc., tam-
że, 2 dm, 19 mk, katol. (1866). Por. Kiena.

Mantwilleiten (niem.), wś, pow. tylżycki,
na płn. od Tylży, st. p. Pietupoenen; 181 mk.
(1857). ,
Mantyki 1.) folw. majorat, pow. sieradzki,

gm. Wróblew, par. Sieradz, odl. od Sieradza
w.9. Ma dm, 7, mk, 39, Folw. M. z nomen-
klaturą Sosnowiec, od rzeki Warty w. 7, rozl.
mr, 220: grunta orne i ogr. mr. 202, łąk mr.
9, wody mr. 2, nieuż, i place mr. 7, bud. z drze-
wa 7; płodozmian I1-polowy. Wieś M. osad

6, z grun. mr. 8. 2.) M.. wś, pow. rypiński,
gm. Dzierżno, par. Swiedziebna, odl. o 11 w.
od Rypina. Ma 3 dm., 20 mk., 591 mr. grun-
tu. Ob, Dzierzno kożuchowe,

Mantyszki, wś, pow. rośsieński, par. po-
szylska.
Manuiłowka, wś, pow. kremieńczucki gub,

połtawskiej, nad Psiołą, 267 dm., 1897 mk.
Manusy, część Terebiża, przysiołka Oleska,

_ pow. złoczowski.
Many, wś, pow. grójecki, gm. Komorniki,

par. Tarczyn. Ma 16 dm., 80 mk. Dobra M.
składają się z folwarków: M. i Sucha struga;
wsi: M., Sucha struga i Julianów, od Grodzi-
ska w. 16. Rozl. wynosi mr. 1204; folw. M.:
grunta orne i ogr. mr. 676, łąk mr. 70, pastw.
mr. 75, lasu mr, 211, nieuż. i place mr. 28,
razem mr. 1058, bud, mur. 7, z drzewa 15;
folw. Sucha Struga: grunta orne i ogr. mr.
135; łąk mr. 7, nieuż. i place mr. 4, razem
mr. 146, bud. z drzewa 3, Wieś M, osad 9,
z grun. mr. 62; wś Sucha Struga os. 6, z grun.
mr, 50; wś Julianów os. 19, z grun, mr. 155.
Manyż, folw., ob. Janowice, t. III, 430.
Manze (niem.), 1373 r. Mancze, wś, pow.

- niemczyński, par. Bohrau. Słynna owczarnia
zarodowa,
Manżeleja, mko, pow. kremieńczucki gub.

połtawskiej, u zbiegu strugi M, z Psiołą, o 35
w. od m. powiat.; 445 dm., 2409 mk. Przed
traktatem andruszowskim należało do pułku
połtawskiego.
Manżelejowski zamek miał leżeć koło Ber-

dyczowa. : |
„Manztal (niem.), hamernia, na północnym

obszarze gm. Jakuben, w pow. doma-kimpo-
luńskim, na lewym (wschodnim) brzegu By-
strzycy Złotej; 6 pieców fryszerskich.
Maracze, zaśc. nad jez. Szwakszty, pow.

święciański, 3 okr., o 38 w. od Święcian, 2
- dm., 82 katol, (1866).

Maracze, folw., pow. wołkowyski, obacz
Iwaszkiewicze,
Maraczówka, wś i folw.,

należy do klucza słąawuckiego.
Maradken, ob. Maradki,
Maradker Wolla (niem.), ob. Maradzka

wola.

pow. zasławski,  
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Maradki (niem.), Maradken, Marattken, Mer-
reltesfeldt, wś, pow, ządzborski, st. p. Sorkwi-
ty, nad granicą pow. szczycieńskiego na pru-
sko-pols. Mazurach; areału jest tu 2946 mr.
1857 r. 271 mk. R, 1445 Wolfang Schwaus-
felder i Piotr z Kozłowa nadają Niemierzy Ro-
mie (Nemersch Roma) 20 włók około jeziora
Perzuk na prawie chełm. Dan w Szczytnie.
(Ob. Kętrz.: O ludn. pols, w Prusiech, str.
410). Z szlachty polskiej mieszkali w M.
w różnych czasach: Ostaszewscy i Zalescy
(tamże, str. 420), ob. Kozłowskie dobra (t. III,
str. 566 i 567). Kś. Fr.
Maradykiw al. Maradyków, grupa górska

w płd.-wsch. stronie Ławocznego (ob.), pow.
stryjski, ze szczytem 890 m. wys. pod 480 47
szer, płn. i 419 4 dł. wsch. Lu. Dz,
Maradzka Wola, niem. Maradker wolla, wś,

pow. ządzborski, st. p. Rybno; leży nad gra-
nicą pow. szczycieńskiego na polsko-pruskich
Mazurach, obejmuje 135 mr., 1857 r. 26 mk.
Maradź, os. leśna, pow. koniński, gmina

Rzgów, o 21 w. na płd.-zach. od Konina,* na-
leży do dóbr Biskupice.
Maradz, ob. Domaradz.
Marang (niem.), jez., ob. Marong.
Maranowo, ob. Maronowo.
Maranowo (Fitzerie), wś, pow. czarnkow-

ski, 36 dm., 417 mk., 379 ew., 38 kat., 107
analf. St. poczt. w Grębicach o 9 kil., st, kol.
żel. Chodzież (Colmar) o 18 kil., gośe, o 7 kil,,
od miasta powiat. o 15 kil, M. St.
Maran-See (niem.), jez., ob, Maróz.
Maransen (niem.), ob, Maróz i Marózek,
Maransen-Gr., ob. Maroz Y. Marąqzy, M.-

Kl., ob. Marózek,

Marantów, folw. i kol., pow. koniński, gm.
Gosławice, par. Morzysław; odl,.od Konina w.
5; dm. 1, mk, 25. Gleba szczerkowata, ob.
Gosławice (11, 741).
Maraskówka, attyn. Kisielówki, pow. li-

manowski, na wsch. od tej wsi, nad dopływem
Łososiny z lew. brz., płynącym z Kamiennej
góry. Graniczy na płn. z Pasierbcem, na płd.
z Bałaczówką, na wsch. z Makowicą. Mac.

Maraszanki, część Wolicy Derewlańskiej,
pow. Kamionka Strumiłłowa,
Maraszczówka, ob. Zugź (t, V, 804—1).
Maraszówka, przys. do Brzyzny (ob.) al.

Brzyny, pow. sądecki, na płd. stoku Suchego
gronia, 945 m. npm., w glebie owsianej, śród
lasu. Mac.
Maraszkowizna, ob. Muraszkowizna.
Maratki, ob. Maradki,

Maraton, mały folw, w pow. rzeczyckim,
w okr. polie. l-ym brahińskim, o w. 4 na po -
łudnie od wsi Mikulicz; przy drożynie wiodą-
cej z Dubrowna do Mikulicz; miejscowość nie-
Go wzgórkowata, ziemia lekka. Al. Jel,
Marattken (niem.), ob, Maradki,
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Maratyn, szczyt górski, ob. Czeremosz.

Maratyn, wś, pow. owrucki, nad strugą do
rz. Zwizdal wpadającą, |
Maraunen (niem,), al. Cremonen, wś, pow.

rastemborski, st, poczt, Rastembork; 60 mk,
(1857).
ę „laraunen (niem.) 1.)Klein, os,pryw., pow.
rólewiecki, na płn, od Królewca, 67 mr. zie-

mi, 8 mk, (1857). 2.) M.-Kłein, folw. dóbr
Boettchershófen, tamże, o 2 kil. od Królewca,
Maraunen (niem.), Maruny, dobra rye., do

których należy tąkże Banditten i folw. Non-
nenhausen, pow. świętosiekierski, st. p. Cyn-
ty. „Cały ten klucz obejmuje 966 ha., między
tymi 591 ha. roli orn. i ogr., 98 łąk, 9 pastw.,
2850 boru, 21 nieuż., 12 wody; czysty dochód
z gruntu wynosi 5826 marek. Właśc. jest
Wilk. von Saint-Paul; odl. od st. p. 3 kil, ce-
gielnia. 1857 r. 145 mk. © Kś, Pr.
Maraunen-Gross al. Maraunenhof" (niem.)

dobra ryc., pow. królewiecki, st. p. Quednau.
Mają rozległości 289.50 ha., ito 184.70 roli
Oem. 1 ogr., 31.90 łąk, 42.30 pastw., 21.70 bo-
I, 8.90 nieuż, Czysty dochód z gruntu sza-
cują na 4886 marek, Właśc. jest kupiec Max
lerbig; odl. od st. poczt, wynosi 1.5 kil. Mle-
karnia odstawia mleko do Królewca. 1857 r.
(6 mk. Ks. Fr.
Maraunen- Neu (niem.), Biedowo, wś na

Warmii, st. poczt. Wartembork, pow. olsztyń-
ski, ma 528,76 mr. rozl.; paraf. katol. Wartem-
bork; 11 dm., 108 kat, mieszk. (r. 1864). Por.
Biedowo, Kś, Fr.
Marawken (niem.), ob. Murawkż,
Marąg, ob. Marong.
Marązy, ob. Maroz,
Marborg, ob. Malbork,
Marcalfalu (węg.), ob. Mitoszyn.
Marcen (niem.), według Knie, Martzen, we-

dług Triesta, kol. do wsi Wędzin, pow. lubli-
niecki,
„ Marcebiliszki, nad rz. Smouść, folw., pow.
ihumeński, gm. Śmiłowicka, obszaru liczy 576
mr., miejscowość równa, niską i bagnista, la-
sów niedostatek. M. były własnością Ozię-
błowskich, w r. J880 sprzedane z licytacyi
częściowo. T. 8.
Marcelewo (niem. Fichtenau), ob. „Mar

cellewo.

Marcelin, kol., pow. warszawski, gm. Ja-
błonna, par. Tarchomin. Przy linii dr. żel,
nadwiśl., w pobliżu Tarchomina odl. 4 w. od
Pragi. W 1827 r. wieczysta dzierżawa, 9
dm,, 66 mk,

Marcelina, pow. nowomiński,
par. Mińsk, :

Marcelin, folw., pow. mohylowski, par.
łac. Bar, par. gr.-kat. Kijanówka. Należy do
wsi Kijanówki, do której przylega. X. M. O.

Marcelino 1.) lub Jarcellino, osada, pow.

gm. Ładzyń,  
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średzki, | dm., 9 mk. wszyscy kat., 5 analf.
Poczta, tel., gośc. i st, kol. żel. w Środzie. 2.)
(M., folw., pow. poznański, 510 mr. rozl., 5
dm., 40 mk.; należy do gm. i wsi Ławicy (ob.).
Poczta, gośc., tel. ist. kol. żel. w Poznaniu
o 4 kil. M. St.
Marcelinów al. Marcelów, wś włośc., pow.

piotrkowski, gm. Kluki, par. Parzno. Ma 15
dm., 114 mk., 173 mr., ob. Zubiec.
Marcelinów, dystylarnia smoły na grun-

tach wsi Suski, pow. rówieński, o 20 w. od
Równego, o 8 od Klewania, własność depar-
tamentu Udiełów, założona 1863 r. Zatrudnia
12 robotników, produkuje 24000 wiader smo-
ły i f200 pudów terpentyny za 20880 rs.
(1581). i

Marcelów, kol., pow. sieradzki, gm. Kro-
kocice, par. Małyń, odl. od Sieradza w. 28!/4;
dm. 3, mk, 47, ob. Krokocka Woła,
Marcełów al. Zadąbrowo, os. włośc., pow.

łaski, gm. Zapolice, par, Strońsko, Ma 6 dm.,
52 mk, 6] mr.
Marcelów, kol., pow. noworadomski, gm.

i par, Rząśnia, 11 dm., 100 mk., 160 mr.
Marcelów, wś, pow. radomski, gm. Gzowi-

ce, par. Sucha, odl, 18 w. od Radomia, ma 14
dm., 105 mk., 158 mr. ziemi włośc. i 1 mr.
dwors., ob, Czarna 6).

Marcelów al. Marcellów, wś włość, nad rz.
Radomką, pow. radomski, gm. Jedlińsk, par.
Wsola, odl. 9 w. od Radomia. Ma 7 dm., 50
mk., 172 mr.

Marcellewo, niem. Fichienau, folw., pow.
bydgoski, folw., 1 dm., 6 mk., należy do dom.
Piszczyna (Ludwigsfelde).

Marcelówka 1.) folw. na obsz. dwor, Brze-
|żan. 2.) M., folw. na obsz. dwor, Krynicy
w pow. drohobyckim. 3.) M., folw. koło
Uhrynowa na obsz. dwor, m. powiat. Podhajec.

4.) M., leśniczówka na obsz. dwor. Duplisk
w pow. zaleszczyckim. 5.) M., folw. koło Du-
plisk, na obsz. dwor. Dźwiniacza w pow. za-
leszczyckim, :

Marcewek al. Jfarcewko, wś, pow. słupecki,
gm. I par. Młodojewo, odl. od Słupcy w. 6;

dm. 40, mk, 255, W 1827 r. wś rząd. 27 dm.,
358 mk,
Marcewo, wś i os. młyn. nad strum, Mesz-

ną, pow, słupecki, gm. i par. Młodojewo, odl,
od Słupcy w, 8; wś dm. 22, mk. 169; os. dm.
1; młyn dm. 1, mk, 11. W 1827 r. wś rząd.
16 dm., 198 mk. (por. Łaski, Lib. Ben. I, 302
i 303), ob, Młodojewo.
Marchaczewszczyzna,

czyzna.
Marchanówka. leśniczówka i karczma na

obsz. dwors. Nowosiółki Kostiukowej, pow.
ząleszezycki.
Marchaty, wś włośc., pow. rawski, gm,

ob. JMargaczewsz-
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Maryanów, par. Biała. Ma 28 dm., 309 mk, | brechta rozszerzyli granice przez włączenie
804 mr. (380 ornej), !
Marcheffken (niem.), ob. Marchewki.
 Marchel, nomenklatura, ob. Drobin,
Marchelówka (Marcelówka), wś, pow. kijow-

ski nad rz. Rosławką, odl. 2 w. od Jankowie.
Początkiem osady była pasieka założona śród
lipowego lasu w zeszłym stuleciu przez zakon-
nika pobliskiego klasztoru. Ziemi 758 dzies,,

_ 6zarnoziem drugorzędny; mieszk. 205, trudnią
się rolnictwem, należała do rządu; obecnie zie-
mia rozdana włościanom,
Marchewka, niem. Marchewko-Miihle, we-

_ dług Kętrzyńskiego w pow. brodnickim; spisy
. urzędowe M, nie podają. Ob. Ćhełmonie.

Marchewki, wś, pow. wieluński, gm, i par.
Siemkowice, odl, od Wielunia w. 27; dm, 6,
mk. 42, W 1827 r.5 dm., 26 mk.

_ 'Marchewki, część obsz. dwors,
pow. cieszanowski.
_Marchewki, niem. Marchewken al. Marchef'-

ken, wś, pow. Jańsborski, st. 'p. Prostki; leży
tuż nad granicą polską. R, 1509 sprzedaje
Jerzy v. Kolbitz, wójt piski, Wawrzyńcowi
Marchewce na prawie magdeb. 20 włók boru
i puszczy nad granicą sstwa łeckiego między
Kurczątkami a Gorczycami z obowiązkiem je-
dnej służby zbrojnej, (Ob. Kętrz.: O ludności
polskiej w Prusiech, str. 441). 1857 r. 73
mieszk, Kś, Fr,
Marchewko-Minhie (niem.), ob. Marchewka,
Marchia, z niemieckiego: die Mark, były to

niejako rycerskie kolonie, które Niemcy za-
kładali po krajach słowiańskich, Każda mar-
chia miała najmniej jedno miasto silnie obwa-
rowane. Z niego marchion albo markgraf
lub wódz (dux) rządził okolicznym krajem,
wspierał misyonarzy, ząprowadzających chrze-
Ściaństwoi cesarzowi zastępy zbrojne dosta-
wiał. W późniejszych czasach, a mianowicie
w XII wieku, kiedy Słowianie Już groźny od-
pór stawiali, napady na Niemców robili, przy-
jawszy chrześciańską wiarę, marchią uważano
Za okrąg Pograniczny, mający obowiązek tyl-
ko bronić państwa od wszelkich napadów, któ-
ry wreszcie opłacał daninę, był lennikiem zra-
zu dożywotnim, jako uprzywilejowany od ce-
sarza, a później i dziedzicznym. Marchie te

_ stanowią pierwotny zawiązek panowania nie-
mieckiego i późniejszego państwa pruskie-
go. Najdawniejsza z nich Stara - Marchia
(Alt-Mark), założona została na zachód od
Elby przez Henryka I, pod nazwą Marchii pół-
nocnej (Nord-Mark). Cesarz Lotar nadał to
margrabstwo Albrechtowi Niedźwiedziowi w r.
1135. Ten zagarnął ziemie słowiańskie mię-
pzy Elbą i Odrą i tu powstała Marchia Środ-
kowa (Uckermark). Od słowiańskiego grodu
Branibora, obszar ten otrzymał nazwę mar-
grabstwa brandenburskiego. Potomkowie Al-

3,
Grorajec,

 

Nowej Marchii (Neumark).
Marchijski Frydląd, ob. Frydląd M.
Marchocice al. Jarkocice, wś, pow. mie-

chowski, gm. i par. Racławice. Leży przy
drodze bitej z Miechowa do Działoszyc, Na-
leżałado dóbr jezuickich. W 1827 r. było tu
28 dm., 191 mk. Posiada szkołe początkową,
W XV w. dziedzicem był Mikołaj Morski To-
porczyk. WŚ miała wtedy 18 łanów kmie-
cych, dwie karczmy, młyn, trzech zagrodni-
ków. Z tych ról dziesięcina szła na dochód
kanonii przy katedrze krakowskiej, Marchocką
zwanej, Folwark zaś jeden płacił dziesięcinę
plebanowi w Racławicach (Dług. I, 134)

Marchocice, wś, pow. włoszczowski, gm,
i par. Secemin, i
Marchocice v. Markożyńce, wś nad rz, Uszy-

cą, pow. uszycki, gm. i par. Mińkowce. Przed-
mieście Minkowiec; należało do Sciborów Mar-
chockich, W skutek konfiskaty dziś rządowa,
W r. 1868 było 12 dm. X. M. O.
Marchówko, niem. Klein-Marchowo al. Kl.-

Marchowie, 0s., pow. wejherowski, st. p. Kiel-
no; należy do dóbr Koleczkowo.
Marchowo, jez. w pow. kartuskim, nale-

żało dawniej do klasztoru kartuzyan (ob. t.
III, 854—1),
Marchowo al. Marchowy, niem. Gross- Mar-

chowo al. Gr.-Marchowie, ©8., pow. wejherow-
ski, st. p. Kielno, o 19 kil. od Wejherowa; na-
leży do dóbr Koleczkowo.

Marchowy, ob. Marchowo,
Marchale, wś, pow. rossieński, par, lalska.
Marchwacz 1.) wś ifolw. nad strum. Cienią

al. Pokrzywnicą, pow. kaliski gm. Mar-
chwacz, par Rajsko, odl. od Kalisza w. 14.
Posiada gorzelnią parową, młyn parowy, młyn
wodny, olejarnią, cegielnią, eksploatacyą tor-
fu. Wś dm. 7, mk. 168; folw. dm, 12, mk. 28,
W 1627 r. 17 dm., 126 mk. Właścicielem
M. był i tu mieszkał Niemojowski Bonawen-
tura, głośny poseł oponent na sejmach króle-
stwa kongresowego od 1820 r. Według Tow.
Kred. Ziems, dobra M. składają się z folw.:
M. i Wybranów; wsi: M. i Modła. Rozl. wy-
nosi mr, 905, a mianowicie: folw. Marchwacz:
grunta orne i ogr. mr. 507, łąk mr. 26, pastw,
mr, 4, lasu mr. 15, nieuż, i place mr. 33, ra-
zem mr. 595; bud, mur. 19, z drzewa 3; płodo-
zmian 1l-polowy; folw. Wybranów: grunta
orne i ogr. mr. 299, pastw, mr. 1, nieuż. i pla-
ce mr. 310, bud. mur, 2, z drzewa 2; płodo-
zmian 8-polowy. Wieś Marchwacz os, 20,
z grun. mr. 22; wś Modła os. 15, z grun.
mr. 38. 2.) M., gmina należy do sądu gmin-
nego okr, IV w os, Staw, st. poczt. w Kaliszu.
Obszar gminy wynosi 9938 mr., ludn. 3857
(1867 r.).
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Marchwiaki, pow. olsztyński, obacz Kal-
borno,

Marchwiana góra, szczyt i góra lesista
w zachodnich rozgałęzieniach Gorców [SSE
LIL, 700), na północnym obszarze gm. Nowe-
gotargu, pod 370 43! wsch. dług go”,
a 49" 31/5" płn. sz, g.; wznies. 780 m. npm.
Po „płdn. stronie wytryskują liczne potoki,
zasilające wody pot. Kowańca (ob.). Las po
stronie północnej zwie się Matyjówką. Br. Q.

Marchwina-Paleniki, gajówka koło Tata-
Tynowa na obsz. dwors. Komarna, pow. ru-
decki,

Marchwitz (niem.), pow. namysłowski, ob.
marchów,
Marcie, zaśc, i karczma, pow. wiłkomierski,

Par. Siesiki, okr. police. Pogiełoże (o 4 w.),
własność Kapuścińskiego, gleba lekka.
„Marcie, folw. do Markuciszek, pow. wiłko-

mierski, >
Marcin (Święty), ob. Swati Martin.
Marcina góra, wzgórze, na wschód od Bia-

dolin radlowskich, w pow. brzeskim, płd. za-
chodni kraniec lasu radłowskiego, pod 380 20,
wsch, dłg. g. F., a 49” 49” płn. sz, g. Wznies,
268 m. npm. Miejsce znaku triang. Br. G.
Marcina (Swiętego), góra pod Tarnowem,

na podgórzu Beskidów Wschodnich 384 m.
wys. (ob. t. III, 864—1).

Marcinek, pow. włoszczowski, gm. i par.
Włoszczowa.
Marcinek, część Budkowie, pow. opolski,
Marcinek, młyn, niem. Ożermahie ifolw.,

pow. chodzieski, folw. ma 360 mr. rozl., 4 dm.,
27 mk., 15 ew., 12 kat., 7 analf. Pocztai tel.
w Margoninie o 7 kil., gośc. o 3%kil., st, kol.
żel. Białośliwie (Weissenhohe) o 16 kil.

"__ Marcinielewicze, wś rząd., pow. wilejski,
3 okr. adm., o 68 w. od Wilejki, 6 dm., 52
katol. Wiatrak (1866).

Marcinienki, wś pryw., pow. dzisieński,
„© 76 w. od Dzisny, 2 okr. adm , 2 dm,, 13 mk.
starowierców (1866).

Marciniszki, wś, pow. maryampolski, gm.
i par. Szumsk; odl. 9 w. od Maryampola. Ma

8 dm., 70 mk.; w 1827 r. wś rząd. 4 dm.,
27 mk.

Marciniszki 1.) folw. szlach., przy jez. Ge-
drojcie,pow. wileński, 3 okr. adm, o 43 w.
od Wilna, 2 dm., 32 mk,, z tego 21 katol., 11
żydów. Murow. gorzelnia nieczynna (1866).
2.) M., okręg wiejski w gminie Gedroj-
ciach, pow. wileński, zawiera w swym obrębie
wsie: Słowianka, Zaniance, Pelikańce, Dowia-
cie, Torowszczyszki, Chorążynki, Podworzań-
ce, Rudziańce, Mickańce, Mejszkiele, Dudańce,
Baśki, Herczuki, Łatwie, Szlewiatry, Poszyle,
Maguny; zaścianki: Szarakiszki, Użalia, Po-
łuknie, Szyle, Smielina, Troki, Pikieta, Sząw-
dzie, Pukaniszki. |

1
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Marciniszki, dwór nad Łankiesą, pow. ko-
wieński, okr. polic. janowski, odl. 35 w. od
Kowna a l w. od Żejm, 10 w. od Janowa,
przy gościńcu z Janowa do Kiejdan. Ziemi 42
włók, gleba żyzna. St. kol. żel. libawskiej. -
Majętność niegdyś Zawiszów. R. 1648 Marya -
Zawiszanka wniosła posagiem rodzinie Kossa-
kowskich: obecnie własność hr. Jarosława
Kossakowskiego.

Marciniszki, folw. pryw., pow. lidzki, 3
okr. adm., o 15 w. od Szczuczyna, 9 mieszk,
(1866).
Marcinka, potok, nastaje w północno-za-

chodnim obszarze gm. Korczyny, w pow. kro-
śnieńskim, na południowo-zachodnim stoku,
Podzamczem zwanym, Łysej Góry (470 m.);
płynie na południe, a w Spornem zwraca się
na zachód i w tym kierunku płynąc granicą
Białobrzegów i Odrzykonia, zlewa swe wody
do Misłoka z praw. brz, Długość biegu 4
kil. 1 pół. Br. G.
Marcinkańce, os. i folw. nad rz. Marycha,

pow. sejneński, gm. Krasnowo, par. Sejny;
odl. 3 w. od Sejn, 2 dm., 25 mk. W 1827 r.5
dm., 38 mk, Według Tow. Kred, Ziems. folw.
Marcinkańce ma rozl. mr. 238, a mianowicie:
śrunta orne i ogr. mr. 111, łąk mr. 119, past,
mr. 63, nieuż, i place mr. 5, bud. mur. 1,
z drzewa 6, są pokłady torfu; folw. ten w r.
1881 oddzielony od dóbr Ochotniki.

Marcinkańce, wś nad rz. Judupis, pow.
trocki, 4 okr, adm., 86 w, od Trok. St. dr. żel,
warsz,-peters. na przestrzeni Grodno-Wilno,
między Porzeczem a Oranami, o 93 w. od Wil-
na. WŚ posiada kościół katolicki śś. Szymona
i Judy, drewniany, założony 1770 przez ks.
Józefowicza, filia parafii mereckiej, dusz 2912,
Osada stacyi ma 1 dm., 38 mk.; w tem 12
prawosł., 6 katol, i 4 żyd, (1866).

Marcinki, folw., pow. inowrocławski, 726
mr, rozl., 1 dm., [2 mieszk,, należy do dom.
„Piaski,* Z

Marcinki, niem. Martingken al. Martinken,
wś, pow. piłkalski, st. p. Schillehnen; 1856 r.
60 mk.
Marcinki, niem, Martinke, os. do Ciecisze-

wa, pow. kartuski, st.p.Przodkowo. |
Marcinki, niem. Maersdort, wś, pow. sy-

cowski, par. Syców (Poln. Wartenberg), 567
mk. (246 katol.), szkoła ewang.

Marcinkiszki, folw. pryw. i okolica szla-
checka nad rz. Pietraszką, pow. lidzki, 5 okr.
adm., od Lidy o 43 w. od Ejszyszek 7; folw.
M. mk. katol. 26, okol. M, mk. tegoż wyzn,
122, dm. 8 (1866).
Marcinków, pow. radzymiński, gm. Ra-

dzymin, par. Kobyłka, ;
Marcinków1.) wś, pow. opoczyński, gm,

Machory, par. Żarnów; odl. 21 w. od Opoczna,
Posiada urząd gminny, 16 dm., 136 mk,, 73
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mr. ziemi włośc. i 8 dwors. W 1827 r. 10
dm.» 69 mk. 2.) M., wś przy ujściu rz, Kaczki
do Kamienny, pow. iłżecki, gm. Wielka wieś,
par. Wąchock; odl. 26 w. od Iłży, ma 52 dm.,

"379 mk., 18 mr. ziemi włośc. i 2 mr. rząd,
_W 1827 r. wś rząd. 24 dm., 150 mk,

Marcinkowice 1.) wś ifolw. nadrz, Marcin-
kówką, pow. opatowski, gm. i par. Opatów.
Ma 19 dm., 185 mk., 236 mr. ziemi rząd. (ma-
jorat Rzecz. R. $t. Osten-Sakena) i 133 mr.
włośc. W 1827 r. wś duch, 16 dm., 84 mk.
M. należały niegdyś do biskupów lubuskich
(na Szląsku). Jeden z nich Stefan na mocy
układu z kanonikami katedry opatowskiej
ustąpił im na własność M., które zostały roz-
dzielone na uposażenie dziekana, scholastyka
i pięciu pierwszych proboszczów katedry opa-
towskiej. Łanów kmiecych było tu 11, z tych
po 2 mieli dziekan i scholastyk, proboszcze zaś
po jednym, Były tu także dwa młyny do dzie-
kana należące. 2.) M., wśifolw., pow. mieclfow-
ski, gm. Tczyca, par. Uniejów; odl. 7 w. od
Miechowa. W 1827 r. 26 dm., 178 mk. Wcho-
dziła w skład dóbr Kępie, Według Towarz.
Kred. Ziems, folw, M. rozl. mr. 315, a miano-
wicie: grunta orne i ogr. mr. 201, łąk mr. 62,
pastw. mr, 40, nieuż. i place mr. 12, budowli
z drzewa 4; folw. ten w r. 1878 oddzielony od
dóbr Pogwizdów. 3.) M., wś ifolw., pow. piń-
czowski, gm. Nagórzany, par. Kościelec; odl. 35
w. od Pińczowa a 6 w. od Wisły. W 1827 r.
16 dm., 126 mk. Wspomina ją Długosz (II,
167). Według Tow. Kred. Ziems. folw. i wś
Marcinkowice rozl. mr. 367: grunta ornei
ogr. mr, 296, łąk mr. 37, lasu mr. 29, nieuż.
i place mr. 15, bud. z drzewa 1l. Wś Mar-
 cinkowiće os. 22, z grun. mr. 92. Br. Ch.

Marcinkowice z Marcinkowską Wolą, 1.) wś,
pow. nowosądecki, 8*3 kil. od Nowego Sącza.
Należy do par. rz.-kat, w Chomranicach i li-
czy podług spisu ludności z r. 1881 mk. 745,
z których 65 przebywa stale na obszarze wię-

kszoj posiadłości. Mieszkańcy są rz.-kat, wy:
znania, Wś leży na lew, brz, Dunajca u ujścia
pot. Smolnika. Dunajec tworzy tu silny skręt
z kierunku płn. ku płn, zachodowi. Przez wś
prowadzi gościniec słotwińsko-sądecki, Dolinę
wsi 269 m. npm. wzniesioną, opasuje od płd.
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las na małych wzniesieniach, zwany Szczabem,
z najwyższym punktem 489 m. npm., od płn.
las Dąbrowa 614 m. npm. M. Wola leży na
zach. od wsi w wyższem położeniu 418 m.
npm. również nad tym potokiem, Układ geo-
logiczny tych dwóch miejscowości badali H.
Walter i dr. Dunikowski, W M. wdolinie
potoku zastali na cyplu wchodzącym w Duna-
jec pasmo menilitowe a na niem gruboławico-
wy, bogaty w wapień piaskowiec oligoceński
(Kosmos 1822, str. 456), w M. Woli na wznie-
sionym cyplu skała składa się z piaskowca
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drobnoziarnistego o lepiszczu marglowem ja-
snej barwy, który tworzy ławice o dość zna”
cznej miąższości (tamże str. 460). Długosz na-
zywa tę wś Pogwizdowem al. Marczinkowicze

(Lib. ben, LI, 20), widocznie zatem w jego cza-
sie zmieniła ta wś nazwę, Pos. więk. dawniej
Paszyców, teraz hr. Marassć, ma obszaru 328
roli, 13 łąk i ogr., 63 past, i 224 mr. lasu; pos,
mn. 419 roli, 45 łąk, 140 past. i 28 lasu. Kasa
pożyczk. gm, ma kapitału 418 zł, w. a. M. gra-
niczy na zach. z Klęczanami, a na płd. z Cheł-
mem; M. Wola zaś na płn. z Chomranicami, na
zach. i płd. z Krasnem Potockiem a na wsch.
z Klęczanami, 2.) M., wś, pow. brzeski, w równi-
nie 185 m. npm. na lew. brz. tutaj zregulowa-
nego Dunajca, który miał dawniej wiele zakrę-
tów. Na górze po nad wsią były jeszcze w po-
czątkaąch b. stulecia zwaliska murów, zapewne
gniazda rodziny Marcinkowskich Gryfitów
(Siarczyński, rkp. Bibl. Ossol, M 1825). Wś
odległa o 11'3 kil, od urzędu poczt, i kościoła
paraf. w Radłowie, ma 259 mk., między tymi
285 rz.-kat, i 4izr. i ma obszaru 566 mr.,
z których pos. więk. ma 289 roli, 33 łąk, 7
past, i 23 mr. lasu; pos. mn. 143 roli, 25 łąk
iogr. i 43 mr. past, Kasa pożyczk. gm. ma
768 zł, w. a. Dwa sosnowe lasy otaczają wś
od wsch., na płn. graniczy z Przybysławicami
a na płd. ze Zdrochcem. Mac,
Marcinkowice, niem. Maerzdorf, wś, pow.

olawski (w dok. 1842 r. Martini Villa w 1343
r. Mertinsdorf). Kościół paraf., szkoła katol.
Uprawa tytoniu, rzepaku, pszczolnictwo; 695
mk. (106 ewang.).
Marcinkowizna, wś, pow. sejneński, gm. i

par. Swiętojeziory, odl. 29 w. od Sejn, ma 11
dm., 56 mk,

Marcinkowo, kol., pow. nieszawski, gm.
Wierzbie, par. Mąkolno,
Marcinkowo 1.) dom., pow. inowrocław-

ski, 1261 mr. rozl., 7 dm., 112 mk, 25 ew,,
87 kat., 71 analf. Poczta, tel. i st. kol, żel.
w Inowrocławiu o 7 kil., gośc. o 6 kil. 2.) M
Dolne, wś, pow. mogilniecki, 3 dm., 16 mk,,
wszyscy kat., 11 analf, Poczta i tel. w Grąsa-
wie o 5 kil., gość. o 8 kil., st. kol. żel. Mogil-
no o 23 kil. 8.) M. Dolne, dom., 1403 mr.
rozl., 10 dm., 136 mk., 4ew., 131 kat., 64
analf, Własność Stanisł, Jasińskiego. 4.) M.
Górne, wś, pow. mogilnicki, 5 dm., 42 mk., 6
ew., 36 kat., 9 analf. Poczta, tel, w Gąsawie
o 2 kil, gość. o 2 kil., st. kol, żel. w Mogilnie
o 20 kil, w Jankowie (Amsee) o 11 kil.
5.) M. Górne, dom., 1939 mr. rozl., i3 dm,,
157 mk., 1 ew., 156 kat,, 66 analf. Własność
Hieronima Karskiego. Por. Łaski: Lib. ben, 5
NAWKANDKOW M.- Gozdanińskie, dom., pow. mo-

gilnieki, 1178 mr. rozl., 4 dm., 114 mk,, wszy-
scy kat. 62 analf, Poczta, tel. i gość, w Gębi-

cach (Gembitz) o 1 kil., st, kol. żel. w Mogil-
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nie o 9 kil. Własność Bielickiego (ob. Go-
zdanin), M, St.
Marcinkowo 1.) niem. Mertensdorf al. Mer-

tinsdorf, wś na pols.-pruskich Mazurach, pow.
ostródzki, st. p. Dąbrówno, w miejscu jest 0-
prócz ewang. szkoły rząd. prywatna element.
szkoła katol., utrzymywana przez Towarz, Ś.
Bonifacego i Wojciecha. Pensya nauczyciela
wynosi z pieniedzmi na drzewo 850 mrk i mie-
szkanie. R. 1856 było tu 230 mk. R. 1483
Marcin Truchses komtur ostródzki nadaje Ka-

sprowi Mikołajowi Andrzejowi i Piotrowi
z Marcinkowa 18 włók chełmiń. w M., z obo-
wiązkiem jednej służby pruskiej; potomkowie
ich mają czynić dwie służby pruskie. Dan
w Ostrodzie w niedz. Trzech Króli. (Ob. Kętrz.:
Q lud. pol. 302). 2.) M., niem. Marzdorf al.
Mdrzdorf, duża wś paraf. z kośc., szkołą i st. p.,
12 kil. na płd. wsch. od Marchijskiego Fryd-
lądu, pow. wałecki, w górzystej, naprzemian
lasami i bujnemi łąkami pokrytej okolicy. Pa-
rafia tutejsza należy do dyec. poznańskiej; par,
ewang. Tuczno. Obszar wynosi 161704 mr.
magd., bud. było 1867 r. 60, między tymi 30
dm., liczba mk. wynosiła 1867 r. 308, 1878 r.
678, po większej części katol. trudniących się
rolnictwem i hodowlą bydła. Zupełnie w po-
bliżu nad dużem jez. Bytyńskiem (ob.), z niem.
Bottin zwanem znajdują się ruiny starego
zamku krzyżackiego Malborkiem zwanego, któ-
ry r. 1629 przez Szwedów zniszczony został.
Na zach, widać jeszcze tak zw. szańce szwedz-
kie. 8.) M., niem, Martensdorf al. Mertinsdorf,
wieś, pow. ządzborski, st. poczt, Ządzbork, 0-
krąg Bagnowo. Obszar wynosi 1890 mr. 1856
r. 393 mk, M. istniało już r. 1422. Tamże
mieszkali r. 1586 Polacy i Niemcy, roku zaś
1693 sami Polacy. (Ob. Kętrz.: Ludność pol.
w Prus,, str. 412). 4.) M. niem. Marczinkowo,
pow. grudziądzki (Kętrz.). W urzędowych spi-
sach nie ma tej osady. 5.) M., niem. Neu-Mer-
tinsdorf al. Mdrtinsdorf, wieś na Warmii pols,
w płn.-wsch. klinie pow. olsztyńskiego, st. p. 1
par. ew, Biskupiec; okrąg W. Bartołty obejmu-
je 191521 mr. obszaru, między tymi 174:97
boru. Par. katol. Ramsowo, par. ew. Biskupiec.
Marcin Kromer biskup warmiński wyznacza 25
włók po części odłogiem leżących między Riyd-
bachem, Raszągiem, jez. Naulszą, Kierzbuniem
i dobrami Katrejny i Nasy celem założenia wsi

dannickiej mającej się nazywać Mertinsdorf i
w tym celu nadaje Tomaszowi Gulej 2włóki
ziemiańskie i urząd sołecki. Dan w Licbarku
r.1586. (Ob. Kętrz.: O ludn. pols. w Prus, str,
555). Według lustr. z r. 1656 zawierało M,
23 włók 6 gburskich posiadłości; dalej był
tam sołtys, 1 karczma; czynszu dawali 20 kor-
cy owsa, 1 łaszt pszenicy, 1 łaszt żyta, 28 kur,
7 gęsi i 56 flor, 1856 r. 215 mk. 6.) M., wś,
pow. brunsberski, st. p. Lindenau przy Bruns-  
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berku, okrąg Schalmey. Według lustracyi
zr. 1656 było tu 26 włók, 6 gburów, 1 soł-
tys; płacili 1 łaszt i 18 korcy owsa, 40 kur,
20 gęsi, 6 wiązanek lnu, 136 fłor. czynszu ad
mensam i 52 flor. ad benef. 1856 r. 135 mk.
Dawniej należało M. kapitule warmińskiej,
która je 27 list. 1350 r. nadała na dożywocie
Mikołajowi Kyl wraz z większem i mniejszem
sądownictwem (Concedimus .... fideli nostro
Nycolao Kyl Civi in Elbingo propter multa
suae fidelitatis servicia .... dominium et juris-
dietionem villae nostrae Mertinsdorf cum ju-
dieiis majoribus et minoribus quo ad vitam
suam). Patronat zaś nadwikarego, który brat
jego Marcin przy kościele w Fromborku ufun-
dował i nad nową, którą sam fundować przy-
rzekł, będzie jeszcze i jego synowi przysługi-
wał, potem po ich śmierci kapitule. (Ob. Cod.
dipl. Warm. I[, str. 162). Jeszcze dziś pobie-
rają wikaryusze tumscy w Fromborku ten
czynsz z M. 7.) M., niem. Mertensdorf, dobra
ryc., pow. frydlądzki, st. p. Frydląd, 4 kil. odl.;
razem z folw., Sortlack zawierają 599:11 ha.
roli or, I ogr, 184 łąk, 4 pastw., 219 boru,
18:90 nieuż., 2:37 wody, razem 97738 ha.;
czysty dochód z gruntu 5701 mrk. Właściciel
Fritz Baron v. J. Goltz. Tutejszy okrąg liczył
1880 r. 639 dusz. 8.) M., niem, 4/i-Mdrtinsdorf
al. Mertinsdorf, wś na Warmii pols., pow. 0l-
sztyński, st. p., okrąg i par. kat, i ew. Purda.
Ma 1574:62 mr. obsz., między tymi 108*73 me.
boru, 1863 r. 19 dm., 196 mk. kat. Polaków.
WŚ ta leży nad granicą pow. szczycieńskiego.
R. 1380 d. 21 sierp. potwierdza kapituła war-
mińska, że Marcin de Leysen odebrał od ka-
pituły dawniej 75 włók na prawie chełmiń,
„Sitos juxta fluvium Kósnyk, quorum grani-
ciae primo incipiuntur a flumine Koysnyk,
procedendo ad quercum situatam inter Wereyn

etMerthyn, et proceditur ad granicam, quae
est sita prope mericąm, deinde debeant men-
surari quindecim mansi inter mericam et di-
ctum fluvium ascendendo, t. j. Marcinkowo”.
Nadto dano mu wolne rybołówstwo w jeziorze
Purden, małemi narzędziami na własny uży-
tek, jazu jednak nie wolno mu tam urządzać;
ma także większe i mniejsze sądownictwo
(absque eeclesia parochiali et molendino, quae
in dietis bonis nequaquam aedificabunt). Za to
był zobowiązany do jednej konnej służby, do
pomagania przy budowaniu zamków i do zwy-
kłego czynszu po 5 latach wolnych, Kapituła
rezerwuje sobie prawo postawienia tam mły-
na, kiedy będzie chciała. Kilka lat potem od-

stąpił Marcin na życzenie kapitule jednę
ztych 15 włók wykarczowaną 1 uprawioną;
za to dała mu kapituła jeszcze 3 przyległe
włóki, i to tak, że od wszystkich 17 włók był
zobowiązany do tych tylko ciężarów, jak
przedtem od owych 15. Dat. 1894 r, 15 list,
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R. 1622 d. 21 stycz, został ten przywilej od-
nowiony. (Ob. Cod. dipl. Warm. ILI, str. 75).
Lustricya z r. 1656 donosi, że tu wówczas
było 15 włók, 8 wolnych, którzy byli obo-
wiązami do 1 służby i płacili 8*/, łasztów (?)
pszenicy, tyleż żyta, | funt wosku i 1 koloń-
ski fenig. 9.) M, niem, Marzdor/, duże dobra
ryc., pow. wałecki, st. p. wieś Marcinkowo,
obejmują 159457 ha. roli or. i ogr., 125:20
łąk, 8322past., 1468'82 lasu, 45:10 nieuż,,

_602:33 wody, razem 3919:84 ha.; czysty do-
chódz gruntu 22087. Właścicielką jest Ma-
ryanna Giinther; w miejscu jest cegielnia i
gorzelnia. Kś. Fr.
Marcinów 1.) wś, pow. kutnowski, gm.

Krzyżanówek, par. Strzegocin, ma 10 dm., 109
mk., ziemi or. dobrej żytniej mr. 319 pr. 140.
Wchodziła w skład dóbr Krzyżanów (ob.).
W 1627 r. par. Łęki, 10 dm, 77 mk. 2.) M,
wś, pow. łęczycki, gm. i par. Dalików, odl. od
Łęczycy w.21, dm, 7, mk. 79. 3.) M. al.
Marcinków, kol. i folw., pow. sieradzki, gm. i
par. Zadzim; odl, od Sieradza w. 24'/; kol.
dm. 8, mk, 116; folw. dm. 1 należy do dóbr
Rzeczyca. 4.) M., fol., pow. lubartowski, gm.
Wielkie, par. Rudno, odl. 21 w. od Lubartowa.
Według Tow. Kred, Kred. Ziems. folw. M.
2 wsią Sosnówka ma rozl. mr. 1202: grunta
or. i ogr. mr. 954, łąk mr. 102. past. mr 1, la-
su mr. 112, nieuż. i place mr, 34, bud. mur, 1,
z drzewa 11; jest wiatrak. Wś Sosnówka 0s.
51 z gruntem mr. 670..

Marcinów grunt, kol., pow. koniński, gm.
Wysokie, par. Kramsk, leży na wsc.-płn. od
Konina, odl, od t. m, 2] w., od rz, Warty 4 w.;
powierzchni 27 mr., ludności męs, 12, kob. 24,
razem 38; grunt sapowaty, zalewom nie pod-
lega. Mk, rolnicy udają się wiosną na tratwy
ze spławem drzewa. Kol. powstała w r. 1855
z ziemi do dóbr Wysokie należących. Tu prze-
pływa rzeczka Wiercica wpadająca do rzeki
Warty, długa w. 8. - J. Chor.
Marcinowa Wola al. Marcinowola. niem.

Marzinowolla al. Martyinowolla, wś na pols,-pru-
skich Mazurach, pow. lecki, st, p, Miłki. R.
1558 sprzedaje Jerzy Krosta, ssta lecki, sołty-
sowi Marcinowi z Buwełna ostrów w jez. Bu-
wełnie. Ks. Olbracht Fryderyk podaje r. 1571
do wiadomości, że Jerzy Krosta niegdyś zało-
żył wś dannicką Marcinówkę, wyznaczając dla
danników włók 50,a dla sołtysa 5 na prawie

- chełmiń. W M. znajdujemy r. 1625 samą tyl-
_ko ludność polską. 1857 r. było tu 398 mk,,
obejmuje ta wś 4348 mr. (Ob. Kętrz.: Ludn,
pol. i t. d. str, 498). Kś. Fr.
_Marcinowce 1.) wś, pow. dzisieński, gm, i

par. Miorska, Dm. 4, mk, 56, kob. 26, męż 30
(przeważnie katolicy; gruntów jest mr. 167*7.
Odl. od st, kol. Balbinowo (dyneb.-witeb, żel.  
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dr.) wynosi w.31, od Dzisny 45 w. 2.) M.,,
wś, pow. dzisieński, gm. Jody; dusz 16.

Marcinowice, wś, pow. miechowski, gm.
Kozłów, par. Mstyczów. Leży w pobliżu dro-
gi z Zarnowca do Wodzisławia o 16 w. od
Miechowa. Szkołagm. W 1827 r. było tu 24
dm., 228 mk. Ob. Karczowice. W XV w. dzie-
dzicami byli bracia: Piotr, Jan i Mikołaj Że-
gota Toporezykowie. Obok 12'/, łanów kmie-
cych był tu jeden folw., młyn, karczma i 2-ch
zagrodników. Dziesięcinę płacono klasztorowi
$. Andrzeja w Krakowie (Dług. II, 90 i LIL,
326). Por. także Łaski: Lib. ben. II, 209. We-
dług Tow. Kred. Ziems. dobra Marcinowice

składają się z folw. M., wsi: M., Karczowicee i
Przysieka, rozl. wynosi mr. 1542: grunta or.
i ogr. mr. 469, łąk mr. 94, pastw. mr. 214, la-
su mr, 730, nieuż, i place mr. 35, bud. mur. 2,
z drzewa 13. Są pokłady kamienia budulco-
wego, WŚ M. os. 79, zgrun, mr. 737; ws
Karczowice os. 38, z grun. mr. 670; wś Przy-
sieka os, 58, z grun. mr. 564. Br. Ch.

Marcinowicze 1.) wś, pow. rzeczycki, przy
granicy pow. bobrujskiego. nieopodal doliny
rz. Ippy, w okr. police. 3 kalinkowiekim, os. 15,
miejscowość poleska, mało ludna, łąki obfite,
grunta lekkie. 2.) M., folw., pow. miński, okr.
police. kojdanowski, par, kat. kojdanowska, le-
ży nad rzeczułką przy drodze wiodącej ze wsi
Wołowniki do Jurkowicz, w miejscowości mo-
cno wzgórzystej, małoleśnej, od r. 1855 wła-
sność Klukowskich, ma obszaru około 19'/ą
włók, grunta szczerkowo-glinkowate. 4, Jeł.

Marcinówka, rzeczka, dopływ Krzemie-
nicy (ob.).
Marcinówka, pow. warszawski, gm. Pru-

szków, par Służew, ,
Marcinówka, wś i folw. w płn. stronie

pow. zamojskiego, gm. i par. Skierbieszów,
0 24 w. od Zamościa i 7 w. od gm. położona
na granicy. pow. krasnystawskiego w falistej
okolicy ugajonej lasami, liczy 0s, włośc, 11,
mk. 64, w tem prawosł. 18, przestrzeni 147 mr.
Folw. M. należy do dóbr Skierbieszów (ob.).
Gleba dość urodzajna, lecz brak łąk, 7. Żuk.
Marcinówka, zaśc. pryw., pow. wilejski,

o 65 w. od m. Wilejki, 2 okr, adm., 1 dm., 11
mk. katol, 2.) M., folw., pow. piński, okr. po-
lic, 1 łohiszyński. leży nad kanałem Oginskim,
łączącym Szcezarę z Jasiołdą, z lewej strony
naprzeciwko wsi. Szwardówka; miejscowość
lesista, obfita w łąki. 3.) M., wś, zaśc. i folw,,
pow. ihumeński, gm. Jurewicka, okr. polie. be-
rezyński, leży przy gość. wiodącym z Ihumenia
do Berezyny, nad rzeczką Podwołoczką, lew.
dopływem Usy; ma osad 12, miejscowość od-
ludna, poleska, grunta piaszczyste. „ A. Jel.
Marcinówka, wś, pow. żytomirski, par.

Berdyczów, własn. Kamińskich. X. M.O.
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Marcinówka, wś, pow. zasławski, posiada
kaplicę katol. należącą do par. Ostropol.
Marcinowo 1.) niem. Martyinowen, pow.

margrabowski; istniało już r. 1539 (Kętrz.:
O ludn. pol. str. 507). W niemieckich spisach
urzęd. nie ma tej osady. 2.) M., niem. Marczi-
nowen, wś, pow. gołdapski, st. p. Grabowo,
obejmuje 68 włók; 1857 r. 24] mk. 3.) M,
jez., pow. margrabowski (dok. r. 1560). Ob.
Kętrz.: O ludn. pol. w Prus.; nad niem leży
Stożne. 4.) M., niem. Marczinowen al. Marzi-
nowen, wś, pow. łecki, st. p. Kalinowo, ma
szkołę, 235 mk. (1857). Kś, Fr.
Marcinowo 1.) folw. szlach., pow. wileń-

ski, 5 okr. adm., o 42 w. od Wilna, 1 dm,,
28 katol. (1866). 2.) M., folw. szlach., pow.
wileński, 3 okr. adm., o 59 w. od Wilna,I
dm., 12 katol. (1866). 8.) M., folw. szlach.,
pow. trocki, 3 okr. adm., 62 w. od Trok, 1

dm., 10 katol. (1866). 4.) M., folw. rząd.
nad rz. Strawą, pow. trocki, 2 okr. adm,, 39 w.
od Trok, 8 dm., 58 m. wielkorosyan (1866).
5.) M., folw. szlach., pow. trocki, 4 okr. adm.,i
50 w. od Trok, 1 dm., 20 katol. Cegielnia
(1866). 6.) M., wś, pow. lepelski, 1 okr. polie.,
3 okr. sąd., nad rz. Ulanką, b. własność Reut-
tów, po 18638 zasekwestrowana przez skarb;
688 dz. ziemi.dworskiej. M. K
Marcinowola al. Marcinowa Wola, wś, pow.

lecki, st. goczt. Milken.

Marcinowska gmina, pow. dyneburski, o
21 w. od Dyneburga, 3017 dusz obejmuje.

Marcinpol, Martinpol, Zugóra, Martynopol,
część Michałowie i folw., pow. rudecki.

Marcinpol, po łotew. Mortinpols, wś w pow.
lucyńskim, par. Brygi, własność Rosena, nie-
gdyś Kublickich.
Marcińska góra, al. Góra św. Marcina,

Martinsberg, karczma na obszarze gm. Zaczar-
nia, w pow, tarnowskim. Br. G.

Marciny, część Turzego, pow. brodzki,
Marcisze-Konarzewo, ob. Konarzewo.
Marcisze Olszewo, ob. Olszewo.
Marcisze, ob, Borze, pow. pułtuski.
Marciszew, ob. Marciszów.
Marciszewsl.i Zzepiennik, ob. Rzepiennik. |
Marciszkany, wś, pow. sejneński, gm. 1

par. Mirosław, odl. 46 w. od Sejn, ma 18
dm., 160 mk.
Marciszów al. Marciszew, WŚ, 08. młyn. i

os, leś. nad rz. Wartą, pow. będziński, gm.
Poręba Mrzygłodzka, par. Kromołów. Posiada
młyn amerykański z prod, na 2760 rs. WŚ
ma 52 dm., 340 mk, 433 mr.; grunta dworskie
nieuprawne 1042 mr.; os. młyn. 1 dm., 1 mr,
1 os, leś. 1 dm., 1 mr. Br. Ch,
Marciszówka, folw. na obszarze dworskim

Starejwsi, w pow. limanowskim. | Br. G.
Marcovisna (niem.), ob. Markowizna.  
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Marcówka, os., pow. radzymiński, gm, Za-
brodzie, par. Niegów.
Marcówka, wś w pow. wadowiekim. 7:5

kil. od Suchy, należy do par. w Strzyszowie i
liczy 414 mk., z których jest 391 rz.-kat. a 23
żyd.; leży nad małym dopływem Palukiego
pot. wpadającego z praw, brzegu do Skawy,
w wysokości bezwzględnej 290 m. na połu-
dniowym stoku góry Chełm 604 m. npm., któ-
ra pokryta lasem świerkowym zasłania ją od
północnych wiatrów. WŚ jest rozrzucona, dla
tego pojedyńcze grupy domów noszą odmienne
nazwy jako to: Fadranówka, Kielczawka, La-
chówka, Pilehówka, Gruszeczkowa, Chowań-
ców i Jolków. Granicę wsi stanowi od wsch.
granica pow. myślenickiego, od płd. potok Pa-
luki, od zach. Skawa a od płn. góra Chełm
irzeczka Kosielnikowa. Lasy otaczają M. do-
okoła. Najbliższe wsie są: na płn. Dąbrówka,
na wsch. Budzów, na płd, Zembrzyce a na
zach. Skawce. Pos. więk. ma 138 roli, 36 łąk
i past, i 93 mr. lasu; pos. mn. 808 roli, 19 łąk
i ogr., 55 past, i 74 mr. lasu. Mae.
Marcówka, folw., pow. limanowski, w wi-

dłach Raby i Mszany, 499 m. npm.
Marcówka, nazwa chat w obr, gm. Mszany

Dolnej, w pow. limanowskim. Br. G.
Marcusdorf (dok.), ob, Maradorf.
Marcushof (niem.), wś włośc., pow. mal-

borski, st. p. Grunowo. Była przedtem na
wieczystą dzierżawę wydana; dziś obejmuje
54 posiadłości, 5 zagród, razem 141 włók 12
mr., 680 mk., 463 ew., 78 kat., 139 menon.,
16 dm.; par. ew. 'Thiensdorf, katol. Thiergart,
szkoła w miejscu, odl. od Malborka 3*/, mili,
Podatek od gruntu 1238 tal. 2 srb. 8 fen.ś od
budynków 69 tal. 9 srb., od dochodu 156 tal,
od procederu 74 tal., klasowe 626 tal. Do wsi
tej należy także odosobniona karczma zwana
po niem. „Blaue Hand'. Ks, Fr.
Marcyanki, folw., pow. nieszawski, gm.

Wierzbie, par. Lubotyń,
Marcyanna, ob. Marcyanów,

_ Marcyanów 1.) wś, pow. brzeziński, gm.
Dobra par. Skoszewy, ma 6 dm., 57 mk., 82
mr. Wchodziła w skład dóbr Glinnik, 2.) M.,.
folw., pow. kaliski, gm. Iwanowice, par. Staw,
odl. od Kalisza w. 17, dm. 2, mk, 72 i 442 mr.
obszaru. Należy do dóbr Szezytniki, 3.) M.,
ws, pow. turecki, gm. Skarzyn, par. Przezpolew,
odl. od Turka w. 14; dm. 28, mk, 174. 4.) M,,
wś, pow. kolski, gm. Kłodawa, par.$ Bierz-
wienna Długa, odl, od Koła w. 8, dm. 4, mk. 22.
5.) M. albo Marcyanna, kolonia, powiat pło-
cki, gm. Swięcice, par. Orszymowo, odl. o 35
w. od Płocka, pos. karczmę, 21 dm., 160 mk.,
401 mr. gruntu dobr., 4 nieuż., ob. Ciućkowo,
Marcyanów al. Mała Zzła, folw. pryw. nad

rz, Izłą, pow. wilejski, o 55 w. od m. Wilejki,
2 okr, adm., 1 dm., 9 mk.
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 Marcyanów albo Szdorowszczyzna, dobra,
pow. witebski, niedaleko Witebska. Do r.
1750 rezydencya Marcyana Ogińskiego wo-

 jew. witebskiego; miały 3588 dzies. ziemi i
571 dusz męskich. A K. £.
Marcyanówka, wś i folw., pow. ihumeński,

gm. jurewicka, przy drodze z Ihumenia do
Berezyny: luboszczańskiej, leży na równinie
śród głębokich jodłowych lasów. Obszar
gruntu 1731 mr, należy do Łapickiego od r.
1818. Dos,
Marcyanowo, folw., pow. wągrowiecki, 3

dm., 56 mk,, należy do dom. i gm. Niem-
czynka.
Marcyanowo, zaśc. pryw., pow. dzisieński,

0 45 w. od Dzisny, 2 okr. adm., I dm., 7 mk.
katol. (1866).
Marcyanowo, okr. wiejski, gm, Kniaginin,

pow. wilejski, ma w swym obrębie wsie: Swa-
tki, Rudziewicze, Zamosze, Chołmówka, Na-
wry, Horodyszcze, Dowżany.

Marcybelin, dobra, pow. nowoaleksandrow-
ski, 1058 dz. ziemi, własność Wład. Ogińskie-
go. Wzięły nazwę od Marcybelli z Późnia-
ków Ogińskiej, kasztelanowej brasławskiej.

Marcybelino, folw. pryw. nad jeziorem,
pow. dzisieński, o 66 w. od Dzisny, 1 okr.
adm., I dm., 19 mk. (1866).

Marcybeliszki, folw., pow. ihumeński, okr.
polic, smiłowicki, nad rz, Słouść, dopływew
Wołmy, o 1 w. od dawnego traktu pocztowe-
go mińsko-ihumeńskiego z prawej strony.
Miejsce to niegdyś należało do tak zwanych
dóbr baksztańskich klucza smiłowickiego (ob.
Smiłowicze), dziedzictwo Kieżgajłów, później
Zawiszówi Ogińskich; wzięło nazwę od Mar-
cybelli z Ogińskich Zawiszyny, marszałkowej
nadwornej litewskiej, o której pisze Matusze-
wicz (ob. Pamiętniki t. I, 223). Z kolei wła-

* sność Moniuszków, a przez nich dziś Oziębłow-
skich; ma obszaru 19 włók i 6 mr. Ziemiai
łąki dobre, młyn, propinacya, miejscowość
niebezleśna. Parafia katolicka do r. 1867
smiłowicka, odtąd, po kasacie, koreliszcze-
wieka, A. Jel.

Marcyporęba z Bachorowicami, wś, pow.
wadowicki, leży nad dwoma potokami ucho-
dzącemi do Brodówki, małego dopływu Wi-
sły z praw. brzegu, w okolicy wznoszącej się
z 288 m. npm., gdzie jest wieś zabudowana ku
południowi w pokryte lasami wzgórza, które
są podnóżami góry Wysokiej 440 m. i Drabo-
sza 485 m. npm. Przez wieś prowadzi droga
z Brzeźnicy (5.8 kil.) do Wadowie, Najwię-
cej domów grupuje się nad potokami, są: je-
dnak i odosobnione. Przysiołek Bachorowice
znajduje się pod lasem w stronie południowo-
zachodniej od wsi. Ta stara osada zwana
jeszcze u Długosza (Lib. benef. II, 58) ,Po-
ramba'* ma szkołę ludową jednoklasową i ko-  
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Ściół parafialny drewniany. Jest to obszerna
budowla z r. 1660 bez śladów sztuki lub sta-
rożytności. Najdawniejszy sprzęt, chrzeielni-
ca z r. 1545 nie zasługuje na uwagę. Za Zy-
gmunta Augusta aż do początku XVII wieku
posiadali ten kościół kalwini (Łukaszewicz:
Dzieje kośc, helw. 397), którzy zbór mieli:

w Brzeźnicy. Rozwiązać tutaj możemy wątpli-
wość podniesioną przez prof, d-ra Łepkowskie-
go (Rocznik Tow. przyj, nauk. krak. zr. 1861)
ażali w tej Brzeźnicy lub pod Bochnią? że je-
dynie mógł być zbór helwecki w tej, gdyż
tamta była wówczas własnością klasztoru sta-

niąteckiego. Również mylnem jest podanie
w Słowniku geogr. że w Brzeźnicy pod Boch-
nią jest kościół murowany, jest bowiem dre-
wniany, modrzewiowy. W M. znajduje się
w archiwum kościelnem przywilej pisany
z czeska po polsku z r. 1586 oblatowany
w grodzie oświecimskim r. 1663. Podaje go
prof. dr. Łepkowski w całości podług rękopisu:
Fundacye, legaty, zapisy i t, d. kościoła far-
nego w M. P. spisane przez ks, Michała Ka-
melskiego plebana kleckiego, w M.P. kura-
tora, pisarza dekan. zatorskiego w r. 1753.
Ten dyplom bezwątpienia podrobiony nadaje
proboszczowi wyłączne prawo palenia gorzał-
ki, piwa, uciążliwe dziesięciny it. d. i jest
świadectwem chciwości duchowieństwa w cza-
sie bezpośrednio poprzedzającym reformacyą.
Teraźniejsza nazwa wsi pochodzi od Marką Po-
rębskiego herbu Radwana, założyciela kościoła
lub współczesnego Długoszowi, kościół bo-
wiem był założony !176 r. ana nowo konse-
krowany 1667 r. Parafia należy do dyec.
krak, dek, skawińskiego, ma wsie parafialne:
Brzeźnicę z Pasieką, Kopytówkę, Owsiankę
z Nowemi dworami i Stanisław górny. Ogólna
liczba parafian: 3161 rzym.-kat. i57 izrael.
Siarczyński podaje (Rkp. Bibl. Ossol. M 1825),
że w dawnej taryfie ma ta wieś także drugą
nazwę: Świętykost, Pisali się z niej oprócz
Porębskich Radwanitów także Wilkowscey i
Bielscy. Wspomina ją także Bodzanta w dy-
plomie z r. 1358 erygującym parafię w Tłu-
czaniu dolnym. (Kod. Małop. 278). Pos. więk.
ma obszaru 120 mr. roli, 19 mr, łąk, 12 mr,
pastw. i 401 mr. lasu; pos. mniej, 936 mr. ro-
li, 117 mr, łąk, 196 mr. pastw. i 62 mr. lasu,
M. graniczy na północ z Brzeźnicą na wschód
z Brzezinką, Kopytówką i Bęczynem, na po-
łudnie z Wysoką, na zachód z Lgotąi Tłucza..
niem dolnym. i Mac.

Marczalfalva, ob. Mittoszin.
Marczenkowa bałka al. Podolskie futory,

wś, pow. chorolski gub. połtawskiej, nad uro-
czyskiem Podolem; 215 dm., 1858 mk,
Marczeńska, st. poczt. w pow. bachmuckim

gub. ekaterynosławskiej.
Marczewskie, folw. pow. odolanowski, ę
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dm., 18jmk.; należy do dom, i gm. Czeka-
nowa.
Marczina wolla (niem.),

Wola.

Marczinkowo (niem.), ob. Jfarcinkowo.
Marczinowen (niem.), ob. Marcinowo.
Marczinowska (dok.), ob, Merzdorf.
Marczukinie, pow. maryampołski, gmina

Kwieciszki, par. Maryampol, odl. 7 w. od Ma-
ryampola. Ma 10 dm., 115 mk. W 1827 r.
wś rząd,, 10 dm., 81 mk.
Marczyce (dok.), ob. Maurzyce.
Marczycha, część Niwry, powiat borsz-

czowski.
Marczychina Buda, wś, pow. głuchowski

gub. czernihowskiej, nad rz. Szenikiem; 512
dm., 2887 mk.

Marczyki, mała wś w pow. nowogródzkim,
gub. mińskiej, przy drodze wiodącej z mczka
Horodyszcza do Jatry, nad rzeczułką, dopły-
wem Jatry, ma osad 3, miejscowość nie bezle-
śna, grunta iłąki piękne, okr. police. horo-
dyszczański, A. Jelski,
Marczykowskie 1.) Pustkowie, pow. ostrze-

szowski, 5 dm., 62 mk., należy do gm. i wsi:
Kuźnica Bobrowska. 2.) M., folw., wraz z
dom. Kuźnicą Bobrowską ma 13 dm., 113 mk,,
należy do gminy i dom. ,,Kuźnica Bobrow-
ska (ob.). M. St.
Mardarowka, st. dr. żel. odeskiej o 80 w.

od Razdzielnej i 28 w. od Birzuły.
Marduły, część wsi Poronina, pow. nowo-

tarski.

ob. Marcinowa

Mardyszyszki, wś nad Wilią, pow. ko-
wieński, par. Skorule, gm. Janów.
Mardzina al. Margine, wś parafialna w pow.

radowieckim, na płd. wschód od Radowiec,
nad Suczawicą, graniczy od wsch. z obszarem
Solki, Glitu i Wołowca, od płn. z Horodni-
kiem Górnym, od zach. z obszarem Fiirsten-
talu i Suczawicy, a od płd. z obsz, Humory
(klasztoru). Zabudowania wiejskie legły prze-
ważnie na płdn. (prawym), w mniejszej za8
części na północnym (lew.) brzegu Suczawicy.
Buczaąwica przepływa północny obszar M., od
zach. ku wsch., na przestrzeni 9800 m., two-
rząc obszerne kamieńce i liczne wyspy. Więk-
sza część płdn. obszaru jest Iesistą i górzystą,
Przerzynają go liczne potoki i strumienie, do-
pływy Suczawicy, mianowicie: 1) Soarek (80-
arecu), bijący z płn, stoczystości góry Moieri-

lor (943 m.), płynący na płn. krętym biegiem
i uchodzący na zach. granicy M. do Suczawi-
cy; 2) Haska al. Soarek mały, prawy dopływ
Soareka, cały na obsz. M.; 8) Floka; 4) Ha-
wrysz, oba z pod góry Cirisei (708 m.) płyną-
ce, pierwszy na płn., drugi na płn. wsch. przez
wś M.; 5) Jasłowiec al. Jazłowiec, płynący
na wsch., w górnym biegu tworzący granicę
M. od Glitu, i uchodzący do Suczawy, wresz-  
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cie 6) Wołowiec z 7) Herbowcem, płynący na
wsch, do Buczawicy, Na północno-zachodniej ©
granicy wznosi się wzgórze Fotului (589 m.
triangul.). Wzdłaż zachodniej granicy cią-
gnie się lesisty grzbiet Obczyna Tressora,
w nim szczyt z polaną Tressorą, 1039 m. wys.
i szczyt 1011 m., następnie dział Hełm (Holm),
z czubkami 930 m., 874 m., 856 m.i560 m. .
Między tymi dwoma grzbietami a pot. Soare-
kiem rozpościera się las Soarek. Nad źródło-
wiskami Soareku wznosi się szczyt Pietra

Moierilor, 943 m., od niego na płn., na wsch.
granicy, szczyt Hultur 986 m.; między Ja-
złowcem a Wołowcem, potokami, wzgórze 488
m. wys.; wzniesienie wsi nad Surawicą, zach.
kraniec 490 m., most na gościńcu z Wikowa
wiodący, 444 m. Na północ od pot. Haski,
między nim (od płd.), Soarekiem (od zach.),
a wschodnią granicą, wznosi się góra lesista
Ples (841 m.); na północnym stoku tejże góry
wytryskuje obfita solanka (Źródło słone).
Liczbą mk. 2956 (r. 1880). Ma kościół par.
rzym.-kat. i st, p. WŚ rządowa. BN

Mareckie, wś, pow. miński, nad rz. Woł-
ma, w pobliżu mezka Wołmy, w okr. police,
2-im rakowskim; ma osad 3, miejscowość mo-
no falista, bezleśna, grunta i łąki dobre,.

Mareczki, wś, pow. nowoaleksandryjski,
gm. Celejów, par. Wąwolnica. W 1827 r. wś
rząd, 13 dm., 98 mk. Należała do dóbr sstwa
kazimierskiego (ob. t. III, 928—T).

Marenic, prawy dopływ Czeremoszu bia-
łego, ob. Czeremosz.
Marenicze, Mareniczeny, ob. Marynicze.
Marentschine (niem.), ob. Marzęcino.
Marenżów, ob. Kuznocin.
Marenzen (niem.), ob. Maroz.
Marepy, część Obroszyna, pow, gródecki,

. Mare recens (łac.), zatoka fryska albo
świeża,

Mare salsum (łac,), Baltyk, niem. Ostsee.
Mares. Litewska nazwa hafu kuryjskiego.
Maretzey, ob. Merycej,

Marezą 1.) niem, Mareese, wś, pow. kwidzyń-
ski, st. p. Kwidzyń, gdzie jest także kościół
parał, Obejmuje 945,28 mr., 159 budynków,
między tymi 60 dm.; 523 mk. (r. 1868). 465
ew., 111 kat. Podatek od gruntu wynosi 522
tal,, od budynków 103 tal; jestto przedmie-
ście Kwidzyna (ob.). 2.) M., niem, Mareese-
Schloss, majątek prywatny, powiat kwidzyń-
ski, stącya pocztowa Kwidzyn, 5 kilomet,
odl.; obejmuje 60.89 ha. roli orn. i _0gT.,

32.14 łąk, 4.74 pastw., 0.69 boru, 1.00 nienż.,
4.18 wody, razem 102.64 ha.; czysty dochód
z gruntu wynosi 2768 marek. Właśc. jest
Jan i Henryk Ehms. R. 1868 było tu 8 bu-
dynków, między tymi 3 dm., mk. 45, 38 ew,,
7 kat. Podatek od gruntu wynosi 159 tal., od
budynków 5 tal, Kś, Fr,
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Marężów, ob. Kuznocin,
Margaczewszczyzna al. Marchaczewszczy-

zna, wśi folw. w płd. stronie pow. mińskiego,
w obrębie gm. Nowo-SŚwierzni, w okr. polic.
kojdanowskim, w par. kat. swierzeńskiej > RĘd
rzeczką dopływem Niemna, Wś ma os, 12,
 grunta i łąki piękne, miejscami bezleśna. Folw.
pamiętny pobytem młodziutkiego Syrokomli

Żera gospodarstwie od 1836 do 1841 r. Tu sta-
wił lirnik litewski pierwsze kroki na drodze
umysłowości, kształcił się samoistnie bez zaso-
bów pomocniczych, obcował z naturą i z ludem
pokochawszy go przez poznanie bied jego ów-
czesnych. (Ob. wyd. zupełne dzieł Kondrat,
z r. 1872 w przedm. Korotyński mylnie mówi,
że M. u źródeł Niemna, początek bowiem tej
rzeki o mil 4 stąd na północ. A. Jel,

Margaliszki, zaśc. szlach., pow. wileński,
5 okr. adm., o 25 w. od Wilna, 1 dm., 6 katol.
(1866).
Margałówka al. Margołówka, wś i folw.

pow. kalwaryjski, gm. i par. Simno, odl. 33
w. od Kalwaryi a 11 w. od Niemna; wś ma 7
dm., 26 mk.; folw. 7 dm, 21 mk. Według
Tow. Kred. Ziems. folw. Margałówka ma mr.
418: grunta or. i ogr. mr. 254, łąk mr, 95, la-
su mr, 64, nieuż. i place mr, 5, bud, mur. 1,
z drzewa 8, płodozmian 4 polowy, są pokłady
torfu; folw. ten w r. 1874 oddzielony od dóbr
Simno, i
Margań, ob. Margoń.

Margareta, nazwa pieca wysokiego żela-
znego w Jakubenach, w pow. kimpolińskim, na
prawym brzegu Bystrzycy Złotej. Br. G.

Margareth, pols. Bobrowice albo Gajtowo
(w 1276 r. Goycone al. Boberwitz, 1313 Marga-
retha, 1344 Boberowitz), wś, pow. wrocławski
o 1*/, mili od Wrocławia. Posiada kościół par.
katol, 484 mk. (89 ew.). Cegielnie tutejsze
zaopatrują Wrocław w cegłę (Knie). Por. też
Bobrowice,

Margarethenhof (niem,), os, założonaw r.
1870, pow. wałecki, st, p. Jastrowie. A
Margaszka, folw., pow. łęczycki, gm. Tka-

czew, par. Leźnica Mała. W 1827 r. 1 dm,,
6 mk.
Margawszczyzna, ob. Leśnictwo, tom V

160—2. i
Margeczan, Łuczański potok, |
Margeczan al. Margecan, pot. górski w hr.

spiskiem (Weęg.), wypływa w Beskidach spi-
skich, w obr. gm. Pawlan, kilku strugami le-
śnymi; płynie zrazu na wsch., poczem wygina
się na płd.; wzdłuż swego biegu tworzy gra-
nicę między gm. Łuczką i Kolbachem (z praw,
brz.) agm. Olszawicą, Podproczem i Ordzo-
wianami (z lew. brz.), W końcu przepływa
obszar wsi Kolbachu i w Podegrodziu (Kirch-

?

 drauf) łączy się z praw. brz. z Łuczańskim

pot., tworząc Rybniczek, dopływ Hornadu,  

Mar

Nad tym potokiem legły folw. Margeczan i.
młyn Wyźni i Niźny Kolbachski. Długość
biegu czyni 11 kil. Na obszarze Podegrodzia
pędzi kilka młynów i tracz. Z pomiędzy do-
pływów uwagi godnym jest potok Kolbach
od prawego brzegu. Br. G.
Margeczany al. Margiczany, węg. Margitfa-

lu, wś w hr. spiskiem (Weęg.), w pow. bań-
skim, przy ujściu rz. Hnilca do  Hornadu;
w Rudawach Spiskich, w okolicy górzystej i
uroczej, st. dr. żel. koszycko-bogumińskiej, o
43 kil. od Koszyc, od wsch. graniczy z hr.
szaryskiem, a zwłaszcza z gm. Klembarkiem,
Mikluszowcami i Fónixhutą; od płd, wsch. i
zach. z Jaklowcami, a od zach. z Kluknową,
Obszar tej gm. obejmujący 1983 katastr. sążni
kwadr. (r. 1880), dzieli rz. Hornad na dwie
połaci, północną i południową. Płn. górzysta
i lesista tworzy płd.-wsch. stoczystość Czar-
nej Hory (1023 m.), z której spływają wody
do Hornadu. Wzdłuż doliny Hornadu ciągnie
się droga wspomnianej kolei, przeważnie po
północnym jego brzegu. Niemniej górzystą
jest płd. połać, Tu wznosi się nad prawym
(płd.) brzegiem Hornadu, wzgórze, zwane Cy-
mermańskim wierchem (669 m.), na którego
płn. stoku wije się gościniec hornadzki, W płd.
wsch. stronie od płd. ku płn. toczy swe bystre
wody Hnilec, zlewając je tutaj do Hornadu.
Ma dm. 1138, mk. 649 (r. 1850). Należy do
par. rz.-kat. w Jaklowcach, sądu powiat. i u-
rzędu podatk. w Gielnicy (Hnileu), urząd
poczt, I telegr. w miejscu. Br. G.

Margel, część Kuźminej, pow. dobromilski.
Margen al. Jfargeński potok, potok leśny,

wypływa w ob. gm. Hryniowy, w pow. ko-
sowskim, w Karpatach lesistych, z pod g.
Niźniej (1386 m.) w dziale Hostowca (ob.);
płynie na wschód u północnego podnóża Ho-
stowca (1274 m.), a południowego podnóża
Czarnego Działu (1217 m.), przez las Suszycę
i zlewa swe wody do Czeremoszu Białego,
Długość biegu 3 kil. i pół. Br. G.

Margen (niem.), wś, pow. kłajpedzki, st, p.
Dawile, leży niedaleko granicy rosyjskiej;
1857 r. 107 mk,
Margen (niem.), wś nad zatoką fryską, pow.

fiszhuski, st. p. Metgethen; obejmuje 133 mr.,
20 mk, r. 1857.
Margen (niem.), dobra ryc., pow. fiszhuski,

st. p. Metgethen 5 kil. odl., obszar wynosi
245.902 ha., mianowicie jest tu 108.44 ha. roli
orn, i ogr., 128 łąk, 9.48 nieuż., czysty dochód
z gruntu przynosi 3039 marek. Właśc, jest
Harry Liihrsen. 1857 r. 95 mk.
Margen (niem.), majątek chełmiński, pow,

nizinowski, st. p. Skajzgiry, 8 kil. odl. Obszar
ziemi wynosi 221.24 ha. roli orn. i ogr., 9.83
pastw., 24.25 lasu, 6.75 nieuż., 1.50 wody,
razem 263.63 ha., które przynoszą 2480 mrk,



czystego dochodu. Właśc. jest Móller. 1857
r. 67 mk, Ks, Fr.
Margenau, ob. Marienau.
Margenauer Kampe (niem.), os., pow.

malborski, st, p, Piekło.
Margenwalde (dok.), ob. Marwałd,
Margenwerder (niem,), ob. Kwidzyn,
Marggrabowa (niem.), ob. Margrabowo.
Margi (po litewsku dziewicze, piękne), je-

zioro © milę od Trok położone, niegdyś posia-
dłość kapituły wileńskiej, dzisiaj własność
rządu; pomiędzy dwoma pasmami wzgórzy, na
zielonym tle łąk i sosniaków, prawdziwie pię-
kny przedstawia widok; poczyna się od wsi
Pięknienie, ciągnie się około wiorsty do wsi
Markuciszki, Kar. Ger.

Margicani, ob. Margeczany.
Margiecany, ob. Margeczany.
Margierowo, wś, pow. kalwaryjski, gm.

Nadniemeńska, par. Rumbowicze, odl. 57 w.
od Kalwaryi, ma 3 dm., 16 mk.

Margiliszki, zaśc. szlach., pow, wileński, 1
okr. adm., o 25 w. od Wilna, 1 dm., 5 katol,
(1866).

Margine, ob. Mardzina.
Margiszki, wś, pow. władysławowski, gm.

Kidule, par, Sudargi, odl. 35 w. od Włady-
sławowa, ma 4 dm., 45 mk,

Margiszki, wś, pow. rossieński, par. ga-
wrońska,
Marglauken (niem.), wś, pow. nizinowski,

st. p. Skajzgiry; 611 mr. rozl., 108 mieszk.
(1857).

Margole, wś, pow. biłgorajski, gm. Sól,
par. Puszcza Solska. Należy do dóbr ordy-
nacyi Zamoyskich,

Margoliszki, wś rząd., pow. trocki, 2 okr.
adm., 59 wiorst od Trok, 1 dm., 12 katol.
(1866).
Margołówka, ob. Margałówka.
Margoń, przys. do Popradowy w pow. no-

wosądeckim, należy do parafii gr.-kat. w Ma-
ciejowy a rzym.-katol, w Nawojowy; liczy
109 rzym,-katol. i wraz ze wsią Rybieniem 31
gr.-katol., leży na wschód od Popradowy nad
małym  bezimiennym potokiem uchodzącym
z praw. brzegu pod Popradową do Kamienicy,
Dolinę górską otacza od północy góra Skolnik
672 m. od wschodu Kania góra 697 m., a od
południa Margoń 742 m. bezwzględnej wyso-
kości. Całą dolinę zajmują rozrzucone zabu-
dowania. ż Mac,
Margoń, dwa szczyty górskie lesiste,

w dziale wodnym między Kamienicą (t. III,
str. 746, 2) a Kamionką, jej dopływem (t.
III, str. 793, 1), jeden zachodni M. wyżni,
na obszarze gminy Popardowej, w Pow. no-
wosądeckim, 742 m. wysoki, drugi wschodni
M. niżni, na obsz. gm. Rybienia, 777 m. npm.
Na płn. od tamtego wznosi się Kania g. (697
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m.), a na płn. od drugiego Solisko (684 m.).
Na płn. zach, stoczystości M. wyźniej legł
Margoń al. Margań, przysiołek gm. Popar-
dowej. | Br. G.
Margonia, wś w hr. szaryskiem (Węg.),

nad rz. Toplą, kościół paraf, ewang., łąki, pa-
stwiska, lasy, 307 mr.
Margonin, rzeczka, dopływ Noteci z lew.

brzegu. Wypływa ze wzgórza na południe
od miasta t. n., biegnie ku północy, przepływa
przez jeziora t. n., i płynąc ciągle ku północy,
śród bagnistej doliny rozciągającej się po obu
brzegach Noteci, łączy się z Notecią niedaleko
Miasteczka (Friedheim),

Margonin, jezioro pod miastem t.n. w pow.
czarnkowskim, ma około 1600 mr. obszaru.
Przepływa przez nie rzeka uprowadzająca wo-
dy jeziora do Noteci.
Margonin 1.) miasto nad jeziorem i rzeką

t. n. pow. chodzieski, w okolicy leśnej dość
urodzajnej, Dwie miejscowości: a) M., miasto,
b) Miillerowo, folw., 2105 mr. rozl. W r.1881 .
M. miał 1946 mk., 871 ew., 886 kat., 189 ży-
dów; w r. zaś 1871 było 211 dm, 1943 mk.,
938 ew., 789 kat., 221 żyd., 389 analf. Sąd
okręgowy należy do sądu ziemiańskiego w Pi-
le. Kościół kat, paraf. należy do dek, czarn-
kowskiego, kościół protestancki paraf, do dye-
cezyi chodzieskiej, synagoga. Szkoła elemen-
tarna kilkoklasowa. Mieszkańcy trudnią się
przeważnie rolnictwem, nadto wyrabianiem
sukna i wyprawą skór. Gościniec idący z Wą-
growca przez M. do Szamocina iBiałośliwia
(Weissenhóhe) łączy „Chodzież z Wągrowcem
i Wyrzyskiem. St. kol. żel. Białośliwie o 15.
kil. Urząd pocztowy trzeciej klasy, stacya
telegraficzna, poczta osobowa z Białośliwia
przez M. do Wągrowca, W r.1811 było 155
dm., 1424 mk.; w r. 1881 zaś 202 dm., 1813
mk.,, 714 ew., 636 kat, i 468 żyd. Pod M.
znajdują się dwa tak nazwane szańce szwedz-
kie, jeden pod samem miastem, drugi nad je-
ziorem, niedaleko miasta, M. jeszcze w po-
czątku XVII w. był wsią należącą do rodziny
Rozrażewskich, Kościół istniał tu już w po-
czątkach XVI w, (por. Łaski, Lib. Ben. I,
179) pod wezw, ś. Wojciecha. Kiedy został
M. miastem niewiadomo. Od Rozrażewskich
M. przeszedł w ręce Ciecierskich, potem Skó-
rzewskich, 2.) Margonińska wieś, dom. i
gm., niem. Margoninsdorf, pow. chodzieski,
12600 mr. rozl,, z których przeszło 8000 mr.
lasu; 8 miejsc.: a) M., dom, młyny, b) Fo-
lusz (Walkmiihle), e) Nowy młyn (Neumiihle),
d) Rudki (Rutke), dom rybacki nad jeziorem;
folwarki: e) Lipin lub Lipiny, f) Lipińskie
czworaki (Steinau); obydwa mają 2400 mr.
rozl., g) Weśrednik ma 1560 mr. i młyn, h)
Borowo (Eichenau) 620 mr., razem jest 42
dm., 459 mk., 260 ew., 199 kat., 97 analf,

8
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Gorzelnia parowa, młyn, cegielnia, Poczta,
gośc. i tel, w Margoninie mieście o 2 kil., st.
kol, żel. Białośliwie o 14 kil, 3.) M., wś, 20
dm, 2387 mk.,, 130 ewang., 107 katol., 58
analf, | SeerHG SE.
Margóra al. Mirgora, wyniosłość na odlu-

dnem, zapadłem polesiu w pow. bobrujskim.
ku granicy pow. słuckiego, o 2 w. na płd. od
wsi Soroki, wysoka przeszło na 94 sążni, czyli
na 662 stopy ang.; w około niziny i moczary
leśne, A. Jel,
Margowice, ob, JMorgowice. |
Margrabowo al. Margrabowa (Kętrz.), niem.

Marggrabowa al. Olecko, niem, Oletzko, m. pow.
w obwodzie regencyi gąbińskiej, na pol.-prus.
Mazurach, leży miedzy rz. Legą a wielkiem
jez. Qieckowskiem, niedaleko granicy polskiej,
9 mil od Grąbina, pod 549 2 płn. sz., a 409107
wsch. dłg., 170 m. npm., w pięknej górzystej
okolicy. 1877 r. 4346. mk, 1879 r. 4412 mk.
po większej części ewang., którzy mówią po
niem. Tylko niższe warstwy, zwłaszcza lud
roboczy, wynoszący tu 10*/,, mówi po polsku,
Gleba składa się z źwiru, gliny i piaskui wy-
daje różne zboża i kartofle, które skupują go-
rzelnie w mieście i w okolicy się znajdujące.
To też miasto tutejsze prowadzi znaczny handel
spirytusem i zbożem z Królewcem, który uła-
wia kolej stąd do Wystrucia i dalej do Kró-
lewca prowadzącą. W miejscu jest fabryka
machin żelaznych i browar, dalej młyn paro-
wy do mielenia kości, drukarnia połączona
z księgarnią, bank kredytowy i pożyczkowa
spółka, dworzec kolei żel., stacya telegr., sąd
okręg., landratura, kasa powiatowa, urzędnik
katastrowy, urząd poborowy (Steuer Amt);
jarmarków odbywa się rocznie 8 i to 4 kramne
i 4 na bydło i konie (r, 1856), najnowszy ka-
lendarz wylicza tylko 4 jarm., które jednak
trwają zawsze 2 dni, Do miasta należało 1858
r. 106 włók roli or., 7 wł, łąk i 568 mr. prus,
boru, Bite trakty któremi idzie poczta prowa-
dzą z Grąbina przez M, do Ełku, i z M. do Wid-
min przez Dunajki, nadto z M. doWieliczek;
omnibus prywatny dochodzi z M, do Czymoch.
M. jest bardzo rozwlekle budowane, sam ry-
nek niemałą ozdobę miasta stanowiący obej-
muje blisko 2 ha. obszaru. Na środku rynku
stoi śród zagajeń ewang. kościół zbudowany
pewnie krótko po r. 1560, dalej magistrat,
szkoła miejska. Mk. liczyło miasto 1782 r,
1620, 1818 r. 1908, 1837 r. 1629, 1856 r.|

-8472, 1861 r. 3776, 1864 r. 4081: dm. liczono
1656 r. 248. Tutejszy okrąg urzędu stanu
cywilnego liczył 1880 r. 4847 dusz; 1882 r,
urodziło się 140 dz., zawarto 26 ślubów, umar-
ło 125 osób, Tutejsza poczta 2 klasy wysyła
6 poczt, tyleż przyjmuje dziennie dotąd; li-
stów, kart korespond, i t, d. nadesłano 1878 r.
146200, wysłano 139300, paczek bez deklar,  

wartośc. nadeszło 18100, wysłano 8200, li-
stów i paczek z dekl. wart. nadeszło 1700,
reprezentujących 2,112,900 marek.; wysłano
2300 reprez. 2,99800 mrk. Zaliczek pocztow.
nadeszło 1100 z 10,700 mrk.; mandatów poczt.
nadeszło 505 na 55,402 mrk.; przekazów poczt,
nadeszło 5202 z 187,348 mrk., wysłano 11360
z 10,583 mrk. Podróżujących pocztą było
2215; za portorya wpłynęło 30,161 mrk.; tele-
gramów nadeszło 1658, wysłano 1803; za tele-
gramy zapłacono 1496 mrk, — Historya miasta,
W miejscu gdzie dziś jest miasto, stał już za
czasów krzyżackich nad jez Oleckowskiem
dwór myśliwski (Jagdbude). (ob. Tóppen:
„Gresch. Masur.* str. 212). R. 1560 zjechali
się tu król Zygmunt August i ks. Albrecht,
który na pamiątkę tej rozmowy założył tu
miasto i Margrabowem je nazwał. Wiadomo,
że Zygmunt wówczas r. 1561 także o 8 mil od
M. w Polsce wystawił miasto Augustów zwa-
ne. M. było przy zakładaniu obliczone tylko
na 300 mieszczan; w herbie ma połowę czer-
wonego orła i białe i czarne pole. Tutejszy
kościoł katol, został fundowany r. 1853 d. 27
sierp. in honorem victoriosissimae Crucis et s.
Adalberti przez ks. sufragana Frenzla konse-
krowany, jest patronatu biskupiego; r. 1878
liczyła par. margrab. należąca do dek. sambij-
skiego, 597 komunikantów. Ze starszych wy-
padków historycznych zapisujemy jeszcze, że
podczas drugiej wojny szwedzkiej zaszła 22
paźdz. 1656 r. między Szwedami i Branden-
czykami z jednej, a Polakami i Tatarami z dru-
giej strony pod M. pomyślna dla oręża nasze-
go potyczka. Przy tej okazyi uległo miasto,
które niedawno przedtem pożar dość znaczny
nawiedził, całkiem zniszczeniu wraz z kościo-
łem i ratuszem. Podczas wojny 7-letniej (1756
—l1768) obsadzili Rossyanie 2 sier. 1757 r.
miasto tutejsze, dowodzili nimi Sybilski i Lie-
wen. Już dzień przedtem oświadczyli byli
mieszkańcy, że się poddają carowej i wykonali
też niebawem na rozkaz głównodow=dzącego
feldmarszałka Apraxina hołd poddańczy, za to
też miasto mało co ucierpiało, dostało nawet
straż, by je strzegła przed wybrykami żołdac-
twa, ale wsie okoliczne tem większe poniosły
straty. Już 5 sierp. opuścili Rossyanie miasto
i ruszyli do Grołdapii, gdzie się rozłożyli obe-
zem,— Powiat, Za czasów krzyżackich nale-

żał dzisiejszy pow. margrabowski do głównego
wójtostwa leckiego. Na początku XVI w. od-
dzielono od niego wschodnią część i utworzono
z niej i z przyległej puszczy nad granicą li-
tewską pow. straduński, który, gdy rezyden-
cyą starostów przeniesiono do Olecka, zwano
potem oleckowskim. Oleckiem zaś zowią, Pola-
cy zwłaszcza, Margrabowo od zamku Olecka,
którego ruiny podobno jeszcze do dziś dnia
sterczą nad Margrabowskiem jeziorem. O zam-
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ku tym nie mogliśmy jednakowoż znikąd za-
sięgnąć bliższej historycznej wiadomości, a
Adlerhold (1704 str. 729) powiada, że Olecko
leży nad rz, i jez. tejże samej nazwy; stąd mo-
że poszło, że Polacy i miasto tam założone
Oleckiem zwali. Starostami oleckowskiemi,
których początkowo strąduńskimi zwano, byli
według Tóppena: 1) Antoni v. Lehwald 1580;
2) Kasper v. Aulack 1532; 38) Sebastyan v.
Lehndorff 1540; 4) Kasper v. Aulack 1542—
1544. 5) Michał v. Eysack w Stradunach 1544;
6) Krysztof v. Glaubitz 1548—1560; Rein-
hold v. Eysack, rządca 1557; 8) Krysztofv.
Eysack 1557, także rządca; 9) Wawrzyniec
v. Halle 1561—1568 (al. 1569); 10) Hen-
ryk v. Kracht 1570—1581; 11) Piotr v. Po-
dewils 1587 + 1601; 12) Rufus v. Glaubitz
1599—96; 13) Sebastyan v. Lehndorff 1601—
1603; 14) Baltazar v. Fuchs,radca ziemiański
1613—1624; 15) Jan Albrecht v. Perbandt
1625 j 1628; 16) Krysztof Joachim v. Pack-
mohr, szambelan 1632—36 4 1645; 17) Zy-
gmunt v. Wallenrodt 1645; 18) Wolf v, Orey-

. tzen 1645—68; 18) Krysztof Albrecht v, Schó-
naich, porucznik 1658—54; 19) Krystyan Lu-
dwik v. Kalekstein, porucznik 1654—56; 20)
Henryk v. Wallenrodt, porucznik 1658—59;
21) N. N.v. Proeck (1665 rządca? 22) Henryk
v. Wallenrodt, porucznik 1666; Jan Albrecht
v. Kónigsegg 1670—77; 24) Jerzy Henryk
v. Perbandt 1684—88; 25) Fryderyk Wilhelm
v. Lesgewang 1688—95; 26) Fryderyk v.
Tettau 1701—11; 27) Krysztof burgrabia i
hr. Dohna-Schlodien 1713; 28) Ernst Włady-
sław hr. v. Dónhoff, podporucznik aż do 1727;
29) Jan Krysztof v. Hirsch, rządca 1723. 80)
Fryderyk v. Egel 17/27 —34 4 1786; 31) Dy-
teryk Albrecht v. Lesgesang 1730—383 rząd-
ca: 32) Karol Ehrentreich v. Rappen do 1786,
także rządca; 38) Karol Fryderyk hr. v. Po-
sadowski 1737—47; 34) Tymoteusz v. Brau-
chitz 174], rządca; 35) August Reimar Juliusz
v. Schwerin 1747 + 1754; 36) Ewald Jerzy
v. Kleist 1754—68; 87) Jan Wacław v. Za-
strow 1768—73 i 38) Krysztof Karol v. Bue-
low 1773—88. Kętrz. zaś wymienia jako pier-
wszych 5-ciu, innych, są nimi: 1) Tomasz
Kantzler, burgrabia straduński 1526; 2) Piotr
Schwarz, burgr. i ssta straduński 1526—31;
3) Kasper v. Aulak, ssta straduński 1537—44;
4) Michał v. Eysak, ssta straduński 1544—50;
5) Krysztof v. Glaubitz, ssta straduński 1554
—60; 6) Wawrzyniec v. Halle, ssta oleckow-
ski 1561—67. (Ob. O ludn. pol. w Prusiech,
str. 687—638) Dzisiejszy pow. oleckowski
zawiera 155 mil kwadr. czyli 85'802 ai le-

ży między 39" 45” i 40924 wsch. dł. a 58-54
i54014 płn. szer.; graniczy na wsch. z Król.
Pols,, na płn. z pow.gołdapskim na zach. z pow.
węgoborskim i łeckim, a na płd, z łeckim. Naj-   
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większa rozciągłość z wsch. na zach. wynosi
4'/ą mili, z płn. na płd. 5 mil. Pod względem
orograficznym leży pow. margrabowski prawie
cały na wyżynach, można nawet powiedzieć,
że jest najwyżej położony ze wszystkich po-
wiatów Prus wsch., choć niektóre okolice da-
wnych powiatów leżą może wyżej, Najwyż-
szym punktem całego pow. są góry Szeskie
(Seeskerberg) tuż nad granicą pow. gołdapskie-
g0, do którego częściowo przechodzą, wznoszą
się 922 stóp npm., nawet najniżej położone
okolice (Hasny) wzbijają się jeszcze 350—406
stóp nad Baltyk, tak że przecięciowa wynio-
słość przeszło 700 stóp. Od gór Szeskich roz-
chodzą się wyżyny na wsch, i zach., potem
opadają powoli ku płd,, gdzie jest pow. łecki;
w ogóle więc cały nieomal pow. margrabow-
ski jest górzysty, tylko na płd. zachód i płd.
wsch. granicy są równiny, chociaż i tu nie
brak pagórków. Granica między wyżej a ni-
żej położoną częścią powiatu ciągnie się od
Mieruniszek na Monety, Olszewo, Grordejkii
Swiętajno do rzeki Hasny, ku wiosce Szezeci-
nowie, Klimat powiatu jest w ogóle chłodny,
spostrzeżenia 9-letnie pokazały, że średnia cie-
płota roczna wynosi tylko -|- 5:89 R, Naj-
wyższa temperatura pokazywała +- 270 R,
w cieniu, najniższa — 269 R. Powietrze jest
wilgotne, niebo częściej zachmurzone jak wy-
pogodzone. (Całkiem pogodne dni należą do
rzadkości, bardzo często następuje nagła zmia-
na temperatury. Lód i śnieg pokrywają zie-
mię na stopę nieraz 5—6 miesięcy, od listopa-
da do kwietnia. Wiatr wieje najczęściej z za-
chodu, wiatr płn.-zach. sprowadza oziębienie
powietrza, co tem więcej czuć się daje, że nie
ma tu borów, które wycięte zostały. Burze i
grady nawiedzają powiat dosyć często, zwła-
szcza okolice w pobliżu gór Szeskich położone.
Pod względem gleby zawiera powiat 0:357 mil
kwadr. czyli 2:3 '/, gleby gliniastej, 11-530
mil kw. czyli 74 0/, gleby mieszanej, 2614
mil kw. czyli 16*9 */, piaszczystej, 0-233 mil
kw. czyli 1:5 0/, torfowej, wody obejmują
0-758 mil kw. czyli 4:9 */, obszaru, Pola ka-
mieniami jakby zasiane trafiają się dość często,
uprawiać ich prawie niepodobna; taką glebę
mają np. Łęgowo i Stassen, Jeziór liczą w po-
wiecie 37, z obszarem wynoszącym 13,807 mr.
Największe są: Hasny, obejmujące 236748
mr. i W, Oleckowskie (108787 mr.); ostatnie
jako i jez. Sedranki (301'08 mr.) pokryte są
na dnie pniami i kłodami, utrudniającemi
bardzo rybołóstwo. Gdy r. 1864 -Sedranki
nagle opadły, wynurzyła się w środku jeziora
wyspa, pniami drzew starych pokryta. Z in-
nych znaczniejszych jeziór wymieniamy je-
szcze: Litygajno, Pillwanz (niem.), Krzywe,
Gr. Schwalg (niem.) czyli Szwałk; Dobskie,
Krzywił, M. Oleckowskie, Mieruniskie (Mie-
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runsker-See), Grąskie (Gonskener-S.) i Ku-
kowskie. Rola orna zawiera 162506 mr. czyli
48:7 %,, ogr. 346 czyli 0'1 9/,; razem 7*6 mil
.kwadr., łąki obejmują59,789 mr. czyli 17'9 %,
pastw. 35,757 czyli 10*7 '/,, razem 4:5 mil
kwadr., lasy 50,189 mr. czyli 15*0 %,; torfo-
we pokłady 0,238 mili kwadr. czyli I'5 5,
wody 15,750 mr. czyli 4:7 9, od tych płacą
podatek; bez pożytku jest 607 mr. czyli
0:2 %, całego obszaru, nieuż. i t. d. wynoszą
1238 mr. Zboże jare można dopiero pod koniec
kwietnia siać. Zbiór żyta zaczyna się zazwy-
czaj 25 lipca, potem zaraz jęczmień, owies,
pszenicę i groch, tak że pod koniec sierpnia
główne żniwa są ukończone. Pierwsze siano-
żęcie rozpoczyna się w końcu czerwca, drugie
na początku sierpnia. Oziminę sieją w poło-
wie sierpnia i września. Na wiosnę uprawia-
ja w płdn. części pow. już rolę, podczas gdy
w północnej wyżej położonej części jeszcze jest
sanna. Na dobrach jest płodozmian 5 do 7-po-
lowy, na gburstwach 8-polowy. Obszar wsi
jest bardzo różny, mamy tu bowiem osady 300
do 5,700 mr, zawierające, Prócz zwyczajnej
mierzwy używają do koniczyny gipsu i po-
piołu torfowego albo nawozu z trzęsawisk i
moczar; na niektórych dobrach użyzniają gle-
bę zmielonemi kościami. Zytem zasiewają
około 40000 mr., kartofiami 20000, owsem
15000, pszenicą 10000, grochem 6000, jęczm.
5000, Inem 1000. Bukwity uprawiają bar-
dzo mało. Przecięciowo przynosi mr. żyta 5
korcy i 1200 funt. słomy, pszenicy 7 korcy i
1200 funt. słomy; owsa 8 kor. i 800 f. słomy,
jęcz. 9 kor. i 600 f. sł., grochu 5 kor, i 800 £.
słomy, Z jarzyn sadzą: marchew, cebulę,
brukiew, rąkiel i kapustę, która u niższych
warstw oprócz kartofli stanowi główną potra-
wę. Drzewa owocowe pielęgnują z wielką
starannością, ale przeważnie tylko na dobrach,
Bory na gruntach prywatnych z małymi wy-
jatkami zmniejszają się od roku do roku, nie
tak fiskalne, które zajmują 21,095 mr. Naj-
częściej trafiają się sosny, buki, brzozy, osiny,
rzadko kiedy olsze i dęby. 1867 r. liczono
7652 koni, r. 1878 zaś 7437, a więc 215 mniej,
'eo się tłumaczy ostatnią wojną francuską.
Bydła liczono 14731 sztuk 1867 r.; a 1878 r.
18539; owiec 1867 r. 86881; 1878 r. 41447;
świń: 1867 r. 8002; 1873 r. 6522; kóz 1867
r. 27; 1878 r. 21; ulów 1867 r. 1096; 1873 r.
1501. Konie mazurskie są wytrwałe, choć

_ przy lichej paszy; za konia płacą 50—80 tal.,
za najlepsze 150 tal.; za krowę 18—40 tal.; za
gęś 20 sbr. (1870 r.); psów liczono 1867 r.
1860. Ryb dostarczają liczne jeziora wielką
obfitość, Najczęściej znachodzą się: szczupaki,
leszcze, sztynki, okonki, płocie, liny, morenki
iraki, Fiskalne jez. są wydzierżawione i to
po większej części pol. żydom, którzy ryby  
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wysyłają do Polski, już to łodziami, już to
w beczkach. Osad liczy tutejszy pow. 192
(1877 r.), mianowicie I miasto, 3 królewskie
domeny, 26 dóbr ryc. i 13 większych dóbr, 19
folw., 5 młynów i 5 osobno stojących domów,
109 wsi, 16 prywatnych i17 królew, leśnictw.
Po separacyi wyniosło się wiele gospodarzy
ze wsi na wybudowania, ich miejsce zajęli
zagrodnicy. Dóbr i gburskich posiadłości,
obejmujących 600—3000 mr. jest 28, 300—
600 mr. 32; 80—300 morgów 1509; 5—30
morgów 563; mniej jak 5 morgów 824.
Budynków było 12917; między temi 4435 dm.
a 7708 dymów (1871 r.), gmachów publ. było
118 ito dla władz państwowych 4, powiato-
wych 1, dla szkół 88, dla kultu 10, włącznie
z l synagogą, 8 dla duchownych, 5 szpitali, 1
lazaret powiatowy, 1 dom dla sierot i więzie-
nie, przecięciowo mieszka w 1 domu na wsi 8,
w mieście 13 mk. Domy w mieście są muro-
wane i dachówką kryte, na przedmieściach są
jeszcze stodoły ze słomianym dachem. Domy
po wsiach są z drzewa pod słom. dachem. Za
lepsze pomieszkania płacą w mieście 100—150
tal., za średnie 60—80 talarów, za mniejsze
dla rzemieślników 20—80 tal.; dla robotników
12 tal.; na wsiach płacą robotnicy 6—98 tal.
W nowszych czasach dzierżawy wszędzie po-
szły w górę. Za mr. roli płacą 18—380 tal.
Bite trakty przerzynają pow. w różnych kie-
runkach i to I. państwowe: 1) z M. na Ko-
wale i dalej w kierunku do Gołdapi na 18,281
metrowej przestrzeni; 2) z M. do Gąsk, gdzie
jest gramica pow. łeckiego, (14,033 metr.); 3)
z M. na Czymochy w pow. łeckim (13,833 me-
trów); 4) kowalsko-mieruński do granicy
pol. (12,579 metr,), II. powiatowe: łączą
1) Kowale z Dunajkiem (19,765 metr.) 2) M.
z Wesołowem w kierunku na Wydminy.
19,766 metrów); 38) Wieliczki z Gutami
11,197 metr.), razem 111,916 metr. Dróg
zwyczajnych liczą 12. Kolej z Wystrucia na
Darkejmy, Grołdap, M., Ełk i Prostki, przerzy-
na Środek powiatu z płn. na płd; stacye ma-
ją Kowale, M. i Kiówen. (Co się tyczy melio-
racyi osuszono już Markowskie łąki, od jez.
łęgowskiego 68 mr. i jez. przy Judzikach cał-
kiem osuszono; obejmowało zaś 261 mr. Lud-
ności liczono 1880 r. 40,781; 1879 r. 89,276
mk,, 1873 r. zaś 38,512, ito 15,598 niem,
i 22,919 pol. Miasto jest niemal wyłącznie
niemieckie, na wsiach przeważa polska mową
(71 proc.). Dawniej było inaczej, roku 1600
mieszkali według Kętrz. w M. nieomal sami
polacy; jeszcze 1839 r. było między 28347
mk. 22074 polaków, którzy tedy tworzyli 78
proc. ludności, dziś tylko 58 proc, Niemcy
więc pomnożyli się w ciągu 34 lat o 20 proc.
do germanizacyi przyczynia się mianowicie ta
okoliczność, że mazurzy są ewangelikami, mie=
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nią się być prusakami, (o do wyznania li-
czono 1873 r. 37,756 ew., kat. 562, żydów
184i 10 baptystów. Te liczby podaje nie-
mieckie źródło: (Ob, Weiss R. B. Gumbinnen
str. 221) ale co do kat. szematysmus dyecezal-
ny warmiński z r. 1879 podaje, że par. mar-
grabowska, liczyła samych komunikantów 597.
R. 1839 było w pow. według Weissa 604
kat, t.j. 27/ę proc, całej ludności, dziś tylko
1'/, proc.; żydów było 1838 r. 67 czyli '/,
proc., dziś nieomal *”|, proc. Ludność kat. za-
mieszkuje przeważnie pogranicze, gdzie się
styka z Polską. Fw. liczą 7 kościołówi 9
predykantów, kat.:1 kościoł z ] księdzem, ży-
dzi 1 synagogę, zbudowaną r. 1834. Od r.
1869—70 przeszło z wiary kat. na ew. 29
osób, a wskutek mieszanych małżeństw 86;
z wiary ew. na kat. 4; 2 żydów przeszło na
wiarę lut. U prostego ew. ludu zachowała
się jeszcze wiara, że wymijanki w kościele
kat. są skuteczniejsze od tych, które w ew.
kościele się odmawiają, dla tego spieszy gro-
madami w święta, zwłaszcza na Przemienienie
pańskie do Olecka, do kat, kośe, Aby temu
zapobiedz, odprawiają ew. w dzień ten rodzaj
misyi, w której biorą udział wszyscy predy-
kanci powiatu. Ew. grunta kościelne wyno-
szą 1558.87 morg. Patronem wszystkich kośc,
ewang. jest fiskus, dochód 8 ew. predykantów,
można obliczyć za 10000 tal. Kat. kościół
i proboszcza utrzymuje stolica bisk, warm.
Szkół publicznych liczono 838; prócz tego są
jeszcze 2 szkoły prywatne w mieście z 103 dz.
(23 chł, i 80 dziew.). Nauczycieli było 103,
dzieci szkolnych 6907, między tymi 48 kat,,
przypadało więc na 1 naucz. 66 d, W pow.
jest pow. kasa oszczędności r. 1855 założona,
dalej spółka kredytowa (1866) i tow. kredy-
towe (1867). Ubogich było w mieście 1873
r. 58, na wsiach 560, na pierwszych wydano
1135 tal., na ostatnich 1686 tal., nadto zna-
lazło w 5 szpitalach 16 szpitalników utrzyma-
nie. Od r. 1867—1878 zmniejszyła się lud-
ność o 1168 dusz (2,95 proc.), na milę kwadr.
przypada 2534 mieszk, Większa część lud-
ności trudni się rolnictwem; samych gospo-

darzy i właścicieli gruntów jest 3211, ze służ-
bą razem 10685; rzemieślników było w mie-

ście 164, na wsiach 820, handlem zwłaszcza
zbożowym, zajmowało się w mieście 187, na
wsiach 224 osób. Cały handel koncentruje
się głównie w M. i w Mieruniszkach, ostatnie

leżą już nad granicą polską; tam jest także ko-

mora celna I klasy. Większą część towarów
wysyłają jednak na Ozymochy w pow. łeckim,
gdzie także jest poboczna komora celna. Im-
port z Rossyi wynosił 1869,70 r. 1000—1200
ctr. Inu, 2000 et. szmat, 8000 korey siemie-|
nia lnianego i 2000 korcy owsa i jęczm. Prócz

2 targów odbywa się w M. 8 jarm., a w Swię-  
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tajnie 4. Na jarm, w M. przyganiają wiele
koni i bydła z Polski, Oberży i karczem by-
ło w mieście 26, na wsiach 122, zbyt wiele;
stacyi poczt. było 6, tel. 1 w M. Przemysł
mało rozwinięty: na wzmiankę zasługuje dru-
karnia w M. i hamernia w Nowym młynie,
gdzie kują sztaby żelazne i robią machiny go-
spodarskie. (Grorzelni jest 24; między temi
1 w mieście; browarów liczą 4, większych
cegielni 3. Ludność robocza na wsiach dzieli
się na 5 klasy; do pierwszej należą parobcy
i służące; parobcy pobierają na dobrach 20—26
tal. myta, buty i sukmanę około 8 tal. warte
u gbura 3—4 tal, myta, ubiór i 2 korce kartofli,
Służące dostają na dobrach 12—14 tal, i ubiór
w wart. 3 tal., u gbura 3—4 tal., ubiór i nie-
co kartofli. Do Ż-ej klasy liczą się deputatni-
cy; ci pobierają na większych posiadłościach
i dobrach, oprócz wolnego mieszkania i drzewa
na opał 121/, tal. myta, 12 korcy żyta, 3 korce
jęczmienia, 4 korce owsa, 2 korce grochu, 1,
morgi ogrodu, 125 prętów kwadr. dla kartofli,
60—80 dla Inu, zorane i zbronowane, siana
dla l krowy, pastwisko do 2—8 świń z pod-
ściółką, przy młóceniu cepami 1/,,, machiną
'/1 kor., rocznie około 50) kor. Za to jest w le-
cie od 15 kw.—15 paźdz, chłopi służąca zobo-
wiązany do roboty od wsch. słońca do zachodu
bez wynagrodzenia; zimą od 15 paź, do 15 kwiet,
pobiera chłop 2 sbr., służąca | sbr., jeżeli żą-
dają, musi i kobieta przyjść przynajmniej na
poobiedzie, za eo dostaje 2 sbr. Ta klasa jest
więc dobrze uposażona, Do 3 klasy rachują
zwyczajnych robotników; ci pobierają w żni-
wa 8—10 sbr. kobiety tylko 5—6 sbr.; w in-

nym czasie latem chłop 8 sbr., kobieta 5 sbr.;
zimą chłop 5 sbr., kobieta 4 sbr. Cały ich
zarobek wynosi najwyżej 80 tal, na familią,
jeżeli im się czasem kartofle nie udadzą, to są
wskazani na dobroczynność drugich, To też

niedziw, żei tu wychodztwo eoraz się wzma-
ga. (o do podatków, przypada na każdego
mieszczanina 1 tal. 2 fen. aż do 7 tal., na
wsiach 12 sbr, 8 fen. przecięciowo na każdego
17 sbr. 10 fen, Gospodarz 600 mr. posiada-
jący, trzyma 4 konie, których utrzymanie
kosztuje około 400 tal. Powiat m. w dzisiej-
szych granicach został zorganizowany r. 1818
Zawiera 7 ew. parafii i to Cichy z 238 wsiami,
Gąski z 16, M, z 25, Mieruniszki, z 10, Sza-
rejkiz 18, Świętajno z 17 i Wieliczki z 20
wioskami; 6 osad należących do Cich i Świę-
tajna, przyłączono r. 1861 do Orłowa w pow.
leckim. Dalej liczy pow. 26 obwodów pobo-
rowych. Co do pośrednich podatków, należy

pow. do głównej komory celnej w Ejtkunąch;
w pow. są 2 komory celne w M.i w Mieru-
niszkąch przy nich jest ustanowionych 2 ren--
dantów, głównych kontrolerów, 8 poboro-
wych dozorców (Steuieraufseher) i 12 strażni-
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ków. R. 1872 miało do kasy wpłynąć po-
datku gruntowego 10,049 tal. 10 sbr. od
82,744 ha.; budynkowego 2996 tal. od docho-

_ du 1254 tal. klasowego 16544 tal, od proce-
deru 2492 tal. Okręgów policyjnych liczono
1878 r. 28, okręgów urzędu stanu cywilnego
1884 r. 18, są nimi: Babki, Biała, Cichy, Du-
najek, Grąski, Hasny, Kowale, M., miasto i o-
krąg ziemski, Mieruniszki, Nory, Orzechówko,
Szarejki, Świętajno, Stacze, Wężewo, Wesoło-
wo i Wieliczki, Sejmik powiatowy liczył 1873
r. 28 posłów pierwszego stanu, t. j. posie-
dzicieli dóbr ryc. i takich dóbr chełm., które
zawierają przynajmniej 6 włók i nie należą do
żadnej gminy, 3 drugiego stanu t, j. miasta
i3 trzeciego t.j. wsi, Do parlamentu i do
sejmu wybiera tutejszy pow. razem z łeckim
i jansborskim 2, względnie 1 deputowanego.
sąd okręgowy jest tylko 1 w M., przy nim
jest ustanow. 7 sędziów i 27 niższych urzęd-
ników. Okręgów polubowych było 13. O
przebiegu kolonizacyi tutejszego powiatu,
która najprzód nastąpiła w południowej czę-
ści w XV w., zestawił Kętrz, bogaty mate-
ryał (Ob. „O ludn. pol. w Prusiech*, str,
497—525 i 243) Choć tu w XV w. założono
kilka wsi niem., choć kilku ziemian i kilku
panów niem. brało także udział w kolonizacyi,
pomimo to pow. marg, miał r. 1600 charakter
czysto polski, bo nawet we wsiach pierwotnie
niem., jakiemi były: Cejzy, Piaski i Stradu-
ny, mieszkali tylko sami Polacy, Niemcy

_ zaś zakładając wioski, posługiwali się Polaka-
mi, jak tego dowodzą pol. nazwy miejscowości
przez nich założonych, jak Kowale r. 147],

© Kukowo 1471, Turowo 1478, Mieruniszki
' 1541, Świętajny 1544, Zmudziny 1475 pewnie

z lit. kolonistami, Wężówka 1475, Niedźwiedz-
kie 1476, Babki 1476, Szarejki 1566 i t. d.
Szlachta posiadała r. 1600 około 625 włók
i składała się z wyjątkiem Wawrzyńca Rocha
z samych Niemców, Ale później nie brakło
i tu szlachty pol.; tak np. mieszkali: Bieniew-
scy w Wężewie, Ciesielscy w Mieruniszkach
i innych wsiach, Qzechańscy w Plewkach ,
Daszkiewicz w Białej, Dzięgielowie w Doli-
wach, Gliźmińscy w Przytułach i Rogoniach
Kraińscy w Lenartach, Łęccy w Staczach
Łosiowie w Kukowie i Zalesiu, Mrazkowie
w Kuczach, Skołowiczowie w Norach, Pełkow-
scy w Kukowie i t. d. Semkowscy w Białej,
Tyszkowie w Kowalach, Warkojowie w Bia-

_ łej, Więckowscy w Lenartach i Drozdowie
Wierzbiccy w Niedzwiedziach i Wilkasach,
Z rzek znaczniejszych tutejsz. pow. zasługują
na wzmiankę Lega (ob.) i Hasna (ob.) W do-
kumentach zachodzą jeszcze następ. rzeki i jez,
Grarbasznica, struga, nad którą leżą Mieru-
niszki (Kętrz. O ludn. pol. str. 506); jez. W,
Mieruniszki i Citkowa, między niemi leży wieś

,  
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W. Grarbas (str. 506); jez. Bruk, Długie Kocio-
łek, Rumity; między niemi leżą Chełchy
(str. 514); jez. GGmojanka, W. Liga i Stein-
fliess; między niemi leży wieś Doliwy (str.
514), strumyk Czerwonka, nad niem leży wś
Krżyżowo (str. 518); Mikołajówka jez. (Gu-
ty) str. 522, struga Bierk (Mazury, str. 523)
jez. Slep (wś Slepie, str. 524), struga Biała,
uchodzi do W. oleckowskiego jez. (Lenarty,
str. 525), Twardowski strumyk (Czymochy,
st. 502); strumyk borowy (Heideflies), nad
nim leży Niedźwiedzkie; str. 502). Marcinowo
jez. (Stożne str. 515) i Pełczanek jez. (Stożne
str. 515). Kś. Fr.

Margsdorf (niem.), ob, Markotów.
Margaciszki, folw., pow. święciański, 1

okr. polie., mieszkańców. katol. 29, dm. l,
(1866).

Margudziszki zaść. szlach., pow. święciań-
ski, 3 okr. adm., o 21 w. od Święcian, 1 dm.,
5 mk, starowierców (1866).
Marguhnen (niem.), wś, pow. iławski, st,

p. Reddenau; 37 mk. (1857).
Margalaczka, karczma na obszarze dwor-

skim Dołżanki, pow. tarnopolski,
Marguliszki, folw. rządowy, pow. świę-

ciański, | okr. polic., 1 dm. 18 mk. starowier-
ców (1866)..
Margunin,wś, należała do dóbr Kurszany,

w pow. szawelskim (ob. T. IV 939—2).
Marg-upis, rzeczka, dopływ rz. Grerżdan-

wy, ob. Jurborg (T. III 629—l1).

Mąrguszki, zaść. rząd, nad rz. Niemnem,
pow. trocki, 4 okr. 82 w. od Trok, 2 domy, 11
mk,, z tego 9 kat, 2 praw. (1866).

Maria-Alois (niem.), ob, Marya-Alożzy.
Mariae-Sanctae Castrum (dok.), ob. Mal-

bork.
Mariae Sanctae Znsula (dok,), ob. Kwi-

dzyn.

Mariahilf, przedmieście m. pow. Kołomyi,
kol. niem., liczyła w r. 1880 mk. 242. Jest
tu kapelania rzym. kat. erygowana w r. 1858
z funduszu religijnego. Kościół murowany,
poświęcony w r. 1857. Do tej kapelanii na-
leżą wsie: Diatkowce, Iwanowce, Kamionecz-
ki małe z Dobrowódką, Majdanik pograniczny,
przedmieście Nadworniańskie, Rakowczyk, Sa-
[dzawka, Słobódka leśna, Szeparowce i Tłuma-

czyk., W obrębie tej kapelanii było w roku

1881 kat. 1172, żydów 287. W M. jest szko-
ła fil. Lu. Dz,

Mariampil, Jariampol, ob. Maryampol,

Mariampol, ob. Maryampol,

Marianau (niem.), pow. olesiński, ob, Ja.
rienau. :

Marianenhof, folw., pow. chodzieski, 23
dm., 254 mk.; należy do gminy i dom. Sza-

mocina,
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„Marianenthal, kol., pow. kożuchowski, Na-
leży do wsi Lippen (ob.). .
Marianenvorwerk (niem.),

Mahnau.
Marianken (niem ), ob. Jaryanki.
Mariannenhof (niem.), osada, pow. staro-

grodzki, st, p. Godziszewo (ob.).
Marianow, ob. Maryanów.

- Marienau, folw., pow. pleszewski, 1 dm..
6 mk.; należy do gm. i dm.: „Grudzielec*,
Marienau Gr. 1.) (niem.), wś nad rzeką

Liwną, pow. kwidzyński, Ma obszaru 196,87
ha.; budynków 204, między tymi mieszk, 115;
r. 1868 było tu 1344 mk., ew. 1023, kat. 248;
podatek od gruntu wynosił 35 tal., od budyn-
ków 125 tal. Par, kat. i ew. Kwidzyn, gdzie
jest i najbliższa st. p., szkoła w miejscu. 2.)
M. Kl, (niem.), wś, pow. kwidzyński, st. p.
Kwidzyn. Ma obszaru 574,98 ha., budynków
87, między tymi mieszk, 75, mk. 672 (r. 1868)
ew. 561, kat. 109; podatek od gruntów wy-
nosił 638 tal., od budynków 43 tal., pa-
raf, kat. i ew. Kwidzyn, szkoła w miejscu.
Marienau, 1.) wś w pow. grotkowskim, ob.

Lichtenberg. 2.) M. (niem.), kol., pow. by-
strzycki, par, Kieslingswalde, u stóp t. zw.
Maria-Schneebergu, góry 2528 st. wys. 3.)
M. (niem.), pow. olawski, ob. Maryak, 4.) M.
(ob.) Marynowo.
(erz., dopływ rz. Egel wielki
ob.
Marienberg, dom., pow. poznański, ob. Ro-

snowo.
Marienberg (niem.), folw., pow. królewiec-

ki, st. p. Królewiec; 67 mr. rozl., 15 mk.

folwark do

(1856). 2) M. (niem.) dobra, pow. frydlądz-
ki, nad granicą powiatową; 8,5 km. od Fryd-

Razemlądu, gdzie jest najbliższa st. p. i tel.
z folw. Moritzblick obejmują te dobra 23268
ha. roli orn. i ogr., 27,50 łąk; 3,64 pastw.
52,85 boru; 4,24 nieużyt. razem 320,13. Czy-
sty dochód z gruntów wynosi 2523 mrk. Wła-
ściciel jest Karol. Grunau, 1856, 50 mk. 3.)
M., (dok.) r. 1260), ob. Pelplin. |
Marienbrach (niem.) wś, pow. labiewski,

st, pocz. Niemenice, nad rz. Grilią; 87 mieszk.
(1856).
Marienbruck 1.) (niem.), wybudowanie,

pow. wałecki, st. p. Schónthal, zostało zało-

żone r. 1829, paraf, katol. Sypniewo, ew. Zam-
borst, szkoła Budy, (niem) Jagdhaus 1868 r.
2 budynki między temi jeden mieszkalny, 13
mk, ew. 2) M.(niem.) leśnictwo; pow. Wwa-
łecki, st. p. Schónthal, paraf. kat. Sypniewo,
szkoła Budy; 7 budynków, między temi jeden
mieszk., ]3 mk. ew. Kś, Fr.

Marienburg (niem.), ob. Malbork. |
Marienburg (niem.) Zamek na wyspie ma-

rienburskiego jeziora w pow. Walk, gub. ry-
skiej. Wzniósł go 1341 r. mistrz zakonny  
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Burchard von Drayleven. Rezydował tu o-
sobny komtur 13890 r. spalił ten zamek Wi-
told. R. 1702, gdy Szeremetjew zamek ten
zdobywał, artylerzysta Wulf wysadził go
w powietrze. ob. Felin (T. II, 427). |
Marienburger Laachenhaus (niem.) wy-

budowanie rybackie nad jez. Druznem; pow.
malborski, st, p. Elbląg. Należy do wsi Schwans-
dorf, Kś Fr,

Marienburger Stobbenhaus (niem.), wy-
budowanie, pow. malborski, st. p. Elbląg;
szkoła Węgle.
Marienburger Urban al. Sudmanten (niem,)

wś, pow. Kłajpedzki, st. p. Carlsberg, Obej-
muje 430 mr.; r. 1856 było tu 44 mk.
_„Marienburskie al. Aluksne, jez. w pow.

Walk gub, ryskiej, ma 18 w. obwodu i wznie-
sione jest 589 stóp nad poziom morza. Na
wyspie śród tego jeziora wznosił się zamek, od
którego ono otrzymało swą obecną nazwę ob.
Martenburg,

Marienbusch (niem,), ob. Maryi gaj,
Mariendorf, wś, pow. babimostski. 31 dm.,

220 mk.; 40 ew., 180 kat.; 61 analf. Poczta
najbliższa i gość. w Kopanicy; st. kol. żel,
itel. w Zbąszymie; 2.) M., wś, pow. czarn-
kowski, ob. Maryanawo,

Marienfeld (niem.), dobra, pow. wałecki,
st. p. Witowa góra, 4 klm. odl. Wraz z fol-
warkiem liczą te dobra 345,45 ha, a wpraw-
dzie 300,29 roli orn. i ogr., 8762 łąk, 1,42 la-
su, 6,12 nieużyt., czysty dochód z gruntu wy-
nosi 3597 mk. Właściciel jest Oscar v. Zych-
liński, par. kat. Skrzetusz, par. ew. Wałcz,
R. 1868 było tu 18 budynków, między temi

5 domów mieszkalnych, 75 mk,, 44 ew., 21
kat, Podatek od gruntu wynosił 74 tal., od
budynków 8 tal. ( 8/Fr,

Marienfelde, os. i folw., pow. wyrzyski;
folw. ma 2100 mr. rozl.; należy da wsi i gm.
Brostowa. 2.) M., wś, pow. bydgoski, ob,
Maryampol, »

Marienfeld 1.) (niem.), pow. olesiński, ob.
Oś. 2.) M. al. Marienvorwerk,folw.,doTschep-
lau, pow. głogowski. ) |
Marienfelde (niem.) 1:) dobra, pow. bruns-

berski, st. p. Brunsbęrk. 2.) M. (niem.), du-
ża wś, pow. kwidżyński, tamże jest i szkoła;
wies tę można uważać właściwie tylko za
prze dmieście Kwidzyna. Obszaru ma ta wieś
'818:65 mr. magd., bud. 167, między tymi 137
mieszkalnych; r. 1868 było tn 1192 mk., 1028
ewan., 137 katol., podatek od gruntu wynosił
78 tal., od budynków 243 tal. 3.) M. (niem.),
wś i wybudowanie, pow. holądzki, st. p. Pr.
Holąd; r. 1856 było we wsi 454 mk. 4.) M.
al. Mschanno (niem.), ob. Mszano. 5.) M.
(niem.), po pol. Głaznoty, wś kościelna pow..
ostródzki, st, p. Lubawa. Leży nad granicą
pow. lubawskiego. Glaznoty są wediug Kę-
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trzyńskiego pruskiego początku; istniały już
r. 1414. R. 1428 nadaje Paweł v. Russdorf
Nikluszowi i Jurdze (Nielus und Jorgen) 7
włók wolnych od dziesięcin i tłoki w Gl. na
prawie pruskiem; pełnić jednak mają powin-
ności kościelne i inne, jak inni mieszkańcy
glaznocey, oraz jednę służbę na każde wezwa-
nie i gdziekolwiek by była potrzeba, R, 1445
nadaje w. mistrz Konrad von Erlichshausen
Hartwikowi 10 włók w Gl. na prawie magd.
R. 1482 nadaje w. mistrz Marcin Truchses Ja-
nowi Berkanowi (Pirkhan) 60 włók dannickich
w Gl. wraz z włókami sołeckiemi i kościelne-
mi na prawie chełm., oraz wyższe i niższe są-
downictwo, Dan w Niborku w wilią narodze-
nia Najśw. P. Maryi r. 1482, Glaznoty mają
r. 1552 tylko ludność polską, R. 1620 siedzą
w Gl. na 60 włókach Jan, Zygmunt, Mikołaj
i Krysztof Prusowie, Andrzej Studzicki i
Fryderyk Kalkstein. Później znajdujemy tu
z szlachty polskiej liczne rodziny, mianowicie
zasługują na wzmiankę: Bąbkowie, Busztyno-
wie, Finkowie, Glaznoccy, Kownaccy, Piąt-
kowscy, Prusowie, Rejtejnowie, Skowrońscy
i Zawadzcy. (Ob. Kętrz, O ludn. pol. str. 235
1268). R, 1856 było tu 502 mk, Tutejszy
kościół, ohecnie w ręku innowierców, należał
dawniej do katolików i był prywatnego patro-
natu. (Ob. kś, Fankidejski: Utracone kościoły
i kaplice, str. 138). 6.) M. (niem.), dobra
rye., do których należy także folw. Śchnass-
dorf; leżą w pobliżu kolei pilsko-tczewskiej,
w pow. człuchowskim, st, p. i kolei Buchholz

_(niem.) i kościół. Obejmują 641*31 ha, roli or,
iogr., (2'95 łąk, 36:82 pastw., 123:54 boru,
20 nieuż., 0:94 wody, razem 895*56 ha., które
przynoszą 9617 mrk, czystego dochodu, Właśc,
jest Karol Hilgendorf. W miejscu jest ce-

_gielnia, par. ewang. Gronowo w pow. złotow-
skim, katol. Pr. Frydląd, 3/, odl. Według
taryfy poborowej na sympię wyrachowanej
płacił Maryenfelt r. 1817 zł. 3 gr. 17 den. 9.
7.) M. (niem.), wś granicząca z wymienionemi
powyżej dobrami, Obszaru ziemi ma 1347 mr.
magd. W obu osadach razem było 1868 r.
120 budynków, między tymi 41 dm. mieszkal-
nych, 435 mk. 89 kat. i 396 ew. Podatek od
gruntu wynosił na dobrach rye, 379 tal., we
wsi 106 tal., od budynków 17 tal. resp. 21
tal. Dawniej istniał tu kościół kat,, a nazwa
Marienfelde wskazuje, że nosił imię Najśw.
Maryi P., od początku swego istnienia był
parafialnym; w r. 1862 Henryk von Thaba,
komtur człuchowski wystawiając tej wiosce
dokument lokacyjny, przeznacza dla proboszcza
4 włóki, a zaś 1387 r. proboszcz z M., którego
imię nie jest podane, ufundował razem z mia-
stem Frydlandem mszę św., która co dzień ra-
no miała się odprawiać we frydlandzkiej farze,
R. 1410 Mikołaj dziekan chojnicki, wzywa  
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proboszcza z M. ażeby ściągnął od swej gmi-
ny przynależne arcybiskupie dziesięciny (Pr.
Prow. Bl. II, 449). Później kościół w M, albo
zaginął w czasie wojny, albo też, co jest pra-
wdopodobniejszem, dostał się w ręce innowier-
ców. Ani arcybiskup Gębieki, ani późniejsze
wizytacye nie wspominają więcej tego kościo-
ła, tylko oficyał Trebnic donosi, że r. 1653
istniał w M. bezprawnie zbór luterski, (Ob.
Fankidejski: Utrac. kość. ete, str. 340 i 366).
8.) M. (niem.), dobra, pow. toruński, pod Ko-
walowem. Ob. Martienhof. Kś. Fr.

Marienfliess (niem,), klasztor żeński zako-
nu cysterskiego na Pomorzu w ziemi staro-
grodzkiej. R. 1248 d. 2 list. nadaje ks. Bar-
nim siostrom 1100 włók ziemi po części jeszcze
nieuprawianej. (Ob. Cod. dipl. Pomeraniae, I;
817 i „Die Cistercienser des nórdl, Deutschl,*
von Winter Gotha 1871, str. 113—114),
Marienhagen (niem.), dobra pryw., pow.

królewiecki, st. p. Loewenhagen. Ks. Fr.
Marienhaus ob. Maryenhauz.
Marienheim, wś, pow. krobski, ob. Chu-

miętek,

Marienhein (niem.), leśnietwo na polsko-
pruskich Mazurach, pow. niborski, st. p. Ko-
szelewy. Kś. Fr.
Marienhoehe (niem.), dobra, do których na-

leży także część wsi Alt-Maygunischken, pow.
gąbiński, st. p. Walter-Kehmen, 6 kil. odl.;
dobra M, same obejmują 91:33 ha. roli ornej i
ogr., 50:08 łąk i 4:07 nieuż., razem 14543
ha.; czysty dochód z gruntu wynosi 1839 mrk.
Część we wsi leżąca ma obsząru 143'95ha.,
mianowieio: 104*07 ha. roli or. i ogr., 35:68
łąk, 1:98 past., 1'87 nieuż.; czysty dochód
z gruntu oszacowano na 1599 mrk. Właśc.
jest Jan Bittler; w M. jest wiatrak; mk, było
tu 1856 r. 65. 2.) M. (uiem.), dobra z per-
tynencyami w Przechowie położonemi, pow.
świecki, st. p. Terespol, 4 kil. odl. Cała rozl.
tego obszaru wynosi 196.26 ha. mianowicie:
168'68 roli or. i ogr., 18.64 łąk, 7-66 past.,
1.28 nieuż.; czysty dochód z gruntu 601 mrk.
Własn. Roberta Stampe, Par. katol, i ewang.
Świecie; 11 bud. między temi 7 dm., 72 mk,
45 katol., 27 ewang. 8.) M. (niem.), folw.,
pow. świętosiekierski, st. p. Wolittniek, nale-
ży do dóbr ryc. Wesslienen zwanych, których
właścicielem jest major pozasłużbowy Karol
von Schmeling. 4.) M. (niem.), os. leśna, po-
wiąt świętosiekierski, st. p. Hermsdorf, 5,)
M., (niem.), dobra, pow. braniewski, st, p,
Braniewo. Kś, Fr,

Marienhof, 1) folw., międzyrzecki; 3 dm.,

54 mk., nal. do dom. i gm. Kuligowo (Kul-
kau). 2.) M., folw. pow. wichowski, ob. Ma-
ryanowo.

- Marienhof, 1.) (uiem.), folw., pow. wałec-
ki, st. p. Jabłonowo, 1 kil. odl. paraf. katol.



Mar

Marcinkowo, ew. Lubno, bud. 11, między te-
mi 3 dm., 87 mk., 3 kat. 87 ew. Ma 468,83
ha. obszaru, i to 346,17 roli or.i ogr. 14,01
łąk, 15,15 pastw., 1,89 boru, 5,00 nieużyt.,
20,18 wody; czysty dochód z gruntu: 4969
mr, Własn. Hermana Wseller; gorzelnia pa-
rowa. 2.) M., (niem,) majątek chełm., pow.
łecki, st. p, Borzymy, 2 kil, odl, Obszar wy-
nosi 137 ha., roli or. i ogr., 32 łąk, 20 pastw.,
29 boru, 4 nieużytk., razem 222 ha., czysty
dochód z gruntu około 1090 mrk. Właściciel
jest A. Schumann; gorzelnia. 8.) M., (niem.),
dobra chełm., pow. fiszhuski, st. p. Drugehnen.
2,7 kil. odl. Obejmują 150,25 ha. roli ornej
i ogr., 23,25 łąk, 7,28 pastw., 5,02 nieużyt,,
razem 185,80 ha.; ezysty dochód z gruntu:
1920 mrk, Właśc. jest kapitan pozasłużbo-
wy Ernst Feyerabend. 1856 r. 57 mk. 4.)
M., (niem.), folw., pow. niborski, st. p. Kosze-
lewy. 146 mr. 10 mk. r. 1856; 5.) M., (niem.),
dobra, pow. gąbiński, st. p. Gąbin. 6.) M.,
(niem.), kolonia założona dopiero r. 1861, pow.
człuchowski, st. p. Hamersztyn, al, Czarne;
paraf, kat, i ew. Hamersztym, szkoła Falken-
walde, 11 bud., między temi 4 domy, 66 mk.
ew., odl, od H. wynosi */, mili, 7.) M., (niem,)
dobra, pow. Kłajpedzki, st. p. Kłajpeda. Ob-
szar wynosi 333 mr. 8.) M., (niem.) „dobra,
pow. rastemborski, st, p. Rastembork, 10 kil.
odl. Obszaru ziemi zawierają 135 ha., i to
108 roli orn. i ogr., 27 łąk, 3 pastw., 3 nieuż,
Czysty dochód z gruntu 1892 mrk. Włas-
ność Jana Rósenfleisch, 1856 r. 26 mk. 9.)
M., (niem.), folw., pow. szyłokarczemski, st,
p. Saugen. 1856 r. 11 mk, 10.) M. (niem.),
folw., pow. ostródzki, st. p. Turznica. 11.) M.
(niem.), folw., pow. labiawski, st. p. Seith.
1856 r. 58 mk. 12.) M., (niem.), dobra, pow.
ządzborski, st. p. Rydwągi. Rozl. wynosi
418 mr.; 1856 r. 22 mk.; 13.) M., (niem.),
wybudowanie, pow. nizinowski, st. p. Skaj-
zgiry, 8 kil. odl. Obejmuje tylko 37,72 ha.
obszaru, i to 30,34 roli or. i ogr.; 6 łąk, 1,38

. nieużyt., czysty dochód z gruntu, szacują na
339 mrk, Właśc. Adolf Kurschat. 1856 r.
60 mk. Kś, Fr.
Marienhof 1.) (niem.), folw., do Mąkoszyc,

pow. brzeski. 2.) M., folw. do Putschlau,
pow. głogowski, 3,) M., folw. do Gr. Baudis,
pow. lignicki, 4.) M., folw. do Bełku dolnego
należący, pow. rybnicki, 15 mk. polaków. 5.)
M., folw, do dom. niemieckiej Wisły należący,
pow. pszezyński,

Marienhof w Kurlandyi, por. Neuendurg.

Marienhof (niem.) al. Marienfelde ob. Ma-
ryanki,

Marienhorst, ob. Maryanowo.

Marienkrast, wś, pow. wrocławski, par,
Margareth, W 1845 r. 50 dm., 368 mk.
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(139 ew.). W 1250 r. w dokum. nosi nazwę
Cranstano, w 1360 r. Oranstow.
Marienkron (niem.), klasztor Kartuski na

Pomorzu; r. 1406 w pobliżu Sławna fundo-
wany, potem do Riigenwalde przełożony (ob.
Seript rer. Prus. III, 727.) R. 1421—27 był
tu włódarzem zakonu Henryk Plóne (LV,
449). Ks. Fr.

Marien-Magdalinen, st. p. w gub. est-
landzkiej, między stacyą Rakke, dr. żel. dor-
packo-tapskiej i Wezenbergiem.

Marienmole, ob. Marusza,
Marienparadies (niem.), Cartusia Paradisi

Mariae (łac.), klasztor, ob. Kartuzy.
Marienrode 1.) folw., pow, kościański, 2

dm., 48 mk.; nal. do dom. Pietrowa. 2.) M.,
folw., pow. obornicki; 10 dm., 125 mk., nal.
do dom. Łopuchowa.

Marienruh (niem.), kol. do wsi Gross-
Tschuder, pow. wołowski na Szląsku,

Mariensee, na Bukowinie ob. Kżrltbaba i Ja-
kubeny, ra

Mariensee 1.) dawna nazwa: Durny młyn,
Duerr Miihle, dom. pow. chodzieski; 545 mr,
rozl., 2 dm., 23 mk.; 20 ew., 3 kat.; 6 analf.
Poczta w Smiełowie, o 1 kil.; gość., tel. i st.
kolei żelaz. w Miasteczku 0 7 kil.; 2.) M.,
dom., pow. bydgoski, 1820 mr. rozl.; 7 dm,,
98 mk.; 25 ew.,'73 kat.; 55 analf. i cegielnia,
Pocztą i tel. w Mroczeniu, o 8 kil., gość. o 5
kil.; st, kol, żel. w Nakle, o 11 kil. M. St,
Mariensee 1.) (niem.) dobra, pow. wałecki,

st, p. Wałcz, 2 kil. odl. Zawierają 309,92 ha.
mianowicie 260,22 ha. roli or. i ogr., 7,48 łąk
15,15 pastw., 1,88 lasu; 5 nieuż., 20,18 wody;
czysty dochód z gruntu: 2922 mrk. Właśc,
jest Herman Riemschneider, W. miejscu jest
mączkarnia i cegielnia, par, ew. i kat. Wałcz;
szkoła także Wałcz. 9 bud., między temi 2 do-
my, 82 ew. mieszk; 2) M., (niem ), os., pow.
reszelski, st. p. Jeziorany; 8.) M., (niem.), ob.
Przywidz i Przywidzkie jez,

Mariensee, po łotew. Morynziejs, wś w pow.
rzeżyckim, par. sterniańskiej, własność Bor-
chów, z pięknym pałacykiem, niegdyś do dóbr
warklańskich nal eżąca,
Marienshoffnung (niem.), kopalnia gal-

manu w Rudzie Piekarskiej, pow. bytomski,
Marienstern (niem.), ob. Marijna Huwjezda.
Marienswusch (niem.), huta cynkowa do

Łagiewnik, pow. bytomski.
Mariental, po łotew. Maryntols, wś w pow.

rzeżyckim, par. berżygalskiej, własność Tom-
kowidów. |
Marienthal, wś, pow. ostrzeszowski, ob.

Marydół; 2.) M., folw. pow. wyrzyski, 5 dm.,
54 mk., nal, do dom, Kiaszkowa. |
Marienthal (niem.), ob, Stępiska, pow. świec-

ki. 2.) M,, (niem.), wś kościelna, pow. ra-

stemborski, st. p. Dryfort. 1856 r. 462 mk,
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Leży na pograniczu pow. węgoborskiego nad
rzeczką Omet, uchodząc do Łyny; 38.) M.,
(niem.), folw., pow. gąbiński, st” pocz. Gąbin,
1856 r. 68 mk. 4.) M. (niem.) folw., pow. wa-
łecki, st. p. Marcinkowo, par. kat. i ew. Tucz-
no, szkoła Knakendorf; 10 bud., między ty-
mi 8 dm., 62 mk., 20 katol., 42 ew. 5.) M.
(niem.) folw., pow. kłajpedzki, st. p. Carls-
berg. Obejmuje 276 mr., 1856 r. 26 mk. 6.)
M. (niem.) folw., pow. morąski, st. p. Zalewo,
1856 r. 32 mk. 7.) M. (niem.) dobra, pow.
ządzborski, st. p. Ządzbork. 8.) M., (niem.),
ob. Maryanki. Kś. Fr.

Marienthal (niem.), wś na milę długa, pow.
bystrzycki, ma kościół kat, fil. paraf. Ro-
senthal.
Marienthal (niem.), ob. Marijny doł,
Marientorf (niem.), os, dziś już nieistnie-

jąca, pow. złotowski. Czyt. Schmitt „Der
Kreis Flatow', str, 301. Kś, Fr.
Marienwalde 1.) wś, pow. międzychodzki,

ob. Marylasek, 2.) M., folw., -pow. wyrzyski,
- 4 dm., 72 mk.; nal. do dom* „Stareń*. 3.) M.,

folw., pow. szubiński, ] dm., 22 mk; nal. do
dom. „„Brzyskorzystew'',
Marienwalde, st. dr. żel. z Krzyża do Sta-

rogrodu, o 31 kil. od Krzyża,
Marienwalde 1.) (niem.) dobra rye., pow.

darkiejmski, st. p. Lawningken, 5 kil, odl.
Obszar wynosi 168 ha. i to roli orn. ogr. 119
ha., łąki 40, nieuż, 4; czysty dochód z grun-
tu: 1251 mrk, Właście. Wilhelm Werner.
1857 r. 49 mk, 2.) M. (niem.) folw., pow
rastemborski, st. p. Barciany. 1857 r. 49 mk.
3.) M. Gr., (niem.) wś, pow. nizinowski, st p.
Gr. Friedrichsdorf, 713 mr., 121 mk, r. 1857
12 dm. 4.) M. Kl (niem.) wś, pow. nizi-
nowski, st. p. Gr. Friedrichsdorf, Ma 442
mr.; 1856 r. 59 mk,, 9 dm. Kś, Fr.
'Marienwalde, ob. Marwald i Elgnowo,
Marienwerder, ob. Kwidzyn,
Marienwill (niem.), folw., ob, Marwil.
Mariińska st. p., w pow. krapiweńskim,

gub. tulskiej.

Mariińska st. p. w okr. dońskim. Ziemi
Wojska Dońskiego.
Marijna Hwjezda, po niem. Marienstern

do dziś istniejący klasztor Cystersek na Sas.
kich Łużycach w pow. kamienieckim, Zało-
życielami jego byli bracia Withego I, Ber-
nard III i Bernard IV synowie Bernarda II
pana na Kamieńcu w 1248. Początkowo, za-
nim klasztor zbudowany został, mniszki prze-
bywały czas jakiś przy szpitalu w Kamieńcu.
Nadane miał liczne posiadłości i do dziś dnia
posiada znaczne dobra ziemskie. Od r. 1820
zakonnice utrzymują pensyonat żeński, Tuż
koło klasztoru leżą serbskie wsie: Panczicy
i Kuków. A. J.2.

Marijny doł po niem. Marienthal, klasztor
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cystersek w niem. stronie saskich Łużyc w pow.
żitawskim, o 30 minut drogi od przeważnie
katolickiego miasta Ostritz. Założony w r.
1284 przez Kunegundę żonę Wacława króla
czeskiego. W latach 1424 i 1427 ucierpiał
od husyckich napadów. Odbudowany w r.
1422. Później kilkakrotnie ulegał pożarom.
Marim (dok.), stare pole pruskie na War-

mii, leżało tam gdzie dziś wś Perwilten (Cod.
dipl. Warm. I, 105). Kś. Fr.

Marin, lesiste wzgórze w płd. stronie Wo-
li Koblańskiej, pow. staromiejski, Szczyt 697
m. npm, Na płn. jego stoku źródła Krze-
mionki, dopływu Dniestru. Lu, Dz.
Marina Gorka, ob. Maryt- Góra.
Maringe (dok.), ob, Marong.
Marinki (niem,), ob. Marynki,
Marisori, znaczne wzgórze lesiste, na gra-

nicy przysiołka Althuette z gr. Krasną-Put-
ną, w pow. storożynieckim, pod 438? 10' 50”
wsch. dłg. g. F. a 48% 1 50 płd. sz.g. Na
północny zachód wznosi się szczyt Berdo (765)
i Weczu (749 m.), Od płd. zach. płynie z pod
g. Berda potok Kakacz, uchodząc u płd, pod-
nóża M. do Seretczela. dopływu Małego Se-
retu. U płn. stóp M. rozłożyła się Althuette
(ob.). Wzniesienie 695 m. npm. Br. Q.

Maritima, Maritimi (łac.), ob. Pomorze i Po-
morzanie,

Mariupol m. pow., gub. ekaterynosław-
skiej. Posiada piękny kościół kat., wzniesio-
ny kosztem Włocha Membolli. Głównie pod-
trzymują parafią Słowacy katolicy, W pow.
M. są następujące kolonie polskie: Aleksan-
drówka, Kremiennaja, Maryanka, Mikołajewsk,
Temriuk, Gajczur, Hulajpole, razem dusz 670.
Miarja... nazwy tak się zaczynające ob. pod

Marya...

Marjewka al. Marjewski rudnik, stac. pocz.
w gub. ekaterynosławskiej w pow. ługoń-
skim,
Mark (Preusisch), ob. Przezmark.
Mark, ob. Markowce.

Marka, potok, nastaje w płd. zach. obsza-
rze gm. Wiśniówy, w pow. wielickim; pły-
nie na płn.-wsch, i w tejże wsi zlewa swe wo-
dy do Krzyworzeki z lew. brz. Długość bie-
gu 2 kil. i pół. Br. G.

Markawen (niem.), ob. Markowo,
Markaym, Markaymen (dok), ob. Mar-

keim,

Mark-Csemernye (węg.), ob.
pusie,

Markehnen (niem.), folw, pow. „fiszhuski;
st. p. Thierenberg; 1,5 kil. odl. Obejmuje ra-
zem z folw, Dulak 279.61 ha., mianowicie roli
orn. iogr. 169,02, łąk 36,07, pastw. 17,87;
boru 41,62, nieuż. 18,08. Własn, Frydery-

Czemernjeę ka Króck, który posiada prócz tego dobra ryc.
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Thierenberg i Auerhoff, 1856 roku mieszk,
47. K, Fr.
Markeim (niem.), dok: Markaymen al. Mar-

kaym, wś, pow. licbarski, st. p. Licbark, leży
we Warmii, ma 1050 mr., 1856 r. było tu 196
mieszk. M. należał dawniej do bisk. warm,
Przywilej miasta Licbarka z d. 12 sierp. 1308
r. wykazuje, że bisk. warm. Jan, nadaje koś-
ciołowi w Licbarku 7 włók, 4 w mieście sa-
mem i 2 w Markeim położone, (Ob. Cod. dipl.
Warm. I. 246 i Seript. rer. Warm., str. 440).
R. 1392 d. 19 marca wyznacza bisk, warm.
Henryk na wyposażenie wikarego przy kapli-
cy zamkowej w Licbarku od 18'/, włók
w Markaym 7 grzywien bez 1 wiardunka
pruskiej monety („Septem marcarum minus
uno fertone praefatae monetae censum annnm
perpetuum inde et super XIII '/ą mansis in
Markaym.')' (Ob. Cod. dipl. Warm. III
str. 228 iII, str. 252 i 400). Kś, Fr.

Markeliszki, zaśc, szlach., pow. wileński,
3 okr. adm.,o 67 w. od Wilna, 1 dm,, 7 kat.
(1866).

Markeniszki, wś rząd., pow. Święciański,
2 okr. adm. o 31 w. od Święcian, 5 dm., 35
katol. (1866).
Markersdorf |.) (niem.), 1369 r. Mark-

warisdorf, pow. nissański; 2.) M., wś, ob.
„Liskowiec; 3.) M. (niem.), ob. Markracicy.

Marker-See (niem.), jez., pow. ządzborski.
Mardgrund (niem.), wś, pow. kładzki, par.

Koenigswalde.
Markhausen 1.) (niem.), folw., pow. gier-

dawski, s. p. Gierdawy. W 1856 r. 85 mk; 2.)
M. (niem.), osada leśna, pow. gierdawski, st.
p. Gierdawy; 3.) M., (niem.), dobra rycer.,
pow. iławski, st. p. Reddenau, 2 kil. odl. Ob-
szar ziemi wynosi 179,87 ha., i to roli orn.
i ogr. 212,80, łąki 58,30, pastw. 12,20, las
79,60 nieużyt. 7,37, czysty dochód z gruntu
3073 mrk. Własn. Juljusza Belau. R. 1856
mk. 75. Dobra te liczą się do dużych posiad-
łości, do których należą wszystkie te, które
płacą więcej jak 225 mrk. podatku od budyn-
ków i gruntu, Kś, Fr.

Marki 1.) wś nad rz. Dłuską, pow. war-
szawski, gm. Brudno, par. Praga. Leży przy
drodze bitej z Warszawy do Radzymina, Odl.
7w. od Warszawy, a 14 w. od Radzymina.
Graniczy na wsch. z lasem rządowym do le-
Śnietwa warszawskiego należącym, od połu-
dnia podobnież, od zachodu z błotami do eko-
nomii warszawskiej należącemi, a z używalnej
granicy w błotach ze wsią Brudno i Grodzi-
skiem, od północy z Grodziskiem i lasem. We-
dług rejestru poborowego podymnego) Z T.
1661) mieszkańcy tej wsi zwali się Markie-
wicze, wieś sama należała do ssa warszawskie-
go, a później do dóbr rządowych, składają-
cych ekonomią Warszawa. Dwie włóki cheł-| 
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mińskie w tej wsi za dawnemi przywilejami
nadane zostały niejakiemu Markowi czy też
Mankowi, Podług pomiaru z r. 1805—7, wś
M. złożona wówczas z 49 gospodarzy, jednej
karczmy, jednego wolnego wójtostwa, łącząc
w to pastewniki, bagna, części do wsi Grodzi-
ską należące, łąki dworskie brudzeńskie we
wsi leżące, niemniej kąty w lesie wykarczo-
wane, posiadała w ogóle mr. magd. 2540 pr.
46, podług zaś pomiarów z r. 1820, przestrzeń
tej wsi wynosiła mr, magd. 3750 pr. 164..
Przez grunta te przepływa rzeczka Dłuska al.
też Oknica, wpadająca do Narwi. Rzeczka ta
w lecie często bardzo zupełnie wysycha, lecz
na wiosnę zwykle szeroko po nadbrzeżnych
łąkach się rozlewa. Po urządzeniu wsi w r.
1820 było 55 rolników, prócz tego posiąda-
ła jedną osadę szkolną, jedną  karczemną
i osądę dla gajowego. Na bagnach zwanych
Kobyłki, znajdują się znaczne pokłady torfu.
Położenie tej wsi jest na równinie ponad bło-
tami wśród gruntów piaszczystych lub czarno
popielastych i mało urodzajnych, łąki obszer-
ne, wzdłuż rzeki Dłuski. W r. 1327 było tu
70 dm., 414 mk., i wieś należała do par. Ska-
ryszew, obecnie jest 166 dm.i szkoła począt-
kowa 1-klasowa. 2.) M., kol. i os. leśna,
pow, piotrkowski, gm. Wadlew., par. łobu-
dziece. Kol. ma 6 dm., 60 mk., 121 mr. Os.
leśna 6 dm., 3 mr., należy do dóbr Głupice.,
3.) M., pust., pow. wieluński, gm. i par. Pra-
szka, odl, od Wielunia 20 w., 5 dm., mk. 47;
4.) M., wś szlach., pow. szezuczyński, gmina
i par. Grabowo. W r 1827 12 dm., 97 mk.;
5.) M., pow. łomżyński, gminai par. Snią-
dowo. R. Br,i Br. Ch,

Marki, przysiołek, składający się z karczmy
i kilku chat rzuconych 3 kil. na południe od
Dąbrowicz, w pow. tarnobrzeskim, w pobliżu
olbrzymich sosnowych borów, Jest objęty
pasem granicznym cłowym, i należy do par.
rzym.-kat. w Miehocinie, Graniczy na wschód
z Porębami (przys.)i folw. Koniecpolem, na
północ z folw. Józefowem i przys. Zawodzia-
nem, na wschód z folw, Urszulowem a na połu-
dnie z leśniczówką zw. Karolówką i przys.
Krasisławem, Mac.

Marki 1.) część Trościańca, pow. jaworo-
wski; 2.) M., część Kamionki wołoskiej.
Marki 1.) Mark, mały folw., pow. piński,

okr. polic. | lubieszewski, nad rz.  Wiesie-
łuchą, dopływ Styru i nieopodal jeziora Ostro-
wia, przy drożynie wiodącej z Kucheckiej Wo-
Ę do Ostrowska; głuche, zapadłe, odludne po-
esie, J

Marki 1.) wś, pow. drysieński, 3 okr. polie.,
okr. sądowy połocki, należały do składu dóbr
Druja, nabytych przez Miłoszów od Sapiehów
w końcu XVIII w. Ma 1281 dz. ziemi dwors,,
własność Eugeniusza Miłosza. Do dóbr tych
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należy miasteczko Przydrujsk. Ob. też Druja.
2.) M., wś, pow. dzisieński, gm. Ihumenów,
dusz 32. Należy do dworu Chwastowa Ba-
gińskich. 3.) M., wś pryw. nad rz. Dzisienką,
pow. dzisieński, o 58 w. od Dzisny, 7 dm,,
108 mk. (1866). A. Jeł,
Markienen (niem.), dobra ryc., pow. fryd-

lądzki, st. p. Bartoszyce, 75 kil. odl., nad bi-
tym traktem z Bartoszyc do Iławy prowadzą-

"cym. Obejmuje 218*70 ha. roli ornej i ogr.,
52'18 łąk, 20:50 past., 15635 boru, 9 nieuż,,
razem 78585 ha., czysty dochód z gruntu
4981 mrk. Właśc. jest Fritz v. Berg, major
pozasłużbowy. Dobra te liczą się do dużych po-
siadłości. 1856 r. 99 mk. W M, mieszkali da-
wniej z szlachty pol. Grostkowscy. (Ob. Kętrz.
O Tudn. pol. str. 582). ©. Kó, Fr.

Markieniata 1.) folw. szl. przy rz. Klewi-
cy, pow. oszmiąński, | okr. adm., o 26 w. od
Oszmiany, 1 dm., 15 katol. (1866). 2.) M.,,
wś przy rz. Klewiey, pow. oszmiański, | okr.
 adm., o 26 w. od Oszmiany, 16 dm., 132 mk,,
z tego 54 katol., 78 prawosł. (1866).

Markieniki, wś rząd., przy jez, Morgi,
pow. śrocki, 1 okr. adm., 10 w. od Trok, 5
dm., 40 mk. kat. (1866).

Markieniszki, zaśc. szlach., pow. dzisień-
ski, 8 okr. adm., o50 w. od Dzisny, 1 dm.,
9 starow. (1866).
Markija, rz., w pow. telszewskim, ma źró-

dło pod m. Niewierany, przepływa jez. Mar-
kiszki i Szyliszki, a wpada od wsch. do jez.
Plinksze, które leży na płd. wsch. od m. Siady,

Markiniany, jezioro w pow. święciańskim,
przy zaśc. Kondraciszki.

Markiszki, wś, pow. sejneński, gm. Hołny
Wolmera (ob.), par. Berżniki, odl. 9 w. od
Sejn, ma 6 dm., 54 mk.

Markiszki, jeziorko w pow. telszewskim,
przez które rz. Markiją przepływa.

Markiszki, zaśc. szl., pow. wileński, 1 okr.
adm., o 18 w. od Wilna, 1 dm., 9 kat.
Markiwci, Markiwka (rus.), ob. Markowce,

Markówka.
_Marklack (niem.), majątek szl., pow. ra-

stemborski, st. p. Barciany (niem, Barten), 5
kil. odl., obszar wynosi 895 ha,, i to roli orn.
i ogr. 788, łąki 121, past, 19, nieuż, 21, wody
1 ha., czysty dochód z gruntu 15396 mrk.
Własność hrabiny na Solms - Sonnenwalde
w Brandenburgii. 1856 r. 160 mk. M. liczy
się do dużych posiadłości. Kś. Fr,

Marklissa, msto w reg. lignickiej, zwane
pierwotnie ZLeisno, Lissow, Lisa, Od r. 1636
gdy Łużyce odłączono od Czech do Saksonii i

miasteczko to stało się nadgranicznem otrzy-

mało obecne miano Marklissa, odl. 9%, mil od
Lignicy, leży nad rz. Kwiaź. Do 1815 r. na-
leżała do saskich górnych Łużyc. W 1840 r.
było tu 1666 mk, (1605 ew., 61 kat.). Kościół  
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tutejszy pierwotnie katol., od 1529 r. zrefor-
mowany, W pobliżu miasta bazaltowa góra
(Knappberg), z której widok bardzo piękny
na okolicę, Br. Ch.

Marklowice, wś pow. cieszyńskiego na
Szląsku austr., gm. i par, Pogwizdów, rozl.
mr. 375, ludności 128.
Marklowice Dolne 1.) niem. Nieder-Marklo-

wiz, wś, pow. frysztacki, o pół mili na płn.-
wsch. od Frysztatu, nad Piotrówką, z folwar-
kami Niederhof i Sedlnitzky, własność hr. La-
rischów. Ma gorzelnię, lasy, młyn, tartak,
kościół katol. filialny par. Zebrzydowice Dol-
ne, szkołę katol. 2-klas., 100 dm., 685 mk.,
1060 m. rozl, Dr. żel. ces. Ferdynanda wsi
tej dotyka. 2.) M. Górne, niem. Ober-Marklo-
wite, wś, pow. frysztacki, par. Zebrzydowice
Dolne, tuż nad granieą pruską i rz. Piotrówką,
graniczy z powyższą wsią, należy także do
Larischów, ma pałac, folw., owczarnię, kościo-
łek filialny, 57 dm., 400 mk., 610 mr. rozl.
St. p. Piotrowice. F. 8.
Markocice, ob. Marechocice.
Markocin, niem. Markoschin, wś, pow. sta-

rogardzki, st. p. Osiek pół mili odl., zawiera 3
gburskie posiadłości, 5 zagrod., razem 359'62.
mr. ziemi, 94 kat, mk, 10 dm., par. kat, Osiek,
par. ew, Skurcz, szkoła Osiek, odl. od m. po-
wiat. 4 mile. Podatek od gruntu wynosi 8
tal. 9 sbr. 11 fen., od budynków 3 tal. 24 sbr.
Klasowe 30 tal. M. leży na pograniczu pow.
kwidzyńskiego śród rozległych lasów.
Markoewen (niem.), jez. w płn. stronie

pow. szczycieńskiego.
Markopol (po rus. Markopil) mko w pow.

brodzkim, 30 kil. na płd, wsch. od Brodów, 10
kil. na płn. zach. od sądu powiat, i urz, poczt.
w Założcach, między 499 49/15” a 49754
płn. szer, i m. 42*55' a 42059" wsch dłg, od
F. Na płn, leżą Szyszkowce, na wsch, Wierz-
bowczyk i Ratyszcze, na płd, Trościaniec
Wielki, Hnidawa i Batków, na zach. Zwyżyn
i Szyszkowce. Wody z całego obszaru zabiera
Seret. Płd, część mianowicie przepływa od

zach. na wsch. pot. Seret, zwany w początkąch
biegu Wyatyną i tworzy w płn. wsch. części
mka rozległy staw (lustro wody 323 m.). Na
płn. od tego pot. płynie drugi pot. Grabarka,
również od zach, na wsch., tworzy staw mniej-

szy w środku obszaru, a wypłynąwszy zeń
przybiera kierunek płd. wsch. i wchodzi do

Ratyszcz. Wzdłuż granicy zach. płynie Lito-
wiski rów (ob.) od płn. na płd., a wzdłuż gra-
nicy płn. wsch. pot. Seret w tym samym kie-
runku, W środkowej części obszaru, na płn,
od stawka, utworzonego przez Grabarkę, leżą
zabudowania miejskie. Rynek dość obszerny
z ratuszem. W płd. wsch. stronie obszaru, na
płn. brzegu stawu większego, utworzonego
przez Seret leży grupa domów Międzygóry



Mar

(al. Międzygórze, po rus. Meżyhory). W stro-
nie płd. najwyższe wzniesienie 378 m., w stro-
nie płn. 384 m. Własn, więk. (Włodzimierza
hr. Dzieduszyckiego) ma roli or. 335, łąk i
ogr. 106, past. 443, lasu 431 mr.; własn. mn.
roli or. 1280, łąk i ogr. 183, past. 28, lasu 4
mr, W r. 1880 było 1047 mk. w gm., 41 na
obsz. dwor. (obrz. rz.-kat. 48, gr-kat. 942
w Markopolu a 73 w Międzygórach). Par. rz.-
kat. w Pieniakach, gr.-kat. w miejscu, dek,
załoziecki, archidyec. lwowska. Cerkwie są
dwie: jedna w Markopolu pod wez. Narodzenia

N. Maryi P., druga w Międzygórach, za sta-
wem, na górze pod „„Gajami*, pod wez. Wnie-
bowstąpienia Chrystusa. Ta ostatnia jest bar-
dzo uboga stara i spruchniała, a w niej mieścel
się cudowny obraz M, B. W cerkiewce tej nie
mą ani ikonostasu, ani wrot carskich. Koło tej
cerkiewki była niegdyś wioska „Retwiany',
zniszczona przez Tatarów. Nazwa miasteczka
pochodzi według podania stąd, że któraś woje-
wodzina polska powiła tu syna i dała mu imię
Marka. Na cześć syna nazwała ona osadę, wś
podówczas, Markopolem i wyrobiła dla niej
przywilej na miasteczko. Dawniej należało
mko do dóbr Sobieskich, Było też wówczas
większe niż dzisiaj, W r. 1717 uległo zniszcze-
niu przez pożar. Na uwagę zasługują tu wały
położone w środku wsi, w kształcie czworobo-
ku z kopcami po rogach, ślad dawnego zam-
czyska; między ludem zachowała się wieść
o częstych napadach Tatarów, którzy miasto
i zamek zburzyli. Na południu leży mała osa-
da Międzygórze, należące do Markopola, którą
zamieszkuje 81 mk. W M. jest szkoła etat,
1-kl. Czyt. „,Wremennyk instytuta staropigij-
skoho* Lwów 1871, str. 125. Lu. Dz.

Markoschin (niem.), ob. Markocin,
Markos-Janosi (węg.), Januszewo, wś w hr.

bereskiem, 499 mk.
Markotiee (ross.), ob. Marchocice.
Markotów, niem. Margsdorf i Marksdorf,

1261 Marquardi, wś, pow. kluczborski.
Marków, góra, wznosząca się na ząch. gra-

nicy gm. Klimca z gm, Karlsdorfem, w pow.
stryjskim, między pot. Klimezanką od wsch.

a Stryjem od zach, Wzniesienie 838 m. npm.

Marków, pot. górski, wypływa w obrębie
gm. Zawoi w pow. myślenickim, na płn. stoku
działu Babiej Góry (1725 m.), z lasu pokry-
wającego stok płn. szczytu Brany (1517m. ),
płynie na płn. parowem leśnym, a w końcu
pomiędzy zabudowaniami zawojskiemi, koło

leśniczówki uchodzi do Skawicy z praw. brz.
Zabiera kilka strug spływających z lasu Ur-
wiska, Między M. a Skawicą szczyt zwany
Mokry Kozub, 832 m. wys. Niedaleko źródła

tego potoku leży stawek Morskiem Okiem
zwany (1156 m.). Dług. biegu 5 kil. Br. G.
Marków, mko pryw. w pow. wilejskim,  
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nad Hordzieją, odl. 35 w. od Wilejki, 82 w.
od Wilna. Posiada kaplicę katolicką należącą
do b. par. w Bienicy, 562 mk. (286 żyd.). Mar-
kowskie sstwo niegrodowe mieściło się w wo-
jew. wileńskiem, pow. oszmiańskim, dziś w wi-
lejskim, wedle metryk lit. a mianowicie przy-
wileju króla Aieksandra z r. 1513 składało się
z mka M,, z dzierżawy krewskiej, dóbr Nieza-
dowszczyzny i dworu putyłowskiego. W XVIII
w. posiadał je Jan Szezytt kaszt. inflan. a pó-
źniej syn jego Justynian pisarz lit., nareszcie
brat jego przyrodni Tadeusz Kociełł, który
zeń opłacał kwarty złp. 3161 gr. 10. Na sej-
mie z r. 1778 stany rzpltej nadały toż sstwo
w emfiteutyczne posiadanie Ignacego Kurze-
nieckiego sędziego pow. pińskiego, łącznie
z sstwem wilejskiem. Na tymże sejmie przez
oddzielną konstytucyą wyznaczono komissyą

z ( urzędników lit. do ostatecznego oznaczenia
rozciągłości tych dóbr.
Marków las, kol., pow. sieradzki, gm. i

par. Kliczków Mały, odl. od Sieradza w. 13*/,,
dm. 6. (Ob. Kliczków Wielki).
Markowa al. Markówka, rz., nastaje na zach,

końcu wsi Markowy, w pow. łańcuckim; po-
dąża pomiędzy domostwami tejże w kierunku

wsch., następnie przerzyna wś Grać i Białobo-
ki, płynie granicą gm. Ostrowa i Mikulie (od
płd.) a gm, Wolicy i Urzejowie (od płn.),
w końcu zrasza płd. obszar Urzejowie i na
granicy Urzejowie z Zurowiczkami długiemi
uchodzi z lew. brz. do Mleczki, dopływu Wi-
słoku. W górnym swym biegu zabiera od pra-
wego brzegu potoki: Hussowski i Glinik, Dłu-
gość biegu 17 kil. Br. G.
Markowa, wzgórze bezleśne, polne, na gra-

nicy gmia Mszanki i Stróżówki, w pow. gor-
lickim, pod 38?47'30” wsch. g. F., a 4940/52
płn. sz. g.; od strony płd, wypływa potok
bezimienny, płynący na płd. wsch. przez Stró-
żówkę i poniżej Gorlie zlewający swe wody
do Ropy, od zach, zaś i płn. płynie również
bezimienny pot, do Wolskiej Wody, a z nią
do Moszczanki, dopływu Ropy. Wznies. 427
m. npm. Miejsce znaku triang. Br. GQ.

3 Markowa 1.) wś duża, zabudowana wzdłuż
niewielkiego dopływu Wisłoka z praw. brz.
po płd, stronie gościńca z Łańcuta (11 kil.) do
do Przeworska, w urodzajnej równinie 241 do
257 m. npm. Należy do pow. łańcuckiego, ma
szkołę ludową o 2-ch nauczycielach, par. rz.-
kat., 2 wiatraki i dom ubogich dla utrzymania
niezdolnych do pracy kalek lub starców, nie-
wiadomej fundacyi, posiadający 2 mr. roli i
zostający pod zarządem zwierzchności gminnej,
Liczy 3099 mk., z których 3074 rz.-kat, i 25
izrael, Więk. pos. jest attynencyą ordynacyi
przeworskiej ks, Lubomirskich i ma 229 mr.
roli; pos. mn. 4114 roli, 291 łąk i ogr., 188
past. i 85 mr, lasu. Była tu dawniej osadą  
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niemiecka zwana Markenhof, co później prze-
kręcono na Markenhów, założona przez Pilec-
kich, którzy także fundowali parafią. Jako
Markenhof jest wymieniona w liście Eryka
bisk. przemyskiego do kapituły z r 1384,
w którym nadaje kapitule dziesięciny z tej
wsi. Aktu erekcyi nie ma, gdyż się spalił, ale
w r. 1424 jest wymieniony z tej wsi pleban
Jam, w aktach biskupich. W 1623 była wła-
snością osiadłego w Polsce greczyna Konstan-
tego Korniakta de Białoboki, który był także
fundatorem parafii w Ostrowie i na dokumen-
cie erekcyjnym podpisał się greckiemi głoska-
mi: Konstantinos Korniatos. Ten odnowił i
rozszerzył fundacyą parafii w M. w r. 1628,
ale już następnego roku spalili Tatarzy wieś i
kościół. Korniakt zebrał rozproszonych osa-
dników a może i sprowadził nowych z Niemiec
i wybudował nowy kościół dotąd istniejący,
Siarczyński pisze (Dykcyonarz geogr. rkp.
Bibl. Ossol. N 1825), że włościanie do począt-
ku bieżącego stólecia zachowali ślady swej
pierwotnej ojczyzny, mięszając wyrazy nie-
mieckie do mowy polskiej, Spiewają także na
Boże Narodzenie i Wielkanoc pieśni w niezro-
zumiałym języku, może niemieckim popsutym.
Na Wielkanoc po rezurekcyi witają się wyra-
zami „Krist is aufersztanda'* (Christ ist aufer-

_ standen). Dopóki w Jarosławiu była komisya
moderunkowa wojskowa, trudnili się wszyscy
włościanie tkactwem i siali dużo lnu, sam
obszar dworski po 25 korcy, dzisiaj jednak
ten przemysł podupadł, Wspomnieć jeszcze
należy że od r. 1760 do 1772 była tu parafia
przyłączona do kanclerstwa kolegiaty jaro-
sławskiej, którą bisk, Kierski rozwiązał i pa-
rafie usamowolnił. Par. należy do dyec. prze-
myskiej, dek. przeworskiego. M. graniczy na
zach. z Albigową i Wysoką, na płn. z Kosiną,
na zach. z Gaciem, z którym się domami sty-
ka a na płd, z Chodawką i Hussowem. 2.) M.,
wśw pow. bohorodczańskim, 17 kil. na płd.
zach. od Bohorobczan, tuż na płd. wsch. od są-
du powiat. i urzędu poczt. w Sołotwinie. Na
płn. zach. leży Sołotwina, na płn. wsch. Ma-

 nasterczany, na płd. wsch. Babcze, na płd,
| zach. Maniawa. Środkiem obszaru płynie Ma-
niawka, dopływ Bystrzycy Sołotwińskiej, od
płd. zach, z Maniawy, na płn. wsch, i przyj-
muje w obrębie wsi z obu boków liczne małe

strugi. W dolinie Maniawki leżą zabudowa-

nia wiejskie (481 m.), na praw. jej bóku część
wsi Bania. Na granicy wsch. wznosi się Pa-
sowiska do 512 m. (znak triang.); na płd, zach,
szczyt jeden do 672 m. Własn więk, (Tow.
dla płod. leśn. w Wiedniu) ma łąk 1; własn,
mn. roli or. 491, łąk i ogr. 601, past. 758, la
su 15 mr. W r. 1880 było 959 mk. w gm,
(19 obrz, rz,-kat., reszta gr.-kat.), Par. rz.-
kat, w Sołotwinie, gr. kat, w Babczem. We  
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wsi jest cerkiew poł wez, Narodz. $. Jana Za
czasów polskich należała wieś do dóbr koron-
nych w sstwie halickiem i była czas jakiś
mkiem. Następnie zamieniono miejscowość na
posadę wiejską, jak i wiele innych w ziemi
halickiej, dotkniętej licznemi kleskami, Była
tu także warzelnia soli, jedno źródło na wzgó-
rzu, studnia 20 sążni głęboka, w niej solanka
na 15 sążni wys. Sto funtów surowiey do-
starczało 20 fun. soli. Na 2-ch cerunach wa-
rzono -9800 etn. soli. Warzelnię tę zwinął
rząd austryacki, pozostało tylko nazwa ,,Ba-
ni dla jednej części wsi. W lustracyi zr.
1556 (rkp. Ossol. Ne 2127 str. 11) czytamy:
„Jest tu bania, w niej wież pańskich 2, a ludz:
kich 10%, W lustracyi z r. 1661 (ib. str. 125,
162 i 165) czytamy: ,,Miasteczko Markowa
teraz powinności nie odprawuje; którzy mają
woły, powinni przywieźć do roku wozów
drew 15, a pieszy wyrąbać wozów 15 do ro-
ku. Karczma w tej wsi do arendy generalnej
należy. Powołowszczyzny siódmego roku bio-
rą. W bani markowskiej cerenów 2; na je-
dnym cerenie zrabia się soli 1000 beczek, czy-
ni na 2-ch cerenach do roku beczek 2000.
Rachując beczkę po 1 złp. facit zł. 2000. Ex-
pensa: drew na 150 beczek wynidzie wozów
100. Wóz po gr. 6 == 20 zł. Zwarychom od
100 beczek po złp. 5 = 100 zł. Nabijaczowi
od 100 beczek zł 20; temu co kieratnego ko-
nia ma, zł. 30. Kierat co 3 lata musi być no-
wy, kosztuje zł, 20. Lina jedna na rok kręco-
na, konopna, zł. 20. Na konia do kieratu zł.

30. Na cereny kładzie się zł. 60. Suma ex-
pensy zł. 533 gr. 10. Reszta facit 1466 zł.*
W lustracyi z r. 1762 (ib. M 1892, str. 8)
czytamy: W tej wsi jest pola gruntów 350!/ą.
Poddani tej wsi każdy eorocznie daje zł. 2,
powozu zł. 10, półgruntowy zaś daje czynszu
zł, 1. Rydze, orzechy, maliny it. p. dają.
Stróżę dobową w kolej do bani odbywają. Do

reperacyi budynków bannych, mostów, dróg
nemini excepto idą. W tej wsi jest bania z 0-
knem surowicznem, przy której bani jest wież
3, w każdej po czyrynów 3.* Inwentarz zr.
1767 podaje: ,,Wieś Markowa, niegdyś mia-
steczko, w niej kierat, gdzie surowicę ciągną;
3 rynny, któremi surowica od wież, gdzie sól
warzą, idzie, Wieże 3 z drzewa, każda 0 je-
dnym czyrynie. Szop na skład soli 2%, Po
zaborze Galicyi przydzielono wś do dóbr soło-
twińskich w r. 1787 i sprzedano wraz z tymi
dobrami w r. 1868. O stosunkach geologicz-
nych tej okolicy pisał Alth („Pogląd na źródła
solne i naftowe w Galicyi*, w dodatku mie-
sięcz. do Gazety Lwow. 1872, t. III, str. 49 i

in.). O salinie tutejszej czyt.: Jahrb, des geol.
Reichsanst. t. 26, str. 125 i Verhandl, der
geol. Reichsanst. 1871, str, 5. 3.) M. wś,
w pow. podhajeckim, 15 kil, na płd, zach, od
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sądu powiat. w Podhajcach, 6 kil, na płn. od
urzędu poczt, w Zawałowie, Na płd. leżą Za-
wadówka i Toustobaby, na zach. Panowice,
na płn. Seredne i Zaturzyn, na wsch. Szwej-
ków, na płd. wsch. Huta Nowa (w pow. bu-
cząckim). Środkiem wsi płynie Złota Lipa, od
płn. wsch, z Zaturzyna na płd. do Zawadówki
i przyjmuje w obrębie wsi mniejsze strugi
zobu boków. W dolinie Lipy (245 m. na
płn,) leżą zabudowania wiejskie (270 m.),
W stronie zach. wznosi się w części lesistej,
na granicy płd. Holeszów do 380 m. W stro-
nie wsch., przeważnie lesistej, na płn. Chmiel-
na góra do 348 m., na płd. wsch. Czarnylas
z Seredną górą, Ptasią górą i szczytem 387 m.
wys. na granicy płd, Własn. więk. (arcybi-
skupstwa łaciń, lwow.) ma roli or. 159, łąk i
ogr. 66, past. 8, lasu 1614 mr.; własn. mn. ro-
li or, 478, łąk i ogr. 819, past. 197 mr. W r.
1880 było 980 mk. w gm., 18 na obsz. dwor.
(252 obrz. rz.-kat., 624 gr.-kat ), Par. rzym.-
kat. w miejscu, dek. konkolnicki, archidyec.
lwowska. Fundatorami parafii byli Wacław
Bierakowski, arcybis, lwowski, i Walenty
Owynarski, proboszez konkolnicki, w r. 1777.
Kościół drewniany pod wez. ś, Jana Nepomu-
cena konsekrowany. Rok konsekracyi niewia-
domy. Do par. należą: Zaturzyn i Zawadów-
ka, Par. gr.-kat, w miejscu, dek. podhajecki,
archid. lwow.. Do par. należą Zaturzyn i Huta.
We wsi jest cerkiew i szkoła ludowa, W M.
kwitnie głównie uprawa tytoniu. Zu. Dz.
Markowa, mały zaśc., pow. słucki, przy

szosie brzeskiej, pomiędzy Ladną i Hulewi-
czami, 08. 5, A. Jel,
Markowa góra, część Woroniaków, pow.

złoczowski,
Markowa-Wola al. Iarkowola, wś włośc.,

pow. kozienicki, gm. Sarnów, par. Regów, odl.
25 w. od Kozienic, ma 20 dm., 160 mk., 432
mr. W 1827 r. 17 dm., 145 mk,
Markowa Wolica, część wsi Sokólczy,

w pow. skwirskim.
Markowce, wś, pow. augustowski, gm. Ho-

łynka, par. Teolin, odl. 50 w. od Augustowa,
ma 29 dm., 317 mk, W 1827r. było tu 26,
161 mk. M. wchodzą w skład majoratu Ła-
bno (ob.).
Markowce 1.) wś, pow. sanocki, 10*9 kil.

od Sanoka, należy do parafii rzym.-kat. w Du-
dyńcach a gr.-kat, w Pełkini, liczy 152 mk.,
z których 26 przebywa stale na obszarze więk.
pos. Pod względem religii jest 44 obrządku
rzym.-kat., 108 gr.-kat., ma kaplicę M. B.i
mały staw obok folwarku. Pos. wiek. Hier,
Romera wynosi 219 mr. roli, 48 łąk, 51 mr,
pastw, i 6 mr, lasu; mniej. 60 mr. roli i 12
mr. łąk. Ta mała osada leży na wysoko (388
m, npm,) położonej równinie na lewym brzegu

Sanoczka, dopływu Sanu także z lew. brzegu  
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I graniczy na południe z Prusieniem i Pobiel-
nem, na wschód z Pławcami, na północ z Sa-
noczkiem wsią, a na zachód z Dudyńcami. 2.)
M. (al. Markowice, po rusku Markiwci), wś
w pow. tłumackim, 16 kil. na płd, zach, od
Tłumacza, 9 kil. na płd. płd. zach, od sądu
powiat. i urzędu poczt. w Tyśmieniey. Na
płn. wsch. leży Chomiakówka, na wsch. Czar-
nołoźce i Słobódka, na płd. Ladzkie, na zach.
Bratkowce, na płn, zach. Tyśmienica, Środ-
kiem obszaru płynie Strymba, dopływ Woro-
ny, od płd. z Ladzkiego na płn., a potem na
płn. wsch. do Chomiakówki, i dzieli sięwobrę-
bie wsi na kilka ramion. Wzdłuż granicy
płn. zach. płynie Uniawa, dopływ Strymby,
od płd. zach. na płn. wsch., a wzdłuż granicy
wsch. Rokitna, dopływ Worony, od płd. na
płn. W środku obszaru leżą zabudowania
wiejskie w dolinie Strymby. Na lew, brzegu
Strymby las Uniawa, na praw. brzegu Nedwe-
dyszcze. Zach, część obszaru przebiega kolej
Iwowsko-czerniowiecka a M, leżą w połowie
drogi ze Stanisławowa do Ottynii, Własn.
więk. ma roli orn. 279, łąk i ogr. 158, pastw.
192, lasu 636 mr.; własn, mniej. roli orn, 552,
łąk i ogr. 1165, pastw, 273, lasu 33 mr. W r.
1880 było 860 mk. w gminie, 165 na obsz,
dwor. (836 obrz. gr.-kat., 60 obrz, rzym.=kat,).
W tej liczbie 118 polaków, 11 żydów, resztą
rusini. Par. rzym-kat, w Tyśmienicy, gr.-
kat. w miejscu, dek, tyśmieniecki, archidyec.
lwowska. Do parafii należy Odaja. We wsi
jest cerkiew pod wezw. ś. Dymitra, szk. fil. i
kasa pożyczk, gminna z kapit. 817 zł. Dawniej
należała wieś do klasztoru 00. dominikanów
w Tyśmienicy z nadania Mikołaja Potockiego,
kaszt. krak.,-w r. 16438 (Rkp. Siarczyńskiego
w Bibl. Ossol. M 1828), dziś jest własnością
Konstantego Ładomirskiego, Mac. i Lu. Dz,
Markowce, po węg. Mark, wś w hr. ziem-

neńskiem (Zemplin Węg.), uprawa roli. Ko-
ściół paraf. gr.-kat., 460 mk.
Markowce 1.) wś nad Bohem, pow. laty-

Gzowski, gm, Susłowee, par. Latyczów, odl. 10
w. od Latyczowa. Ma 46 dm., 284 mk,, 298
dzies. ziemi włośc,, 1100 dzies, dwors,, go-
rzelnię, która w 1881 r. wyprodukowała
6960 wiader spirytusu, cerkiew ś. Michała
z 82 dz. ziemi, Należała do sstwa latyczow=
skiego. R. 1770 posesorami M. byli Leoni
Ludwika Rulikowsey; opłacali 295 zł. 29 gr.
kwarty, Dziś własność Liidersów. 2.) M.,
wś, pow. berdyczowski, par. Machnówka, odl,
4 w. na południe od Machnówki. W 1868 r.
40 dm., i 430 mk. (w tej liczbie 70katol.).
Cztery piąte części wsi i 596 dzies. ziemi na-
leżały do Lucyana Mazarakiego, a piąta część
z 120 dzies. do Dobrowolskiego. 8.) M., wś
nad rz, Bożkiem, pow. starokonstantynowski,
par, Kulczyny-Krasiłów, W XVIII w. prze-
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szły od Sanguszków do Lubomirskich, W r.
1868 miało 91 dm. 4.) M., mołd. Markoucy,
wś, pow. chocimski gub. bessarabskiej, par.
Chocim, Leży nad ogromnym stawem, przez
który przepływa rz. Rakowiec, Ma cerkiew
paraf,
Markowee 1.) wś, pow. miński, okr. police.

kojdanowski, w okolicy wsi Jezioro, ma osad
kilka, miejscowość bezleśna, glina w pokła-
dach. 2.) M., mały zaśc., pow. ihumeński,
okr. polic, 2-gi smiłowieki, par. kat., do roku
1867 smiłowieka, po kasacie koreliszczewieka,
pomiędzy rzekami Wołma i Słouść położona,
ma osad 2, miejscowość dość równa, małoleśna,
ziemia dobra. 3.) M., wś nad rz, Wilią, pow.
święciański, 4 okr. sąd. o 77 w. od Święcian,
10 dm., 70 kat, (1866). 4.) M., wś, pow. lidz-
ki, gm. Możejki Małe, 4 okr. adm., o 42 w.
od Lidy, 7 od Wasiliszek, dm. 9, mk. wyzn.
katol. 91 (1866). Al. Jeł.i A. T.
Markowe, niem, Markerey, dwie os. i młyn

do Brynicy, pow. kluczborski.
Markowe Łąkie, ob. Ząkie M, 5
Markówek, pow. włocławski, gm. SŚmiło-

wice, par. Kruszyn.
Markowiak, ob. Markowice, pow. raciborski
Markowica, szczyt, ob. Hale Wiaterne.
Markowice 1.) wś i folw., pow. będziński,

gm. Koziegłowy, por. Koziegłówki. Ma 79
dm., 630 mk., 966 mr. ziemi włośc. Folw. 1
dm., 4 mk., 348 mr. Należy do dóbr Kozie-
głowy (ob.) W 1827 r. wś rząd. 60 -dm.,
399 mk. 2.) M., wś, pow. biłgorajski, gm.
Księżpol, par. Puszoza Solska. Należy do
dóbr ordynacyi Zamoyskich. W 1827 r. 21
dm,,.148 mk, Br. Ch,
_ _Markowice 1.) niem, Markowitz, pow. średz-
ki, 6 dm., 43 mk,, wszyscy kat., 18 analf,

_ Poczta we Węgierskiem o 3 kil., gośc. o 3kil.,
tel. i st, kol. żel. w. Środzie o 9 kil. 2.) M.,
dom., 1992 mr. rozl , 14 dm., 170 mk., 35 ew.,
185 kat., 57 analf. 8.) M., wś, pow. inowro-
cławski, 21 dm. 241 mk., 18ew., 223 kat.,
10 amnalf. Siedziba komisarza obwodowego.
Poczta i gość. w miejscu, st. kol. żel. w Ino-
wrocławiu o 9 kil. i w Jankowie (Amsee) o 8
kil. Poczta osobowa z Inowrocławia przez
Markowice do Strzelna. Jest tu kościół filial-
ny, par, w Ludziskach (ob. Łaski, Lib, Ben. I.
198). 4.) M., dom,, 4019 mr. rozl., 2 miejsc.:
a) M., dom., b) Gay, 20 dm., 378 mk., 118
ewang., 260 katol., 168 analf, Tu urodził się
w 1809 r. Gustaw Zieliński, poeta, autor „Kir-

_ giza.* M. St.
Markowice, ob. Krupin. (Nazwę M, otrzy-

mały od pierwszych osadników, od braci
Pawła i Stańka Markoaskich 1561 r. W.

_ Kętrz.: O ludn. pol., str. 227).
Markowice, niem. Markowitz, 1809 Marco-

wicz, 13813 Marcomich, 1582 Marckhowitz, wó  

kościelna nad Odrą, z praw. brzegu, pow. ra-
ciborski. Leży przy linii kolei Grórno-Szlą-
skiej. Składa się z obszaru dworskiego, na-
leżącego do dóbr ks. Raciborskiego i gminy.
Posiada kościół paraf. drewniany, założony
w 1247 r. i szkołę dwuklasową. Dobra te
ks. Leszko nadał dożywotnio swej siostrze
Ofce w 1316 r. Obszar gminy wiejskiej wy-
nosi 1821 mr. roli, 54 mr. lasu, 124 mr. łąk,
49 mr. ogr. Jest tu 8 gospodarzy, 12 gospo-
darzy połowicznych, 6 ogrodziarzy i 96 ko-
morników. Par. M, dek. pogrzebiński, ma
4668 dusz. Do M. należy folw. Markowiak
i os, leśna Łążek (Lenczok), Br. Ch.
Markowicze, wś, pow. włodzimierski. Po-

siadała kaplicę należącą do parafii Łokacze,
po 1830 r. zniesioną. Dobra M. wraz z Sko-
belką i Starostawami obejmują 1877 dzies,i
należą do hr. Tad. Tarnowskiego,
Markowicze, wś, pow. homelski, o 40 w.

od Homla, z zarządem gminy obejmującej
2317 dusz.
Markowiczowa Wola, ob. Markowskie,
Markowiec, potok, w obr. gm. Orowa,

w pow. drohobyckim, spływający ze wzgórza
pogranicznego między Orowem, Dobrohosto-
wem i Dołhołuką, Bahnyną (634 m.) zwanego
i wznoszącego się po nad doliną rz. Hynawki,
w której legła wś Orów. Bieg tego strumie-
nia ku południowi jest nader krótki, gdyż za-
ledwie 2 kil. przeciągający się, kręcąc się
między parowami. Potok ten zlewa swe wo-

dy do Stynawki od lew, brz, Br. G.
Markowiecka słobódka, pow. chocimski

gub. bessarabskiej, par. Chocim, leży nad Su-
chym Rakowcem, X. M. O.
Markowiętą, ob. Jabłoń.
Markowizna 1.) os. włośc. i os. młyn. nad

strum. b, n., pow. noworadomski, gm. i par.
Sulmierzyce, os. włośc. 2 dm., 24 mk., 23 mr.,
os, młyn. 1 dm., 5 mk., 24 mr. Należy do
dóbr Wydrzyna-Wola. 2.) M., pow. mązo-
wiecki, gm. i par. Mazowieck. |
Markowizna, wś w piaszczystej równinie

235 m. npm. na zachodniej stronie gościńca
z Sokołowa do Niska, w pow. kolbuszowskim,
10:6 kil. od Sokołowa oddalona, należy do pa-
rafii rzym.-kat. w Górnemi liczy 517. rzym,-
kat. mieszk, Siarczyński (Rkp. Bibl. Ossol.
N 1825) nazywa tę wieś osadą niemiecką śród
lasów. Pos, więk. hr. Reja Wład. ma wogóle
187 mr. roli; pos. mniej, 427 mr. roli, 85 mr.
łąk i58 mr. pastw. Od zachodu otacza M.
olbrzymi sosnowy bór, na północ graniczy
z Kamieniem, na południe z Turzą, na wschód
z Łowiskiem. Mac.

Markowizna, niem. Jarcovisna (Kętrz.);
w spisach urzędowych niema M,
Markówka, rz. w pow. mazowieckim, po-

czyna się w gub. grodzieńskiej, pod Marko-
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wem dotyka królestwa, stanowiąc na długości
3 wiorst granicę i pod Proszanką Baranką
wpada z lew. brzegu do Mańki. J. BI.
Markówka, kol. włośc., pow. łaski, gm.

Wymysłów. Leży na prawo od drogi z Ła-
sku do Lutomierska. Ma 28 dm., 309 mk., 804
mr, (380 ornej).
Markówka, potok w pow, łańcuckim, przyj-

muje we wsi Markowej z praw. brz. Hussow-
ski pot. (ob.).
Markówka, folw. i browar do Tworkowy,

pow. brzeski, nad potok. b. n. spływającym
z lew. brz. do Dunajca, przy drodze z Lipnicy
do Zakluczyna. Graniczy na zach. i płd,
z Tworkową, na wsch, z Jurkowem, na płn,
z Lewniową, Mac.
Markówka al. Markiwka, wzgórze, na pół-

noc od wsi Malechowa, w pow. żydaczowskim,
pod 41947! wsch, dłg. g. F., a 49” 29' 9” płn,
sz. g. Od płdn. wsch. i płd. powstające poto-
ki opływają Malechów i w Brzozdowcach ucho-
dzą do pot. Wiśni, dopływu Dniestru. Wznies,
349 m. npm. Miejsce znaku triang, Br. G.
Markówka (po rusku Markiwka), wśwpow.

kołomyjskim, 15 kil. na płd, zach. od Koło-
myi, 3 kil. na płd. zach. od sądu powiat i u-
rzędu poczt. w Peczeniżynie. Na zach. i płn.
leży Mołodiatyn (al. Młodiatyn), na płn. wsch.
1 wsch. Peczeniżyn, na płd, wsch, i płd. Run-
gury, na płd, zach, Słoboda Rungurska. Wo-
dy z całego obszaru płyną na płn. wsch.i
wpadają do Łuczki, dopływu Prutu, płynącej
w pobliżu granicy wsch., wprost, albo za po-
średnictwem jej dopływ Demianówki, jak np.
pot. Punczewa, nastający w stronie płd. zach.,
na płn, stoku góry „„Waratyki* (779 m., znak
triang.). Scieśniony wąwóz tego potoku ota-
cza ciemny las bukowy. Im wyżej, tem
gęstsze wyrastają na dnie burzany, a pokrzy-
wy sięgają idącemu aż do twarzy. Bujność
roślinności dochodzi tu ku schyłkowi lata do
największych rozmiarów, Zabudowania wiej-
skie leżą we wsch. stronie obszaru, 446 do
458 m. wzniesionej, Własn. więk. (rządowa)
ma łąk i ogr. 20, pastw. 190, lasu 728 mr.;
własn. mniej, roli orn. 321, łąk i ogr. 696,
pastw. 225 mr, W r. 1880 było 491 mk,
w gminie (2 obrz, rzym,-kat., reszta gr.-kat.).
Par. rzym.-kat, w Kołomyi, gr.-kat. w Moło-
diatynie. We wsi jest cerkiew i kasa pożyczk.
gminna z kapit. 211 zł, Za czasów polskich
należała wieś do dóbr koronnych peczeniżyn-
skich w ziemi halickiej, Lm. Dz,
Markówka, karczma i młyn na obszarze

dwor. Toutry, w pow, kocmańskim. Br. G.
Markówka al. Szumiłówka, TZ., lewy do-

pływ Dniestru, zaczyna się w płn.-wsch. czę-
ści, pow. jampolskiego, około mka Markówki
wchodzi do olhopolskiego pow., znowu wraca
do jampolskiego, gdzie we wsi Wielka Kośni-

Słownik geograficzny. Tom VI. — Zeszyt 62,

 

 

Mar 129

ca wpada do Dniestru. W początkach swoich.
nazywa się Szumiłówka, Do niej wpada z pra-
wej strony Jałaniec al. Izwar, zaczyna się pod
wsią Ihnatówką w jampolskim pow. i przyj-
muje z lewej rzeczkę Szachtanie. Do M. z le-
wego brzegu wpada rz. Olszanka wypływa-
Jąca z pól wsi Olszanki w pow. jampolskim.
Długość ogólna dochodzi 7 mil, Dr. M.
Markówka 1.) al. Jangrod, Januszgrod, mko

w pow. jampolskim, odl. 50 w. od Jampola, a
8w. od Wapniarki st, kol. żel, odeskiej, ma
ziemi dworskiej 879 dz., lasu 445 dz., ziemi
włośc, 872 dz. Ludność 928 dusz prawosł. i
288 żyd. (Cerkiew paraf. drewniana; katol.
kościół paraf. był dawniej w mku Kómargro-
dzie; po zabraniu go w 1874 r. na cerkiew,
par. przeniesiona do mka Tomaszpola o w. 25.
W samym środku mka wytryskają z pod skał
wapiennych obfite źródła i tworzą rzeczkę
Markówką lub Szumiłówką zwaną, której wo-
dy tak są obfite i taki spad posiadają, że
w odległości kilkuset sążni od źródła wpra-
wiają w ruch trzy młyny; na przestrzeni
zaś przebiegu rzeczki Markówki do Dniestru
jest jeszcze kilka młynów. Markówka rozło-
żona na głębokim jarze z pokładem wapien-
nym, ma grunta czarnoziemne i kopalnie ka-
mienia, z którego bardzo dobre wapno się wy-
pala. Zarząd gminny w Komargrodzie, zarząd

police, w Tomaszpolu, Wś M. w dawnem woj.
brącławskiem położona, zostawała oddawna
w posiadaniu ks, Czetwertyńskich. W r. 1760
właścicielem jej był ks. Janusz Czetwertyński,
który uzyskał od króla Augusta III przywilej
nadający wsi M. prawo miejskie i zmieniający
jej nazwę na Januszgrod. Przywilej ten z wła-
snoręcznym królewskim podpisem, opatrzony
wielką kanclerską pieczęcią pod datą d. 24
października 1760 r. jest w posiadaniu obec-
nego dziedzica M, R. 1775 owoczesny właści-
ciel Januszgrodu ks, Autoni Ozetwertyński
otrzymałod króla Stanisława Augusta „Przy-
wilej na jarmarków 12 do miasteczka Janusz-
groda nazwanego, w województwie bracław-
skiem, w powiecie winnickim leżącego, uro-
dzonego Antoniego, Jana Nepomucena Xięcia
Bwiatopełk Ozetwertyńskiego, Chorążego Zwi-
nogrodzkiego dziedzicznego dany. Dan w War-
szawie d. 16 miesiąca Czerwca Roku Pańskie-
go 1775, Mko Januszgrod al. Jangrod w po-
czątkach istnienia swego, mając nadane prawo
magdeburskie i rozmaite od właścicieli dogo-
dności, zaczęło się znacznie wznosić i zalu-
dniać, Ks. Janusz Ozetwertyński wystawił

obszerny murowany ratusz z licznemi krama-
mi, którego dość okazałe szczątki służą za mie-
szkanie kilku rodzinom żydowskim. Lecz jnż

od początku teraźniejszego stólecia, zaczęło się
mko kłonić ku upadkowi, żydzi emigrowali do -
sąsiednich miasteczek Czeczelnika, Olhopola i

9  
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_Bałty, nawet samo nazwisko Januszgrod wy-
szło zupełnie z użycia, i dziś mko M. nie ma-
jąc ani jarmarków, ani żadnego handlu, dzieli
wspólne losy z innemi niegdyś przez ks, (ze-
twertyńskich pozakładanemi miastami, Kitaj-
grodem, Komargrodem, Horyszkówką, służąc
za przytułek kilkunastu rodzinom żydowskim
żyjącym z szynkarstwa i drobnego handlu.
2.) M., wś w hajsyńskim pow. nad rz. Kibli-
czem al. Kubliczem, gm. Kiblicz, par. Granów,
mk. 650, dm. 87, ziemi włośc. 671 dz., dwor.
618 dz. Cerkiew pod wez. ś. Koźmy i Damia-
a licząca 860 parafian i 39 dz. ziemi; grunt
czarny, własność dawniej Grozy, dziś Zby-
szewskich. 3.) M., wś, pow. bracławski, nad
rz. Bilką, gm. Łuka, par. Woroszyłówka, mk.
120, dm. 29, ziemi włośc, 157, dwor. 578 dz.,

- grunt miejscami górzysty, ziemia glinkowata,
należy do Białeckich. 4.) M., inaczej Majdan
Markówka, mała wioska, pow. latyczowski,
gm., okr. polic. i par. w Derażni, dm. 20, mk.
262, ziemi włośc. 93, dwor. 209 dz., własność
dawniej Markowskich, Newelskich, dziś Izno-
skowa. 5.) M., wś, pow. nowogrodwołyński,
gm. baranowiecka, włościan dusz 76, ziemi
włośc. 176 dz. Należy do dóbr baranowiec-
kich. Własność pierwej Lubomirskich, Wa-
lewskich, ks. Gagarynowych, obecnie Strogo-
nowych. 6.) M., wś nad Słuczą, pow. zwia-
helski, par. Miropol. R. 1867 miała 20 dm.
Markówka, rzeczka, prawy dopływ Mien-

ki, prawego dopływu Nurca, wpadającego
z prawej strony do Bugu.
Markówka, karczma pryw., pow. dzisień-

ski, 05 w. od Dzisny, 1 okr. adm., 1 dm. ©
mk. żydów (1866).
Markowo 1.) (Holendry), kol., pow. wło-

cławski, gm. Piaski, par. Kruszyn. W 1827
r. 10 dm., 80 mk, Należała do dóbr Kazanie
(ob.). 2.) M., wśi folw., pow. wyłkowyski,
gm.i par. Bartniki, odl. 14 w. od Wyłkowy-

szek, ma 5 dm., 51 mk. W 1827 r. 6 dm., 64
mk. Folw. M. ma rozl, mr. 266: grunta i ogr.

mr. 203, łąk mr. 55, past, mr, 2, nieuż. i place
mr. 6, bud. mur. 3, z drzewa 7, płodozmian
4-polowy, są pokłady torfu. Br, Ch. A. Pal.
Markowo, dom., pow. inowrocławski, 2642

mr. rozl., 2 miejsc: a) M., dom.; b) Emmingen,
felw., 12 dm, 217 mk,, 51 ew., 166 kat. 98
analf, Poczta i tel. w Murzynnie (Morin) o 3
kil., gościn. o 8 kil., st, kol. żel. w Gniewko-
wie o 5 kil. ak, BŁ
Markowo, niem. Jfarkawken al. Markawisch-

ken, dobra, pow. gołdapski, st. p. Dubeninki,
4 kil, odl., obszar wynosi 148 ha. i to: 54 rola
orna i ogr., 26 łąki, 1 past., 64 bór, 3 nieuż.;

" czysty dochód z gruntu 722 mrk, Własn. O.
_v. Horn, 1856 r. 35 mk, Kś, Fr,

Markowo, mko, pow. wilejski, w l-m okr,
polie., o 85 w. od Wilna, o 35 w. od Wilejki,  

— Mar

562 mk., 79 dm,, własność mieszczan chrze-
ścian. Cerkiew prawosł, mur., dwie drewn.
kaplice, szkoła początkowa. Leży przy trakcie
pocztowym z Wilna do Mińska.
Markowo 1.) folw. pryw., nad rz. bez-

imienną, pow. wilejski, 1 okr. adm. przy by-
łej drodze poczt. z Wilna do Mińska, 1 dm,,
38 mk. Własność Plewaki (1866). 2.) M.,
wś rząd., pow. dzisieński, o 42 w. od Dzisny,
1 okr. adm,, 4 dm., 56 mk. (1866).
Markowo Wielkie, wś, pow. bielski, gub.

grodzieńskiej, gm. Oleksin, par. Domanów, odl.
od Bielska 30 w., od Wysokiego Mazowieckie-
go 21 w., od st. dr. żel. w Szepietowie 15 w.
Leży na granicy pow. mazowieckiego, gub.
łomżyńskiej, od której dzieli ją rzeczka Mar-
kówka. WŚ zaludniona przez włościan katol.,
około 250 dusz. W r. 1544 jest wzmianka
w Niesieckim o Józefie Markowskim z Marko-
wa W, jako podsędku ziemi bielskiej i dotąd
M. pozostaje w ręku tej samej rodziny. Znaj-
duje się śląd w aktach, że król Zygmunt Au-
gust wd. 1 i 4 octobra 1567 r. przebywał
w M. (zapewne w skutek myśliwskich wycie-
czek z Knyszyna odległego o mil 8) i datował
z tych dwa reskrypta do kasztelana gdańskie-
go Stemberga, Podanie niesie; że wieś była
o wiele większa, lecz zburzona przez Szwedów

dziś zaludniona w innem miejscu, Na dawnych
gruntach tej posiadłości Markowskich istnieją
obecnie dwie wsie: Wólka Markowo i Lendo-
wo w pow. mazowieckim, gub. łomżyńskiej,
(Acta Terrestr, Bilscensi, Niesiecki. Assygn.
Kom. Skarb. ks. 2, fol. 234 i 242).
„Markowo Wólka, wś szlach., pow. mazo-

wiecki, gm, i par. Piekuty, leży na granicy
Cesarstwa 0 4 w. od Piekut, o 18 w. od Wy-
sokiego, już pod r. 1500 wspominana. Ma 32
dm., 181 mk., w tem 21 izrael., 286 mr. ziemi.
Gleba średnia, gospodarstwo 8 polowe w sza-
chownicy. Lndność wiejska trudni się stolar-
stwem. W 1827 r. 186 mk. BT
Markowska góra, na wsch. granicy gm.

Stężnicy z gm. Bereźnicy wyźniej, w pow. Li-
sko, pod 40*29” wsch. dłg. g. F,, a 49*19'55”
płn. sz. g. Od płn, wsch. pokrywa ją las Li-
powica, należący do obszaru Bereźnicy wy-
źniej; od płd, zach, opływa ją pot. Stężnica,
który zabiera wody z zach. stoczystości tejże
góry. Wznies, 747 m, Czubek zach. 675 m.
npm. Miejsce znaku triang. Br. G.
Markowska łąka, grupa chat we wsi

Szczyrku, pow. bielski w Galicyi.
Markowskie, osada, pow. wieluński, gm.

Skrzynno, par. Rudlice, odl. od Wielunia w,
15, dm, 2, mk. 6.
Markowskie al. Markowiczowa Wola, niem.

Markowsken al. Markoitzwolla, wś, pow. mar-
grabowski, st. p. Wieliczki, r. 1856, mk, 362,
M, istniały już r. 1561. R, 1600 mieszkali tu
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sami Polacy. R. 1613 nadaje ks. Jan Zygmunt
niemcowi Baltazarowi Fuchs, staroście olec-

kowskiemu, zamiast 50 włók w Baranowie
w pow. ryńskim, wś M. w pow. oleckowskim,

z 38 włókami a 14 włókami nadwyżki, oraz
wyższe i niższe sądownietwo. (Ob. Kętrz,,
Q ludn, pol. w Prus. str. 517 i 248). 4. Fr,
Markowszczyzna, wś, pow. warszawski,

gm. Cząstków, par. Kazuń, Wś ma14 dm,,
215 mr., tworzy jednę całość z wsią Sędy-
kowszczyzną. 2.) M., pow. kalwaryjski, gm.
i par. Udrya, odl. 46 w. od Kalwaryi, 1 dm.,
f mk. 8.) M., os. włośc., nad rz. Pokrzywian-

ką, pow. opatowski, gm. i par, Iwaniska, odl.
13 w. od Opatowa, 2 dm., 13 mk., 15 mr.
Markowszczyzna 1.) folw., pow. biało-

stocki, par. niewodnicka, odl. od Białegostoku
12 w., od Suraża 12 w., od st. kol, żel, brz.-
graj. Starosielce 10 w., od Narwi 5 w., poczta
w Białymstoku. Od 1826 do 1656 znajdowa-
ła się tutaj fabryka kortów, która następnie
do Topol przeniesioną została. F'olw. ten prze-
szło od lat 300 zostaje w posiadaniu rodziny
Łyszczyńskich. Jeden z przodków tej rodziny
Kaźmierz Łyszczyński, za sprawą jezuitów za
panowania Jana Bobieskiego, oskarżony o ka-
cerstwo, był sądzony, skazany i stracony.
M, wraz z osadą fabryczną Topole, oraz fol-
warkami: Niewodnicą Korycką, Niewodnicą
Kościelną i częścią Qzaplina, stanowi jedno
dominium, należące obecnie do Witolda Ły-
szczyńskiego. W majątkach tych jest przeszło
40 włók wyborowego lasu sosnowego, po wię-
kszej części starodrzewu; znajduje się również
cegielnia. Folw. M. z osadą fabryczną Topole,
położoną o w. 8, połączony jest drogą szosową.
Droga ta stanowi pamiątkę pracy i wytrwa-
łości jednego z poprzednich współwłaścicieli
Michała Łyszczyńskiego, który mając już prze-
szło lat 50, wziął się do przeprowadzenia tej
szosy. Sam, z pomocą tylko jednego robotni-
ka, zbierał kamienie, tłukł i budował z nich
drogę. Pracując przez lat 10, wybudował do-
skonałą szosę, i dzisiaj nie przestaje chodzić
około wzorowego jej utrzymania, Po obu stro-
nach drogi, również własnoręcznie pourządzał
kląby z róż, bzu, jaśminu i innych krzewów,
pozasadzał akacye, modrzewie i utworzył Lo-
dzaj prześlicznej alei zdumiewającej podró-
żnego, któremu przez ten las w porze Wwioscn-

nej, gdy krzewy pokryte są kwiatami, prze-
jeżdżać wypadnie. 2.) M., folw. szl., pow.
trocki, 1 okr. adm, 18 w. od Trok, 1 dm., 21
prawosł. 3.) M, karcz, i wś szl., pow. trocki,

1 okr. adm., 18 w. od Trok, 3 dm. 20 mk,
kat. 4.) M., wś włośc. nad rz. Zyżmą, pow.
oszmiański, 3 okr. adm., od Oszmiany 0 w.
56, od Dziewieniszek w. 21, dm. 8, mk,kat,
74 (1866). A. 1.
Markowszczyzna 1.)  wś, pow. miński, gm.
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białorucka, nnd rz. Wiaczą, po uwłaszczeniu
miała osad włócznych 6. 2.) M., folw., pow.
nowogródzki, o wiorstę na płn.-zach. od mka
Kraszyna, położonego na pół odległości pomię-
dzy stacyami Pohorelce i Baranowicze brzes,-
smol. kolei; miejscowość bezleśna, grunta do-
bre. 3.) M., folw., pow. ihumeński, okr. po-
lie. pachowieki, par, błońska, nad rz. Citewką,
dopływem SŚwisłoczy, na pół drogi pomiędzy
miasteczkami Błoń i Puchowicze, w miejsco-
wości bardzo dogodnej, obszar około 26 włók,
grunta i łąki piękne, propinacya, młyny i
przewóz na Świsłoczy przynoszą około 600 ru-

bli, Dawniej własność Frybessów, teraz przez
wiano Jacewiezów. 4.) M., folw. na płd,
wsch. cyplu pow. ihumeńskiego, w okolicy
mka Kliczewa, w okr. polic. berezyńskim, par.
kat, berezyńskicj, nieopodal rz. Olsy, przy li-
chej drodze wiodącej z Kliczewa do Stojało-
wa, miejscowość bardzo odludna, poleska,
grunta lekkie. 5.) M., mały zaśc, w płn. stro-
nie pow. borysowskiego, na samej granicy
pow. lepelskiego, u źródeł rz. Iduty, osada 1,
okr, polic. 8 dokszycki, miejscowość lesista,
Markowszczyzna, okolica szl., pow. witeb-

ski, 4 okr. polie., 5 okr. sąd., do 800 dz. rozl.,
należy do kilkunastu właścicieli, przeważnie
z rodziny Bitny-Szlachto. M. K.
Markowy gaj, kolonia niemiecka w Ottyne,

pow. tłumacki.
Markowy grunt, wś, pow. kolski, gm. Bu-

dzisław kolski, par. Osiek Wielki, odl. od Ko-
ła w. 8, dm. 5, mk. 39.
Mark-Preussisch (niem.), ob. Przezmark.
Markraćcicy, niem. Markersdorf, trzy wsie

nad białym Halsztrowem, pow. zhorjelski na
Szląsku, zwane: Delmje, Hornje i Kloszierskie M.,

z kośc, paraf, ewan. (par. kat. Jawornik) i po- .
mnik Francuzów poległych tu 22 maja 1813 r.
Marksdorf (niem.), ob. Markotów i Marzdorf.
Marksdorf, ob. Markuszowce.
Marksdorf, niem. Kukermihle.
Marksdorf, st. dr. żel. koszycko-bogumiń-

skiej, o 75 kil, od KoszyccE siĘ
Markseifen, pot, podtatrzański w hr. spie

skiem (Węg.), bierze początek na płd. wsch.
stoku Tatr bielskich; płynie na płd. wschód
przez obszar gm, Białej Spiskiej, juź to przez
lasy Hecgschlich i Zipfen, już też łąkami,
przepływa środkiem miasto Białą Spiską, po-
niżej której zlewa swe wody do Popradu z le-
wego brzegu. Płynie przeważnie od żródeł
począwszy aż po cegielnię bielską rowem ku

osuszeniu okolicy wykopanym i od lew. brz.
łączy się za pomocą rowu Rohr Graben z rz.

Białą Spiską, a od praw. brz. za pomocą rowu
Neu Graben z Czarną Wodą. Długość biegu.
14 kil, Br. G.
Marksewo Stare 1.) niem. Alt Marzówen,

wś nad jez. tejże nazwy, pow. szczycieński,
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st. p. Rańsk. Zawiera 31 włók 1856 r., 240
mk. Ks, Olbracht nadaje niemcowi Romanowi
Spek wś M. z 24 włókami celem lokacyi wsi
dannickiej na prawie chełm. Dan w Królewcu
d. 26 paźdź. r. 1548. W M. mieszka r. 1602
więcej Polaków aniżeli Niemców. (Ob. Kętrz.:
O ludn. pol. w Prus., str. 399 i 241). 2.) M.,
dok, Markzobe, niem. Marxhófersee, jez. przy
wsi tejże nazwy, pow. szczycieński na polsko-
pruskich Mazurach, należało dawniej do bi-

 skupstwa warmińskiego. (Ob. Scriptores Re-
rum Warm, I, str, 29 i 67). 8.) M. Nowe,
niem, Neu-Marzówen, wś, pow. szczycieński.
st, p. Rańsk, 7 włók rozl., 38 mk. (1856).
Markucie (Swźszopole) 1.) folw, szl, nad rz.

Wilenką, pow. wileński, 6 okr., o 3 w. od
Wilna, 14 dm., 94 mk,, z tego 2 prawosł., 80

 katol., 12 żyd. (1866). 2.) M., zaśc, włośc.
nad rz, Mussą, pow. wileński, 2 okr. adm., o
50 w. od Wilna, 3 dm., 30 kat. 3.) M. (Kocie-

_ łówka), zaśc. włośc. od Wilna, 1 dm., 9 kat.
4.) M., zaśc. włośc., pow, wileński, 3 okr.,
036 w. od Wilna, 2 dm., 17 kat. 5.) M., wś
włośc., pow. lidzki, gm. Wawerka, 4 okr.
adm., od Lidy o w. 27, od Wasiliszek w. 11,
dm. 5, mk. 24 wyzn. rz.-kat. (1866). 4. 7.

Markuciszki 1.) dwór, pow. wiłkomierski,
_ par. Wieprze, okręg. polie. Pogiełoże o 7 w.,
ol w. od szosy petersburskiej nad Łokią,
grunta lekkie; do M. należą folwarki: Ada-
majcie, Pupkule, Dragacie, Jurgiańce, Satku-
ny, Pustelniki, Stożki, Iłgobrody, Machówka,
Pilakojnie, Podłokie, Kowszonka, Marcie.
'Własn. Wiktora Adamowicza. Stadnina ko-
ni arabskich, młyn wodny 1 folusz na rzeczce
Łokia w samych Markuciszkach; 2.) M., wś
nad jeziorem Margi(ob.) pow. trocki, staro-
żytna osada, należała do kapituły wileńskiej,

- dzisiaj do rządu; w okolicach wsi tej, nad rze-
ką Strawą, krzyżący, otrzymali w roku
1848 nad Litwinami zwycięstwo, które im
otworzyło drogę w głąb Litwy. |

Markuniszki, wś, pow, wiłkomierski, par.
Świadoście, własn. Machwicą.

Markuny 1.) wś szlach,, nad rz, Wilią, przy
ujściu do niej Oszmianki, pow. wileński, 4
okr. pol., o 64 w. od Wilna, 35 dm.*278 mk,,
z tego 155 katol., 1l żydów. (1866) własność
Kotwicza; 2.) M., wś, nad rz. Syrwintą, pow.
wilejski, 2 okr. polie., o 57 w. od Wilna, 4
dm., 38 kat. (1866); 8.) M., wś rząd. pow.
trocki, 2 okr. polic., 45 w. od Trok, 6 dm,, 78
kat. (1866); 4.) M., okręg wiejski w gminie
Worniany, pow. wileński, mieści nast, wsie:
Szwejlany, Jacyny, Kierele, Czechy, Marku-
ny; zaścianki: Widziuny, Zielonka, Olchowo;
5.) M., pow. wiłkomierski, par. Szaty,

_ Markupie, wś, pow. rossieński, parafia
lalską,
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- Markaschewen (niem.), Markuschoewen, ob.
Markuszewo.

Markusfalu (weg.), ob. Markuszowce.
Markushaza (węg,), ob. Wybuchaniec.
Markusze, (Markuszowce w daw, dokum.)

wś, pow. berdyczowski, par. Berdyczów. Odl.
7 w. od Berdyczowa, w stronie płd.-zach. Le-
ży w głębokim jarze nad strumieniom. Ma 642
mk,, w tej liczbie 532 prawosł., 100 kat, i 10
żydów. Obszaru 2308 dzies. Cerkiew paraf.
drewniana, zbudowana 1777 r. Obszar dwor-
ski należy do Juliusza Marszyckiego. o
„Markusze, wś, pow. lityński, nadrz. Sni-

wodą, która tworzy tu duże stawy, o 85 w.
od Lityna, gm. Ułanów, par. Chmielnik. Ma
120 dm., 7/08 mk., 1069 dzies. ziemi włośc.,
1108 dz. dwor., 35 dz. cerkiewnej. Cerkiew
p. w. N. M, P. Róż,, młyn. Grleba czarnozie m.
M. należały do stwa chmielnickiego, lustrator
Humiecki (1616) zowie je Markuszowce. „, Po-
sesorowie Jan i Mikołaj Petrykowscy pokaza-
li konsens Zygmunta III, na pozwolenie i po-
twierdzenie kupna prawa lennego od szlachet-
nych Markuszewskich, na tę wś Markuszówee,
na której wsi tak antecesorowie ich jako i oni
sami byli posesorami za prawem lennem, od ś,
p. króla Augusta onym danym, także i za za-
pisaniem sumy grzywien 30 ratione locatio-
nis od tegoż króla. Racione cujus służbę wo-
jenną za obwieszczeniem im pana hetmana
kor. konno służyć powinni.* (Źródła dziejo-
we). Za lustracyi ]686 r. M. trzymał Piotr
Łabęcki rotmistrz JKM, za opłatą 57 zł, Roku
1770 posesorami byli Feliks i Zofia z Ry-
charskich Nowiecy, za opłatą kwarty 2314 zł.
6 gr. W ostatnich czasach należały M. do
Budzyńskich, Stempkowskich, dziś do Szyma-
nowskich. Dr, M.
Markuszewskie stwo niegrodowe, było po-

łożone w wdztwie podolskiem, pow. latyczew-
skim. Powstało z dawniejszego stwa chmiel-
niekiego przez oddzielenie wsi Markusze
z przyległościami. W r. 1771 było w posia-
daniu Feliksa Nowickiego, łowczego chełm-
skiego, który zeń opłacał kwarty złp. 2,314,
gr. 6. Gdy nader liczne i wieloletnie spory za-
chodziły o granice tego sswa z dobramichmiel-
nickiemi, przeto stany rzplitej na sejmie z r.
1778—75 wyznaczyły przez oddzielną ,kon-
stytucyę komisyą z 19 urzędników koronnych
do ścisłego i ostatecznego oznaczenie granie
obu tych starostw.
Markusze, okolica szlachecka, w pow. lidz-

kim, 4 okr. adm., od Lidy o w. 27, od Wasi-
liczek w 11, dm. 5, mk. wyzn. prawosł, 3, rz.-
kat. 28 (1866). AT,
-Markuszew, 0b. Markuszów.
Markuszewo, niem. Markuschewen, wś, pow.

ostródzki, st. p. Łukta.
Markuszka, przys. do Załęża, pow, jasiel.-
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ski, o 3 kil, od st. p. Osiek, 127 mk. kat, Le-

ży przy ujściu Kłopotniey do Wisłoki, grani-
czy na płn, z Załężem, na płd. z Zawadką, na
zach. z Wolą dębowiecką, Mac.
Markuszew, os. miejska przedtem miastecz-

ko, nad rz, Łachą, pow. nowo-aleksandryjski
(puławski) gm. i par. Markuszew. Odl. w. 5
od Kurowa, 8 w. od stacyi dr. żel, Nadwiśl.
Miłocin, 21 w. od Puław,25 w. od Lubli-
na i 1380.w. od Warszawy. Leży przy trak-
cie bitym warszawsko-lubelskim, między Ku-
rowem a Lublinem, w dolinie rzeczki tworzącej
zagłębienie śród okolicznej wyżyny. Posiada
kościół par. murowanyi drugi filialny, dom
schronienia dla 10-u starców i kalek, syna-

gogę, urzad gminny, szkółkę początkową, kasę

wkładowo-zaliczkową wiejską, i fabrykę na-

rzędzi rolniczych. Stacya pocztowa w Kurowie,
gdzie także i sąd gminny dla M. W 1827r.
było tu 78 dm., 525 mk., w 1861r. 91 dm.
(9 mur.) i 826 mk, (387 żydów.); obecnie ma
1256 mk. (672 żydów) i 135 dm. (6 mur.)
Pierwotni dziedzice i założyciele zapewne wsi
pochodzili z możnego rodu Firlejów, którzy
dla kolonizacyi obszaru między Wisłą a Bu-
giem, położyli wielkie zasługi. Przybrali oni
od siedziby miano Markuszewskich, lecz za-
chowali wspólny herb Lewart. Po wygaśnię-
ciu tej gałęzi rodowej (na Kazanowskiej sę-
dzinie łukowskiej) majątek przeszedł do Firle-
jów, a po nich należał do Hryniewieckich,
Tarnowskich, Zbyszewskich. W 1608 roku
dziedziczka M. Grertruda Firlejowa (z Bnina
Opalińska) żona podskarb, w. koronnego wznio-
sła tu kościół murowany ś-go Ducha i szpital.
Kościół ten został przyłączony do parafialne-
go, który wznieśli tu Jan i Andrzej Firlejowie
w r. 1667. Ten ostatni murowany, z dwoma
wieżami, sklepiony, ma dwa nagrobki Kata-

rzyny Hryniewieckiej kasztel. kamienieckiej

(zr. 1773) i Rafała Tarnowskiego (1808 r.)

z marmuru. Przywilej miejski nadał osadzie

Jan III w r. 1686, a cechy ustanowił 1689 r.
M., par, dekan, nowo-aleksandryjski, 2558

dusz. M., gm., należy do s. gm.,okr.IIw Ku-

rowie, gdzie też i st. p., ma 11,536 mr. ob-

szaru i 3,547 mk. (1867) W skład gminy
wchodzą: Bobowisko, Góry, Kalenie, Kłoda,
Kątna wólka, Łomy, Markuszów, Orlicz, Przy:

byszewska wola, Zabłocie, Zastawa. W gmi-
nie istnieje jedna szkoła początkowa, jeden
wiatrak, dwa młyny wodnei 1 fabryka na-
rzędzi rolniczych z prod, za 2,500 rocznie,
Dobra M. składają się z folw. Łany V. Marku-
szów, nomenklatury Marynki, osady miejskiej

M., wsi: Góry, Zabłocie, Kłoda, Bobowisko,
Łąkoć, Barłogi, Choszczów, Rany; Kaleń i Za-
stawie. Rozl. wynosi mr. 2223, grunta orne
i ogr. m. 717, łąk mr, 245, pastw. mr,50, wo-
dy mr. 37, lasu mr. 1108, nieuż. i place mr.  
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76. Bud. mur. 7, z drzewa 19. Płodozmian
14-polowy, młyny wodne i wiatrak. Osada
M., osad 116, z grun. mr. 892; wś Góry, osad
37, z grun. mr. 777; wś Zabłocie, osad 21,
z grun. mr. 625; wś Kłoda, osad 26, z grun.
mr. 689;wś Bobowisko, osad 1l, z grun. mr,
352; wś Łąkoć, osad 11, z grun, mr. 307; wś
Barłogi, os. ll, z grun. mr. 349; wś Chosz-
czów, osad 26, z grun. mr. 615; wś Łany, 0-
sąd 19, z grun. mr. 58; wś Kaleń, osad 16,
z grun mr. 469; wś Zastawie, osad 18, z grun.
mr. 395. Poduchowne grunta w M., mające
284 mr., przeszły na własność rządu, i zosta-
ły sprzedane w r. 1881 za 19,345 rs, Br. Ch.

, Markuszowa 1.) przys. do Janowie pow.
limanowski, leży nad potokiem Wilkowiskiem
uchodzącym do potok. Tarnawy, a z nim do
Stradomki, w okolicy górskiej 352 m. npm.,
lesistej, należy do paraf, rzym,-kat. w Skrzy-
dlnie i liczy i ]48 mk. rzym.-kat. Gleba ow-
siana, górska, Posadł, więk. OO. Cystersów
w Szczyrzycu wynosi 37 mr. lasu, mniejsza
145 mr. roli, 27 mr. łąk, 47 mr. pastw. i 5
mr. lasu. Graniczy na półnoe z Jodłowni-
kiem, na zachód ze Skrzydlną, na południe ze
Stróżą ŚStruszkiewicz, a na wschód ze wsią
Wilkowisko. 2.) M., wś, pow. rzeszowski, na
prawym brzegu Wisłoka. Sama wś zaległa
porzecze 270 m. npm., ale ze wszystkich stron
podnosi się teren, tworząc kraj podgórski i le-
sisty. WŚ liczy 461 mk., z których 68 prze-
bywa stale na obszarze więk. posiad. Teofila

Wasylewskiego. [Ludność jest rzym.-katol.

i należy do parafii w Dobrzechowie, a sądu

pow. w Strzyżowie. Kasa pożycz. gminna
rozporządza zaledwie 43 zł. w. a. Pos. więk.
ma obszaru 445 mr. roli, 55 mr, łąk i ogr. 42
mr. pastw., i 1l mr. lasu, pos. mn. 282 mr.
roli, 28 mr. łąk i 58 mr. pastw. M. graniczy
na zachód z Kozłówkiem, na płd. z Oparówką,
na wschód z Wysoką. Wisłok stanowi część
granicy od wschodu a od zachodu całą granicę
tej wsi. Mac.

Markuszowce, ob. Markusze,
Markuszowce, niem. Marksdorf, węg. Mar-

kusfalu, wś, w hr. spiskiem (Węgry), w pow.
hornadzkim, w dystrykcie glewockim, na le-
wym brzegu Hornadu, stacya drogi żel. ko-
szycko-bogumińskiej, graniczy od wsch. zCze-
panowcami, od półn. z Leskowianami, od płn.-
zach. z Nową wsią spiską (Igló), od zachodu
z Tepliezką i Roztoką, a od płd.-wsch. z Za-
wadką. Domostwa legły po płn. (lewym)
brzegu Hornadu, na wys. 445 m. npm., tak,

iż z domostwami wsi Czepanowiec, wchodzą
(od wsch,) w bezpośrednią styczność. Wzdłuż

południowo-wschodniej granicy, płynie potok

Przykopiec (Prikopec), zlewający swe wody

do Kotterbachu, dspływu Hornadu. Oprócz.

tego przeżyna płd. obszar M. potok Korytny,
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również dopływ Hornadu. Obszar M, wraz
z Czepanowcami, liczy 2092 katastr. sążni
kwadr. (1870 r.) Są tu łomy marmuru, Koś-
ciół p. w. św. Michała Arch. starożytny, ist-
niał już w r. 1280; posiada metryki od roku
1691—1699 i od r. 17038 do dzisiejszych cza-
sów. Br. G.
Markwacz, pierwotna nazwa wsi. Mar-

chwacz, paraf, Rajsko, ob. Łaski lib, benef,
II, 9.
Markwarcice, niem. Markersdorf.
Markwartowice al. Markwatowice, niem.

Marquartowiiz, wś rycer. i obszar gminny, po-
wiat raciborski, Obszar dworski, należy od
r. 1844 do v. Rothschilta, ma 614 mr., w tem
150 mr. zarośli, stanowiących bażantarnią,
Gmina składa się z 14 całych, 11 połowicz-
nych osad, 14 ogrodziarzy, 42 rodzin bezrol-
nych komorników. Do gminy należy 1854
mr. w tem 1175 mr. roli, 537 mr. lasu.
W miejscu jest stara kaplica, w której niekie-
dy odprawia się nabożeństwo; szkoła na 110
dzieci, Ludność trudni się także furmaństwem,

górnictwem i drwalstwem. (zęść gruntów
- niezamieszkałych, należy do wsi Dobrosławie
(ob.) na Szląsku austryackim, Br. Ch.
Markwartsdorf, (dok.). ob. Markersdorf,
Markwatów, folw. na obszarze dw. Rych-

wałdu, pow. żywiecki.
Markwatowice, ob. Markwartowice,
Markwitz (niem.), ob. Krupin,
Markwitzwolla (niem.), ob. Markowskie,
Marlewo 1.) wś, niedaleko Warty, pow.

poznański, 6 dm. 75 mk., 5 ew., 40 kat, 12
analf, Poczta, tel., st. kolei żel, w Poznaniu,
0 7 kil.; gość, o 8 kil. 2.) M.—Biniewo, wś,
pow. wągrowiecki, 9 dm., 91 mk, 2] ewang,,
70 kat., 24 analf, Poczta, kol,i st. kol. żel.
w Rogoźnie, o 2 kil. gośc. o 1 kil. 3.) M,
folw., J181 mr. rozl., 4 dm., 108 mk,, należy

'.. do dom.: „Sierniki*, własności d-ra Włady-
sława Szołdrzyńskiego, M. St.
Marlinowka, folw., pow, nowogrodzki, wła..

sność szlacheckiej rodziny Sokołow, ma obsza-
ru około 4 włók. dl: Jól.

—_ Marlinowo al. Dudki, niem. Marlinowen al.
Duiken, wś, pow. gołdapski, st. p. Dubeniszki,
okrąg urzędu stanu cywilnego Rogainen. 1856
r. 265mk. M, założono r. 1580; w tym roku
bowiem kupiło 4 gospodarzy, 40 włók od pa-
na Aulaka, płacąc za włókę 58 grzywien, Ma-
jątek ten nadał pierwotnie ks. Albrecht swe-
mu słudze, Piotrowi Marlinowi, który go Au-
lakowi sprzedał. (Ob. Kętrz. O ludn, pols.
str. 541). Kś, Pr,

Marlutten (niem.), folw., pow. rastembor-
ski, st. p. Sępopel.

Marmany rum. i wś włośc., pow. rypiński,
" gm, i par, Chróstkowo, odl. o 16 w. od Rypi-  
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na- Ma6 dm., 40 mk., 137 mr. gr. dobr. 20
nieuż.
Marmaros, źródliska Qisy ob.
Marmasze, część wsi Dworce, pow. żól-

kiewski,

Marmaszowice al. Marmaszówka, Marmu-
|szowce, Marmorówka, część Firlejówki, pow.
złoczowski, nad rz. Olszanką, śród stawów
i lasów.
Marmet, ob. Mermet,
Marmiszki, pow. władysławowski, gm.

Tomaszbuda, paraf, Gryszkobuda. Odl. 24
w. od Władysławowa, ma 9 dm. 59 mk, W r.
1827 wś rząd., 8 dm., 56 mk.
Marmoliszki, pow. maryampolski, gm.

Michaliszki, par, Płutyszki. Odl. 23 w. od Ma-
ryampola, Ma 5 dm., 84 mk.
Marmoncie, wś, pow. rosieński, par, chwej-

dańska.
Marmowicze, wś, w płn.-zach. stronie pow.

rzeczyckiego, ku granicy pow. bobrujskiego,
o w. 3 na płn,-zach, od miast. Zutuszkiewicz,
osad 20, miejscowość poleska, odludna.
Marmozówka, al. Marmuszowice, ob. Firle-

jówka,
Marmuszowice, ob. Marmozówka.
Marnawieś, grupa chat w Rybiu nowem,

pow. limanowski,
Marniszki, ob. Marmiszki,
Marnopole al Marynopol, wś, pow. janow-

ski, gm. i par. Gościeradów, o 10 w. od Kra-
śnika, o 32 od Janowa, należała do dóbr go-
ścieradowskich, założona śród lasów, grunta
sapowate lecz urodzajne; 16 dm., 157 mk.,
141 mr. ziemi, SĘ w
Marohn- Kaempe (niem,), ob. Marońska

Kępa,
Marong al. Marung, dok. Maringe i Marang,

jez, w zach. części, pow. olsztyńskiego, nad któ-
rem leżą wioski Szomfalt, Zamensdorf i Lajsy.
Obejmuje 419 mr.; z niem stoi w związku jez.
Pęglity, 88 mr. duże. Dziś jeziora te są spusz-
czone, i przynoszą mieszkańcom nie małe zyski;
i tak wynosił dochód z gruntów, na których
dawniej jezioro Marong roztaczało swe wody
w 1852 r. 139 tal.,w1855 r, 2790 tal., w 1858
r. 7906 tal., w 1861 r. 3698 tal., w 1868 r. 6739
tal., w ogóle 47227 tal.w 12 lata,W dok. zacho-
dziło jez. już w 1378 r.gdzie kapituła warmiń-
ska nadaje sołtysowi w Laajsach (ob.) Werne-
rowi prawo rybołóstwa w tem jeziorze. (Ob.
Cod. dipl, Warm. str. 87 T. III i Tom II, str,
116 i158).
Maronowoal. Maranowo, karczma nad Ossą

pow. grudziądzki, st. p. Łasin, gdzie jest koś-
ciół paraf., szkoła Pęsławice. 1868 r. 2 dm,,
22 mk,, 11 kat. i1l ew. Pierwotnie należą-
ła ta karczma do Pęsławickich dóbr ryc, i by-
ła wydaną na wieczystą dzierżawę. Gdy na-
stąpiło uwłaszczenie, nabyło ją znów domi-
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nium mocą recesu z d, 29 maja 1828 r., dając
ówczesnemu jej posiedzicielowi Janowi Wit-
kowskiemu w zamian 46 morgów i 38 prętów
kwadr. we wsi Pęsławicach. 1859 r. 7 czer.
atoli odkupiła gmina tę karczmę, do której na-
leżało 58 mr. roli i 2 domy za 2250 tal.
Marońska Kępa, niem. Marokn-Kdmpe, 08.,

pow. inowrocławski, ] dm. 8 mk., należy do
gminy i dom.: „Gniewkowska kępa”.

Maropol, folw., pow. kowieński, należał do
dóbr Iłgów, w pow. władysławowskim, po
drugiej stronie Niemna, ob. Złgów.
Maroz al. Morązy 1.) niem. G'ross-Maransen,

wś, pow. ostródzki, st. p. Witramowo, leży po|
zach, stronie jez, M.; miała 1857 r. 119 mk.
R. 1411 już istniał M,i był osadą bartnieką,
której rola była oddaną na prawie chełmiń-
skiem, 2.) M. al. Morązy, niem. Gr. Maran-

sen,, znaczne jez. w pow. ostródzkim, ciągnie
się z płd. na płn.

' Marózek, niem. Klein-Maransen, wś, pow.
ostródzki, st. p. Kurki, leży po wsch. stronie
jez. M.; 68 mk. (1857).
Marquardi (dok.), ob. Markotów.
Marquardsmuehie (dok,) dziś Dągówki,

niem. Dongen, młyn, pow. olsztyński, Młyn tu-
tejszy zostal postawiony r. 1404, ad. 19 sierp.
wystawiła kapituła warm. nań przywilej,
w którym go sprzedaje wraz z 4 włókami na
prawie chełm. młynarzowi Janowi Delow,
który za to będzie odstawiał rocznie 6 łasz-
tów żyta, 3 na wielkanoc i 3 na św. Michał,
i 6 tucznych świń, z których każda winnabyć
warta przynajmniej 16 szkotów, połowę na
gwiazdkę, a połowę na zapusty. Przysługuje
mu prawo rybołóstwa w stawie dla własnej
potrzeby. (Ob, Cod. dipl. Warm. III, str.
392. Kś. Fr.
Marquardsthal (niem.), dobra, pow. _Wa-

łecki, st. p. Jabłonowo, 6 kil, odl.; najbliższa
st, kolei Czaplinek (niem. Tempelburg) Ob-
szar obejmuje 182,47 ha. mianowicie 164,55
roli orn. i ogr., 6,9 łąk, 0,25 pastw., 6,29 bo”
ru, 2,94 nieużytk. 154 wody; czysty dochód
z gruntów 1799 mrk. Właśc. jest Gustaw
Moetling, par. kat, Wałcz, ew. Lubno; szkoła
Wysoki Kamień (Hohenstein) 1868 r. 9 bu-
dynków, między temi 4 mk. domy, 51 mk,,|

1 kat,i50 ew. Podatek od gruntu 58 tal.
od budynków 3 tal. Kś, Fr.

Marquart (niem.) dok. wś, dziś pod tą na-
zwą już nie istniejąca, nazywa sie Taczej Dą-
gówki, niem. Dongen, pow. olsztyński, parał,
Diwitten. R. 13863 d. 15 sierp. zapisuje ka-

pituła warmińska Nycolao Hoenberg 12 włók
nad jez. Dewythen et inter granicaś villae

Dewythen et Rosenaw, Kaselew et Stolpe
z małem i większem sądownictwem ad manum

et collum se extendentibus na prawie chełm.

Postawienie młyna jednak sobie zastrzegamy,  

Mar 135

Dajemy mu prawo rybołóstwa w jez. Dewyt-
hen małemi narzędziami dla własnej potrzeby,
a nie na sprzedaż. Za to będzie nam służyć
na koniu i płacić dań zwykłą. Datum Wro-
wenburg. Przywilej ten został odnowiony r.
1500, d. 5 lipca. Kś. Fr.
Marquartowitz (uiem.), ob. Markwarto-

wice,
, Marquartsdorf (niem.). Tak zwały się
Jeszcze r. 1656 Dągówki (ob. Według lustra-
Gył z owego roku, obejmowały 12 włók, 2
wolne. Por. Zeitschr, f. d. Gesch. Ermlands,
1880, str. 248. Kś, Fr.
Marquiste (niem.), przys, wsi Grugelwitz,

pow. mielieki,

Marren, dobra prywatne, okrąg Goldynga,
gub. kurlandzka,
Marsau (niem.), ob. Marze al. Marzy.
Marschalisheide (niem.), leśnictwo, pow.

rastemborski, st, p, Nordenburg,
Marschau (niem.), ob. Marszewo,
Marschauerberg (niem.), wś, pow. kartu- -

ski, st, p. Stęgwałd; powstała r. 1825 na wy-
karczowanem i przez rząd sprzedanem polu;
zawiera 18 zagród i ma 81 mr. obszaru. 1868
r. było tu 187 mk., 120 kat., 55 ew. i 12 ży-
dów, 16 dm. Do tutejszej szkoły katol. przy-
łączone są następ. wsie: Marszewo, Ober
Pommerkau, Stęgwałd, Nowa Karczma, Zale-.
sie, Friedrichshof i Weismist. Odl. od miasta
pow. 2”/, mili. Podatek od gruntu 8 tal. 11
sbr. 11 fen., od budynków 2 tal. 26 sbr., od
procederu 6 tal., klasowe 58 tal, 15 sbr.

Marsche, kol. i folw. do Sonnenberga nale-
żący, pow. niemodliński,

Marscheiten (niem.), wś, pow. fyszhuski,
st. p. Heiligen-Creutz; 656 mr. rozl., 145 mk,
(1856).
Marschenen (niem.), wś, pow. fyszhuski;

st. p. Powayen; 678 mr. rozl. i 88 mieszk,
(1856).
Marschenkowitz (niem.), pow. bytomski,

ob. Marzankowice. :
„Marschfeld (niem.), winnica pod m. pow.

Zielonogórą, p
Marscholken (niem.), ob. Marszałki,
Marschowitz (dok.), ob. Marszowice.
Marschwitz (niem.), ob. Marszewiee.
Marschwitz (niem.), ob. Marszowice.
Marsedin (dok.), wś dziś już nie istniejąca,

na Sambii, należała do tamtejszych biskupów
(Cod. dipl. Warm. II, 338).
Marsowiec al. Marsówek, szczyć w paśmie

Gorców, w dziale Lubania, wschodni jego na-
rożnik, nagranicy gm. Krościenka i Kłodne-
go, po nad Wyrem; stromo opada ku wscho-
dowi do doliny Dunajca, łagodniej ku połu-
dniu do dol. Krośnicy. Leży pod 38” 4 12”
wsch. dłg. g. F., a 49” 28' płn. sz. g, Wznies.
832 m. Miejsce znaku triang. Br. G.
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Marszałki, tak się zwał niegdyś przys,
wsi Turawa, pow. opolski, 3

Marszałki 1.) wśi gm., pow. ostrzeszow-
ski, 4 miejsc.: a) M., wś, b) Siekierzyn, pust-
kowie, e) Gruszyński młyn, d) Siekierzyński
młyn. Poczta w Bukownicy o 2 kil, gośc.
o 2 kil., st. kol, żel. i tel. w Ostrzeszowie o 10
kil. 2.) M., dom., 3206 mr. rozl., 2 miejsc.:
a) M., dom., b) Zamysły, folw., 15 dm., 195
mk., 17ew., 178 kat., 95 analf, Własność
Bolesława Bronikowskiego. M. St.

Marszałki, wś, pow. oszmiański, 4 okr.
adm., 56 w. od Oszmiany, 8 dm., 84 mk, (80
prawosł., 4 katol.) (1866).
Marszałkowa, szczyt górski (920 metr.),

w Beskidzie zachodnim w Żywieczczyznie,
Marszałkowa, pot. górski, ob. Karpaty, t,

III, str. 859—2.
Marszałkowa, zaśc. rząd., pow. oszmiań-

ski, 2 okr. polic., 24 w, od Oszmiany, 1 dom,
10 mk, (9 prawosł,, 1 katol.) (1866 r.).
Marszałkówka, grupa chat w Budzowie,

pow. myślenicki,

Marszałkowo, wś, pow. nieszawski, gm.
Bądkowo, par. Łowiczek. Posiada cegielnią,
wchodziła w skład dóbr Łowkowice (ob.).
Marszałowizna, folw., pow. częstochowski,

gm. i par. Kłobuck,
Marszczynowicze, mały folw., pow. mo-

zyrski, okr. polie, leniński nad rz. Słuczą,
o milę na płdn, od mka Lenisza; głuche odlu-
dne polesie; łąk i ryb obfitość. A. Jel,

Marsze, wś, pow. orszański. Marszańskie
sstwo niegrodowe, mieściło się w dawnem wo-
jewództwie witebskiem, pow. orszańskim.
Pierwotnie zaliczało się do województwa smo-
leńskiego. Podług metryk litewskich w r.
1545 składało się ze wsi Marsze i Zalesie
z przyległościami, Zniszczone wojnami to
sstwo posiądał w r. 1771 Ogiński, opłacając
zeń kwarty złp. 36 gr. 28, a hyberny
złp. 100.
Marszew, kol., pow. brzeziński, gm, Cio-

sny, par. Ujazd, ma 4 dm., 34 mk., 105 mr
ziemi,

Marszew, dom., pow. pleszewski, 2780 mr.
rozl., 21 dm,, 294 mk., 7 ew., 297 kat. 64
analf. Poczta, tel. i gośc. wPleszewie, 2kil.
st, kol. żel. Pleszew 0 4 kil. Dora M, mają”
ce 5727 mr. obszaru, własność Kazim. Poniń-
skiego.

Marszewiec 1.) niem. Marschwitz, leśni-
ctwo, pow. szamotulski, | dm, 20 mk, należy
do dom. Biezdrowa, 2.) folw., pow. oborni.
eki, 4 dm., 75 mk., należy do dom. Rożnowa,
Marszewice, ob. Marszowice.
Marszewnica, wś nad rz, Działdówką, pow.

mławski, gm, Zieluń, par, Dłutowo, odl, o 32  w. od Mławy. Ma 18 dm., 176 mk., 565 mr.!
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gruntu, w tem 810 mr. ziemi włośc, Ob. Go-
ściszka,

Marszewo 1.) wś, folw, nad jez. t. n., pow.
słupecki, gm, Wilczagóra, par. Wilczyn, odl.
od Słupcy w. 24'/,, dm. 12 mk, wraz z mły-
nem Szubianka 86, folw. dm. 3, mk. 109.
W 1827 r. było tu 16 dm., 135 mk. Wspo-
mina tę wś Lib. Benef. Łaskiego (t. I, 201 i
202). Folw. M. z wsiami: M., Wacławówi
Zygmuntów, ma w ogóle 497 mr.: grunta or-
ne i ogr. mr. 427, łąk mr. 45, pastw. mr. 4,
nieuż, i plące mr. 21, bud, mur, 9, z drzewa 4;
płodozmian 11-polowy, olejarnia, Wieś M.
os. 18, z grun. mr. 30; wś Wacławów os. 13,
z grun, mr. 92; wś Zygmuntów os. 10, z grun.
mr. 16. 2.) M,, folw., pow. płoński, gm, Sar-
biewo, par. Baboszewo, odl. 9 w. od Płońska.
Ma 1 dm., 5 mk,, 210 mr, obszaru. Br, Ch,
Marszewo 1.) folw., pow. śremski, 2 dm,,

69 mk., należy do dom. Kadzewa, 2.) M.,
folw., pow. bukowski, 3 dm., 66 mk,, należy
do dom, Brody.
Marszewo 1.) al. Marszewy, niem. Marschau,

wś, pow. kartuski, st. p. Stęgwałd; dawniej
własn, 00. jezuitów w Szotlandzie przy Gdań-
sku. D. 5 list. 1820 r. wydał tę wieś rząd pru-
ski, skonfiskowawszy dobra zakonne, dawniej-
szym czynszownikom na własność. Obszar
wynosi 305 mr.; we wsi jest 5 gburskich po-
siadłości i 6 zagrod.; r. 1868 było tu 91 mk.,
54 kat. i 37 ew., domów mieszk. 10i cegiel-
nią. Paraf, kat. Dolne Prągowo, ew. Przy-
jaźń, szkoła: Marschauerberg (niem.), Odl. od
miasta pow, 2*/, mili, Podatek od gruntu wy-
nosi 21 tal. 14 sbr. 11 fen,, od budynków 2
tal, 27 sbr., klasowe 35 tal, 2.) M. (niem.)
Marschau, kolonia, na wykarczowanem polu
r. 1817 założona, pow. kartuski, st, p. Stęg-
wałd. Zawiera 72 mr., 14 zagród, 14 dm., 120
mk,, 19 kat, i 101 ew., paraf, katol. Dolne
Prągowo, ew. Przyjaźń, szkoła: Czapielsk.
Odl. od miastą pow. 2'/, mili, podatek od
gruntu 5 tal. 7 sbr. 10 fen., od budynków 3
tal., od procederu 4 tal., klasowe 85 tal.

Marszewskie, jezioro, przy wsi Marszewo,
w pow. słupeckim, łączy się z jez. Powidzkiem
a przez nie z Gopłem,
Marszewy, ob. Marszewo. >5d

- Marszowice, wś, pow. miechowski, gm, i
par. Luborzyca, W 1827 r. par, Groszcza, 28
dm., 199 mk. W XIII w. stanowi własność
niejakiego Rodgera i Falisława (Dług. I, 160),
W XV w. jest posiadłością bisk. krak. (Dług,
I, 181). Jan Rzeszowski bisk. odstąpił dzie-
sięcinę z tej wsi kapitule w 1474 r. Wtedy
były tu 4 łany kmiece i karezma. Należała
do par. w Luborzycy jak i teraz. (Obacz też
Dług. I, 285). 32
Marszowice z Klęczanami i Dąbrową, wś

w pow. bocheńskim, leżą na lewym brzegu
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Raby przy gościńcu z Bochni do Gdowa, 4:6
kil. od tego mezka, w urodzajnem porzeczu 228
m. npm., które łagodnie podnosi się ku półno-
cy. Jest tutaj kamieniołom, przy którym wy-
rabiają słupy milowe i proste krzyże pomni-
kowe. Przys, Klęczany leży po drugiej stro-
nie rzeki pod lasem zręczyckim, pokrywają-
cym wzgórza. M. należą do parafii rzym,-
katol. w Niegowcu a sądu pow. w Niepoło-
micach; liczą 604 mieszk, rzym.-katol. Pos.
więk. Anast. Benoógo ma obszaru 378 mr. ro-|
li, 13 mr. łąk, 6 mr. pastw. i 164 mr. liściowe-
go lasu; pos. mniej. 549 mr. roli, 66 mr. łąk,
168 mr. pastw. i 34 mr. lasu. Długosz wy-
mienią tę wieś w Lib. benef, II, 117. Pisali
się z niej Ligięzowie i Ociescy; graniczy na
zachód z Gdowem, na północ ze Świstówką,
częścią Niewiarowa, a na wschód z Nieznano-
wicami. Mac.
Marszowice, niem. Marschwitz, w XIV w.

Marschowitz. 1.) wś, pow. nowotarski na
Szląsku, par. Lissa. 2.) M., wś, pow, olaw-
ski, par, Wiirben, ma kościół paraf. ew,
Marszowiec, przys. do Zielonki, w pow.

krakowskim, 7:6 kil. od Krakowa, leży w pa-
sie granicznym cłowym i składa się z folwar-
ku i osady małej położonej na wschód od Zie-
lonki, Długosz (Lib, benef. II, 148) Marscho-
wycze nazywa królewskim łanem (praedium)
przy którym niema ani zagród, ani łanów
kmiecych. Ten przys. graniczy na południe
z Witkowicami, na wschód z Babicami, a na
północ z Grarlicą murowaną, Mac,
Marszywiec, wś, pow. piotrkowski, gm.

Bujny, ma 9 dm., 111 mk., 178 mr. obszaru.
Marta, huta, niem. Martkhahitie, pow. by-

tomski, par. Katowice. Jest tu fabryka i wal-
cownia szyn kolejowych założona w 1857 r.
Marta al. Martwia, niem. Marthe al. Marte,

wś, pow. wałecki, st. p. Tuczno. Zawiera
34/5:98 mr. magd., 108 bud., między tymi 82
dm., 275 mk,, 68 ew., 207 kat. Podatek od
gruntu wynosi 47 tal,, od bud. 25 tal.
Marta Nowa, niem. Veu-Marthe, folw., pow.

wałecki, st. p. Tuczno; własn. hr. Stolberg-
Wernigerode, do którego należą duże dobra ryc.
Tuczno, obejmujące 5234 ha. obszaru, 8 bud.,
między tymi 3 dm,, 54 mk., 31 katol., 28
ewang. Kś. Fr.
Marta Waleska, niem. Marika-Valesca, ko-

palnia węgla, pow. pszczyński. Znajduje się
w obrębie dóbr Łaziska-Srednie. :
Martąg, niem. Zrrgang, ws, pow. malborski,

zawiera 4 wolne chełmińskie posiadłości i 1
zagrodę; 43 włók i 9 mr. obszaru; 124 mk. r.
1868; 77 katol, 32 ew., 15 menonitów; 10
dm., paraf, ew, kat. i okrąg urzędu stanu cy-
wilnego: Lasowiee: odl. od Malborga */, mili;
podatek od gruntu 343 tal. 8 sbr., od bud. 12
tal., od dochodu 30 tal., klasowe 118 tal. 15  
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sbr., st. p. Malborg; dokument lokacyjny tej
wsi datuje z r. 1341.
Marte (niem.), ob. Marta.
Martenhayn (niem.), ob. Martyany,
Marteniwka, nazwa chat we wsi Czarnym

potoku, w pow. kocmańskim,
Martennen-Goerge al. Parpen (niem.), wś,

pow. kłajpedzki, st. p. Krotynga Niemiecka;
552 mr. rozl., 37 mk. (1856).

Martensdorf, ob. Gętomie.
Martenshoehe (niem.), os., pow. ostródzki,

st. p. Ostrodą,
Martha (niem.), ob. Marta.
Marthashausen, folw., pow. bydgoski, ob

Morzewiec.
Martin garnen 1.) al, Paugen (niem.), dobra,

pow. kłajpedzki, st. p. Kłajpeda, 348 mr., 43
mk. (r. 1856). 2.) M.-Geiden al. Klauberten,
al. Ussłóknen (niem.), wś, pow. szyłokarczem-
ski, st, p. Jugnaten, 220 mk. (r. 1856). 8.)
M.-Gensischellen al. Genstschellischken (niem.),
wś, pow. kłajpedzki, st, p, Plieken (niem.), po
pol. Pliki. 4,) M.-Giobischken (niem.), wieś,
pow. kłajpedzki, st. p. Kłajpeda, 5.) M.-Gór-
ge-Reuter al, Liebken (niem.), po pol. Lipka, wś,
pow. kłajpedzki, st. p. Kłajpeda, 512 mr., 44
mk, r. 1856. 6.) M.-Jagschen albo Kalwen
(niem.), pow. kłajpedzki, st. p, Dawile; zawie-
ra 508 mr. 1856 r. 52 mk. 7.) M.-Piicken
(niem.), wś, pow. kłajpedzki, st, p. Kłajpeda;
581 mr. obszaru, 22 mk. r. 1856. 8.) M.-
Prussen (niem.), wś, pow. kłajpedzki, st. p.
Dawile, 208 mr. obszaru; 10 mieszk. roku
1856. Kś, Fr.
Martin (St.), ob. Swaćż Martin.
Martina, szczyt górski, w Tatrach liptow=

skich nad pot. Hibica (ob.),

Martinau, ob. Jarcinowo,
Martingken (niem.) al. Martinken, ob, Mar-

cinki,

Martini Vitla (dok.),
dorf.
Martinke (niem,), ob. Marcinki.
Martinouo (dok.), ob. Maertinau.
Martinpol (rus,), ob, Marcinpol.

, Martinsau, pojedyńcza osada, pow. obor-
nieki, | dm., 16 mk, należy do gm. i miasta:
Oborniki,
Martinsberg (niem,), wś, pow. bystrzycki,

nad strugą Puhn, par. Konradswaldau i Neu-
Waltersdorf. Do M. należy kol. Tschihak.
Martinsdorf 1.) (niem.), ob. Maertinau i

Maerzdorf. 2.) M. (niem.), ob. Marcinkowo,
Martinshagen, wś na Pomorzu; w okr. reg.

Koszalińskiej pod S$ławnem. Perlbach przy-
puszczą, że zachodzące w dok, z r. 1262 „„Gra-
bowe* jest dzisiejsze M, nad rzeką Grabow.
(Pom. Urk. B., str. 162—190). Dziesięciny
stąd zapisał biskup HermannzKamienia klasz-
torowi cystersów w Bukowie. Kś, Fr.

ob. Maerzdorf i Merz-
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_Martinshof (niem.), folw., pow. gierdaw-
ski, st. p. Gierdawy.
Martinsholm al. Meinardsholm, wyspa na

_Dzwinie, ob. t. IV, 101—2.
Martinswaldau (niem.), r. 1386 Jerboten-

wałde, 1400 Merwittenwalde, wś, pow. bolesław-
ski na Szląsku, par. Ober-Thomaswaldau.

Martischen (niem.), wś, pow. gąbiński, st,
p. Gąbin; 1856 r. 131 mk.
Martischken (niem.), wś, pow. gołdapski,

st. p. Tollmingkehmen.
Martoń (Szett), ob. Swaćż Martin,
Martori (dok.), ob. Jfozżyr.
Martuli, wś rząd., pow. wilejski, 3 okr.

adm., o 68 w. od Wilejki, 4 dm., 37 katol.
(1866 r.).

.. Martwa Woda, Martwe Wody, rz. dopływ
Bohu z lewej strony, poczyna się przy wsi
Nieczajówce, wpada do Bohu pod Woznesień-
skiem. Zabiera ze sobą z praw. brz. rzeczki:

Kostowata, Komyszewata i Arbuzenka.

Martwe, pow. włocławski, gm. Dobiegnie-
wo, par. Kowal.

Martwia, ob. Marta,
Martwy-bród, ob. Nacza,
Martyany, niem. Merienheim al. Martenhayn,

Martenhein, wś na polsko-pruskich Mazurach,
pow. lecki, st. p. Nakomady, okrąg urzędu
stanu cywilnego W, Sterławki. W. M, Kon-
rad v. Jungingen nadaje mieszkańcom w M.6
włók w polu Kamionka na pomoc 30 włókom,
które im nadał tamże W. M. Konrad Wallen-
rod. Wszystkie 36 włók razem otrzymują
teraz na takich warunkach, jak przedtem 30 i
również z obowiązkiem jednej tylko służby
zbrojnej. Dan w Malborku w środę przed Ś.
Wawrzyńcem r. 1395. R. 1610 kupił Adam
Myślęta, pleban swarcztyński tamże 51/, włó-
ki, które jednak już r, 1621 odsprzedał miesz-
kańcom martyańskim. (Ob, Kętrz,: O ludn. pol.
w Prusiech, str. 486), R. 1856 mieszk. 314.
Z szlachty polskiej mieszkali tu Kowa-
lewscy. Kś, Fr.

Martykłos, według Knie os. do wsi Gola,
pow. olesiński.
Martyna al. Martina, wzgórze bezleśne, na

północny zachód od Wychodnej, w hr. liptow-
skiem (Węgry), między niem a pot. Hibicą,
pod 377 32 50” wsch, dłg. g. F., a 490 3' 497
płn. sz. g., 827 m. wysokie, Miejsce znaku
triangul. Br. Q.

Martynajcie, okolica szlach., pow. szawel-
ski, gm. i par. szawlańska. Niekrasz ma tu 3
włóki, Wambut 2 a Kimont, Misiewicz, Chrzo-
nowicz, Kodzewicz i Ignatowicz po jednej,

Martyńce, wś nad Prutem, pow. chocimski
gub. bessarabskiej, par. Chocim, st. p. Nowo-
sielica, Ma cerkiew paraf. X. M, O.

Martyniance, wś rząd. nad rz. Niemen,  
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pow. trocki, 3 okr. pol., 070 w. od Trok, 4
dm.. 40 mk., 1 prawosł, 39 katol, (1866).

Martynieko, ob. Zudrowianka, i
Martynie, wś, pow. ostrogski, o 17 w. na

płd. od Ostroga, śród lasów; pierwotnie nale-
żała do Malińskich, a w końcu ostatniego stu-
lecia nabyta przez pułk. b. wojsk polsk. Sta-
nisława Jabłonowskiego, uległa w 1831 r.
konfiskacie i obecnie należy do rządu. Ma 16
osad włośc., młyn wodny i karczmę; gleba
krzemionkowa.

Martyniec, szczyt bezleśny na Podhalu
liptowskiem, na północ od wsi Hory, a na
wschód od wsi Końskiej, pod 87? 23/50” wsch.
dłg. g. F., a 490 7' 15” płn. sz, g., między pot.
Klinówką (od wsch.) a Końskim (od zach.).
Wznies. 849 m, Miejsce znaku triangul.

Martyniki, część Sassowa, pow. złoczowski,
Martyniszki, wś i dobra nad rz, Świętą,

pow. szawelski, par, Staro-Zagórska, gm. Kru-
piewska. Leży przy bitym trakcie o 13 w.
od m. Zagór ityleż od Krup. Przed zbudo-
waniem kolei żelaznej z Możajk do Rygi, tym
bitym traktem ciągnęły tysiące fur do Mita-
wy i Rygi ze Amujdzi a nawet towary z Prus,
Obecnie trakt ten podupadł i służy na miej-
scową komunikacyę mieszkańców. Najbliższa
stacya mitawskiej drogi żel, Aue o 8 mile
i Behnen przez Zagóry o mil 4, W. Zagórach
sąd pokoju 3 okr. ist, poczt. Po uwłaszcze-
niu włościan pozostało w M. włók 90 ziemi,
w tej liczbie z dziesięć włók bagnistych nieu-
żytków, 30 włók lasu opałowego. Według
taryfy ks. żmujdzkiego 1717 r. M. z Szakino-
wem, wraz z Zagórami Nowemi stanowiły część
dóbr królewskich i były we władaniu Berga.
Następnie w 1801 r. Paweł I darował hr. Wa-
leremu Lautrec emigrantowi francuskiemu.
Syn tegoż urodzony z polki Aleksander Lou-
trec marszałkował powiatowi szawelskiemu
lat 12. Wymurował ładny dom mieszkalny
w M. Założył park i wzniósł budowle gospo-
darskie z muru. Sprzedał Szakinów i wzoro-
wo urządził włościan. Obecnie są chaty uwłasz-
czone po sześć włók ziemi a najmniejsza po-

siada trzy włóki, Unikając reform włościań-
skich w 1856r. Hr. Lautrec sprzedał M. Ru-
dolfowi Kościałkowskiemu z wiłkomierskiego
powiatu. Małżonka tego Tekla z Siesickich
zaprowadziła w M. zarodową oborę i inne ule-
pszone urządzenia. W 1868 r. Kościałkow-
ska sprzedała M. już bez ziemi kupcowi ryg-
skiemu Millerowi, od którego nabył we dwa
lata baron Felsen z Kurlandyi. Wybudo-
wał ón w M. piękne folwarczne budowle w fol.
Jautmalki i we dworze i za podwójną cenę
1881 r. sprzedał Neuraudowi z Mitawy, któ-
ry we dwa lata, z wielką korzyścią sprzedał
obeenemu właścicielowi Jerzemu Hejkingowi,
Jak widzimy w ciągu dwudziestu kilku lat
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szósty raz przeszły M, z rąk do rąk i cena te-
go majątku podniosła się do 1500 rs. za włó-
kę z nieużytkami i dobrze wyciętym lasem.
Do M. należą folw, Jautmalki, zaścianki: Bzor-
kinie, Bombały, Kupłejki, młyn w Nowo-
gródku i oberża nazwana „biała karczma.

Martyniuk, młyn, na obszarze dwors, Czer-
nawki, w pow. czerniowieckim.
Martynka, potok leśny, ob. Horpinka,
Martynkowee, ob, Martynówka.
Martynopol, ob. Jarcinpol.
Martynów, pow. grójecki, gm. Drwalew,

par. Chynów. Folw. M. rozl. mr. 371: grunta
orne i ogr. mr, 309, pastw. mr. 5, wody mr,
2, lasu mr. 51, nieuż,i place mr. 6, bud,zdrze-
wa 10, gospodarstwo 4-polowe, wiatrak,
Martynów 1.) Nowy (po rusku Martyniw

nowyj) z Bulową i Wyhówką (al. Wychowską),
wś, pow. rohatyński, 24 kil, na płd, od Roha-
tyna, 8 kil. na płd. zach. od sądu powiatowego
w Bursztynie, 5 kil. na płd, wsch. od urzędu
poczt., stacyi kolej, i telegr. w Bukaczowcach.
Na płn. wsch, leżą Tenetniki, na płn, Bursztyn
i Demianów, na wsch, Demianów, na płd.
wsch. i płd, Martynów Stary, na płd. zach,
Siwka wojniłowska (w pow. kałuskim), Przez
płd. zach. część obszaru płynie Dniestr od płn,
zach. na płd, wsch. i tworzy granicę od Siwki,
wysyłając na wschód dwa ramiona, które się
potem łączą ze sobą, a przybierając kierunek
płd. i zach, z głównem ramieniem Dniestru.
Nad Dniestrem leżą zabudowania wiejskie
(256 m.), na płn. wsch. od nich wznosi się
wzgórze ze znakiem triangul. do 288 m. Stro-
nę płn. przerzyna kolej lwowsko-czerniowie-
cka. Własn. więk. ma roli orn, 673, łąki
ogr. 91, pastw. 33, lasu 350) mr.; włas. mniej.
roli orn. 644, łąk i ogr. 176, pastw. 134, lasu
39 mr. W r. 1680 było 1038 mk. w gminie,
51 na obsz, dwor. (562 obrz. rzym.-katol., 482
gr.-katol.). Par. gr.-kat, w miejscu,- dek. żu-
rawieński, archidyec. lwowska. Do parafii na-
leżą Martynów Stary i Tenetniki. We wsi
jest cerkiew pod wezw. św. Mikołaja. Par.
rzym.-kat, także w miejscu, dek, doliński, ar-
chidyec. lwowska. Do parafii należą: Demia-
nów, Martynów Stary, Moszkowee, Rozdwia-
ny, Siwka, Sobotów, Tenetniki i Wychówka.
Posiadając kopią erekcyi tej parafii z d. 81
sierpnia 1607 r., która służyła ks. Janowi

Samborczykowi, pierwszemu plebanowi Mar-

tynowskiemu, podaję zniej ciekawsze szczeg0-
ły: „Ja Mikołaj Staniński, pan „dziedziczny
miasta (sie) Martynowa i wsi do niego należą-
cych, t. j. przedmieść dwoje, Martynów Stary,
Rozdwiany i Sobotów, Moszkowee, Siwka,
Demianów, umyśliłem za dobrego zdrowia fun-

dować kościół w dziedzictwie swojem Marty
nowie ku czci, ku chwale Panu miłemu Bogu,
w którym aby chwała ustawiczna odprawo-  
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wana była, to jest: aby zawsze w każdy ty-
dzień ofiara przenajświętsza tym sposobem szła:
Trzy dni w tydzień pro vivis et pro defunetis,
a niedziela, aby była in suo robore według
zwyczaju kościelnego, tak też uroczyste festa
pro vivis et pro defunctis przodki moje, mię,
dziatek, poddanych i czeladzi, A iż synów
mam czterech, dlategom wsie wszystkie miano-
wał, aby ze wszystkich wsi i od wszystkich
panów po śmierci mej decymę wszyscy pano-
wie do tej majętności należący dawali, to jest:
dziesiąty snop każdego zboża ze wszystkich
łanów polnych, gdziekolwiek i w któremkol-
wiek polu są położone pańskie łany, podda
nych tak miejskich jako i sielskich nie miesza-
jąc, ci od tego wszyscy wolni, okrom mieszczan
i przedmieszczan, ci powinni każdy z nich
z osobna, którzy ówierci dzierżą, z ćwierci za
osyp księdzu dawać po groszy 40 na ś. Mar-
cin, żądnej ćwierci nie ekscypując. Do tego
daję wiecznemi czasy łan roli, w którym łanie
ma być 4 ćwierci takich, jako i mieszczanie
dzierżą; a ma ten łan kościelny iść wzdłuż ró-
wno z miejskiemi aż do granicy bursztyńskiej,
Do tego daję sianożęci 2; jedna na Sulowej
a druga pod Korczową, tak jako z dawna uży-
wał kościół, Daję też przeciwko łanowi ko-
ścielnemu sadzawek dwie, nad któremi zaraz
pasieka kościelna, plebania z ogrodem, z gu-
mnem, z sadem, z inszemi przyległościami do
niej należącemi, daję wiecznemi czasy. Dwo-
rzysk 4 daję: osiadłych 2, pustych 2, wiecz-
nemi czasy. Daję sad, który zowią Błażow-
ski, w tejże ulicy daję na organistę, plac tam-
że na dom organiście, a.gdzieby organisty nie
było, tedy ten sad, albo prowent jego obracać
się ma na ochędóstwo kościelne. Do tego daję
wiecznemi czasy w młynach wolną mlewę,
w browarze, w słodowni wolne robienie piw
na swą potrzebę własną, tylko piwowarzowi
i słodownikowi jego trunkał dać, Dannych
wieprzów albo świń 4 na każdy rok powinni
dać. Rzeczy kościelne na inwentarzu oddać,
aby tak successive jeden drugiemu podawali,
jakoby szkoda żadna nie była w rzeczach ko-
ścielnych, a podawanie kapłana do kościoła,
to ma być przy synach moich i potomstwu ich
póty, póki katolickiej wiary w domu moim
stawa, 0 co Pana Boga proszę, aby nigdy od-
miana nie była, uchowaj Panie Boże, żeby się
odmiana miała stąć, aby z potomków moich
haeresis miała się wnieść, podawanie kapłana
do tego kościoła przy JMości kś, arcybiskupie
lwowskim zostaje, to jest z tym dokładem,
aby się grunt nie tracił tym dziedzicznym pa-
nom, Pleban też każdy, który successive na-
stawać będzie, żaków 2 dobrych powinien bę-
„dzie chować, aby chwała Boga swym porząd-
kiem szłą i dziatki aby zawsze ćwiczenia mieli;
do tego aby każdy pleban plebanię oprawiał
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iopatrywał. Także w szkole i w szpitalu
aby dozorcą był i we wszystkiem,* Jest tu
kościół drewniany, konsekrowany w r. 17/4
pod wezw. ś. Mikołaja, a restaurowany wr.
1879. We wsi jest szkoła ludowa jednoklaso-
wa i kasa pożyczk. gm. z kapit. 150zł. M.
istniał jako gród już w czasie zajęcia Rusi ha-
lickiej przez Kazimierza W. (ob. Szaraniewiecz,
„Rys wewnętrznych stosunków Galicyi wscho-
dniej w 2 połowie XVI w.*, str. 10, 211111).
W r. 1470 poświadczają Ihnat z Kutyszcz, sę-
dzia, i Mikołaj Sieniawski, podsędek, ziemscy
halicey, że Elżbieta ze Źmigroda, córka Teodo-
ryka z Jazłowca, ssty kamienieckiego, zamę-
żna Masłowska, sprzedała Janowi Kole z Da-
lejowa, podkomorzemu kalickiemu, dwie ezę-
ści działu swego na Martynowie i przynale-
żytościach, a trzecią część mu darowała (ob.
AGZ. IV 188 i dodatek do Gaz. lwow. 1852
str. 160). Gdy w roku 1624 Tatarzy pod wo-
dzą Kantymira na Ruś wpadli i pod Medyką
kosz swój założyli, zapuszczali się ztamtąd aż
pod Kazimierz nad Wisłą, i mnóstwo jeńców
obojej płci i rozmaitego wieku zabrali i ma-
jątki złupili, Pędzące lud zabrany doszli do
Martynowa. Tutaj dopadł ich hetman Stani-
sław Koniecpolski z wojskiem kwarcianem
i zmusił do ucieczki. Że zaś w tłumach pę-
dzonych niewolników wielu dla wieku i osła-
bienia nie było w stanie wydołać szybkim
konnym tatarskim pochodom, przeto wyciąw-
szy w pień starych i wycieńczonych, a dzieci
na polach żywe zostawiwszy, z resztą silnych
brańców w dalszą puścili się drogę. Koniec-
polski kazał dzieci zabrać na kilkadziesiąt wo-
zów i odesłał do Lwowa, Urząd radziecki nie
mając gdzie umieścić tych dzieci, wystawił je
na rynku, ażeby każdy, kto chce, mógł je
brać za swoje lub do usługi, Czytaj „,Poraże-
nie Tatarów pid Martynowem w 1624 roci.
Istoryczne opowidanie, Napysaw Iwan Em-
Lewickij. Lwów, 1882 r, 2.) M. stary WŚ
w pow. rohatyńskim, 25 kil. na płd. Roha-
tyna, 9 kil. na połud.-zach, od sądu powiat.
i urzędu poczt. w Bursztynie, Na płn.-zach.
płn. leży Martynów nowy, na wsch. Demia-
nów i Rozdwiany, na płd. Moszkowce i Siwka
wojniłowska. Wzdłuż granicy południowej
płynie Dniestr krętym biegiem od zach. na
wsch. W płd. stronie obszaru leżą zabudowa-
nid wiejskie. W stronie płn. las Greglowa.
Płn. część wsi przerzyna kolej lwowsko-czer-
niowiecka. Przez obszar zach. idzie gości-
niec wiodący z Bursztyna do Wojniłowa.
Własn. więk. ma r. o. 249, łąk i ogr. 132,
pastw. 121, lasu 296, wł. mn. roli orn. 376,
ł io. 284, past. 16 mr. Wr. 1880 było 542

mk w gm, 36 na obsz. dwor. (100 obrz. rzym,
kat., 329 obrz. gr. kat,). Parafie rzym. i gr,

kat. w M. nowym. We wsi jest cerkiew pod 
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wezw, św. Michała i kasa pożyczk. gm. z ka-
pitałem 66 zł. w. a. Lu. Dz.
Martynowa dolina, w pow.? zaleszczyckim

ob. Latacz,
Martynowce 1.) wś, pow. proskurowski,

gm, Czarny-Ostrów. 2.) M. al. Martynówka,
wś, pow. lityński, dusz męz. 135, ziemi wło-
ściań. 3819 dzies., należy do Czeremzina, ob.
Meżyrów.) 8.) M., ob. Bucniowce.

Martynowicze, wś, pow. miński, okr, po-
lie. kojdanowski, w okolicy wsi Nowosady
i Tołkaczewszczyzna, w miejscowości mocno
wzgórzystej, malowniczej, małoleśnej, ma o0-
sąd 7. > A Jel.
Martynowicze, wś, pow. radomyski, na le-

wym brzegu rz, Uszy, o 15 w. od miasta Chab-
nego, w nizinie śród lasów. Posiada cer-
kiew par. drewnianą, z dawna istniejącą, szko-
łę początkową, 780 mk. M.z przyległymi
wioskami: Steczanka, Pawłowice, Łubianka,
Warowicze i Maksymowicze, należała w koń-
eu XVIII w. do Jana Steckiego, star. owruc-
kiego. Wnukowi jego, Stanisławowi skonfi-
skowano te dobra w 1832 r. Do 1877 r. zo-
stawały w administracyi rządu, a następnie
rozdano ziemię włościanom za tak zwany
„obrok*, W okolicy M. założono kolonie dla
żydów w r. 1851, lecz jakkolwiek liczba osa-
dników doszła do 236 dusz w dwóch kolo-
niach, jednak zajmują się oni więcej han-
dlem niż rolnictwem. Br. Ch.
Martynówka, wś, nad rz. Popówką, pow.

Nowogrod wołyński, gm. rajkowska, paraf.
Ostropol, włościan dusz 242, dm, 80, ziemi
włośc. 656 dzies, ziemi obywatelskiej 763 dz.
Własn. Kuprenków. L. BR.
Martynówka 1.) wś, nad rz. b. n. wpada-

jącą do Rosawy, w pobliżu Pilawy, pow. ka-
niowski. Odl. 17 w. od Maniowa, a 15 w.
od Tahańczy. stac. dr. żel. Posiada cerkiew
par. drewnianą, zbudowaną w 1854 r. przez
dziedzica Daryusza Poniatowskiego na miejsce
dawnej z 1778 r. Wieś na 1509 mk., w tem
1483 prawosł. i 26 kat. W 1863 r. na mocy
umowy wykupnej, włościanie nabyli 500
dzies. ziemi za 34,064 rs. Obszar dworski jest

obecnie własnością hr. Buturlina. Istnieją na-

stępne zakłady fabryczne: a) Cukrownia, za-

łożona 1850 r., znajduje się obecnie w  dzier-

żawie Akcyjnego towarzystwa Buturlińskich
fabr, cukru. W 1881 r. posiadała 2 prasy hy-

drauliczne, 5 kotłów parowycho sile 45( koni,
przerobiła 83868 berkowców buraków, z któ-
rych otrzymano 61000 pudów mączki cukro-
wej. b) Gorzelnia parowa w roku 1880 wy-
produkowała 76365 wiad. spirytusu, zatru-
dnia 12 robotników. e) Browar, własność
mieszczanki Koreckiej, założony w r, 1864.
Roczna produkcya na sumę 2000 rs. d) Koś-
ciopalnia założona w r. 1874 własność Koha-
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na. Suma produkcyi rocznej 6000 rs. 2.) M.
al. Martynkowce, wś, pod ujściu Szukajwody
do Zbrucza, pow. proskurowski, gm. Jaryńce,
par. Satanów, 51 dm., 320 mk,, 306 dzies.
ziemi włośc., cerkiew drewn., posterunek
straży granicznej, szkółka wiejska, gleba czar-
noziem. Należy do klucza satanowskiego. 3.)
M., wś, nad rz. Wojtowiną, dopływem Bohu,
pow. proskurowski, gmina i par. Czarny ost-
rów, leży obok dr. żel. odesko-wołoczyskiej,

między Proskurowem a Czarnym Ostrowem,
ma 69 dm., 400 mk. i z Hruzewieą 1075 dz.
ziemi włośc. Należy do klucza czarnoostrow-
skiego. 4.) M., wś, nad rz. Rów, dopływem
Bohu, pow. lityński, gm. i par. Meżyrów, 035
w. od Lityna, a 15 w. od st, dr. żel. Zmiryn-
ka, Ma 47 dm., 270 mk. 319 dzies, ziemi wło-
ściań., a dwors, wraz z całym kluczem meży-
rowskim 3149 dz. Jest tu gorzelnia założona
w r. 1878,która w 1881 r. zatrudniała 111 ro-
bot, i wyprodukowała 11,360 wiader. Należa-
ła do stswa barskiego, była w ręku Wyhow-
skiego, Lubomirskich, Piaskowskiego, Józefa
Potockiego, od którego 1789 roku prze-
szła do Andrzeją Orłowskiego i jego cór-
ki Czeremzinowej. 5.) M., wieś, powiat mo-
hylowski, gm. Maryanówka, par. Bar; po-
siada cerkiew, 56 dm., 400 mk. 517 dzies,
ziemi włośc., 921 dz, dwor., wapniarka wypa-
lająca około 15,000 pudów wapna rocznie,
Należała do Paszkowskich, Abamelików, dziś
Popandopuło. 6.) M., wś, pow. zwiahelski,
par. Ostropol, ma kaplicę kat. Dr. M.
Martynówka, wś, pow. borzeński, guber.

czernichowskiej, e 80 w. od Borzen, 312 dm.
1774 mieszk.
Martynówka, słoboda w ziemi wojska doń-

skiego, w pierwszym okręgu dońskim, nad rz.
Sołą, 2200 mk., st. p.
Martynowo, folw., pow. lepelski, 445 dz.

rozl., własność Reuttów.
Martyny 1.) część Trościańca, pow. jawo-

rowski. 2.) M., część Małkowskiej woli, pow.
mościski,

Martyszki, wś, nad rzeką Wilia, pow. Świę-
ciański, 4 okr. police, o 77 w. od Święcian, 20
dm., 152 kat. (1866).
Martyszkowce, wś wymieniana wXVII

w, jako należąca do klucza nowo-wiśniowiec-

kiego na Wołyniu,
Martyszuny, wś, nad pot. Suwałką, pow.

wileński, | okr., o 31 w. od Wilna, 7 dm., 64
katol. (1866).

Martyszyszki, folw., pow. władysławo-
wski, gm.i par. Błogosławieństwo. Odl. 34
w. od Władysławowa, 1 dm. 45 mk.
Martzenchowitz. Dok. z r. 1582 tak z0-

wie Maciejkowice, pow. bytomski.
Martzen (niem.), ob. Marcen.
Martzinowen (niem.), ob. Marcinowo.
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Martzinowolla (niem.), ob. Jfarcinowa
Wola.
Marucha, wyniosły kopiec, znajdujący się

w pow, dubieńskim, o 4 kil. od m. Beresteczka,
ręką ludzką usypany, niewiadomego pocho-
dzenia, w malowniczej miejscowości, wśród
pól rozległych i małych lasków, na gruntach
wsi Kutrowa (własność Witosławskich, przed-
tem Ożarowskich) w sąsiedztwie dużego boru
należącego do w. Smolawy. Kopiec ten leży
tuż przy granicy państwa austr, i rossyj. R.
1772 przechodziła tam granica wojew. wołyń.
l bełzkiego. Ze szczytu kopca rozległy widok
na stwo bełzkie, dziś okolice Gralicyi. Naj-
bliższym punktem w Galicyi, jaki z M. wi-
dzieć się daje, jest wś Strzemilcz. Około 1858
r. ówczesny rządca dóbr Beresteckich, Hil. Na-
łęcz. Korzeniowski, wzniósł na owym kopeu
malutką kapliczkę z wizerunk. olejnym Niep,
Pocz. Mar. P. Na tym wizerunku N, M. P,
stoi na globie, opierając się stopami o Wisłę,
Niemen, Horyń i t. d. Miejscowe podanie mó-
wi, że tam pod kopcem złożono zwłoki Maryi
(zgrubiałe Marucha) księżn, Prońskiej, aryan-
ki. Miały być puszczone z łuku, w Bere-
steczku, trzy strzały—jak chce podanie; pierw-
sza padła tam, gdzie jest grób ks. Aleks. Proń-
skiego, wojew. trock., pod m. Beresteczkiem,
(który to grób mylnie „Staroż. Polska Baliń,
i Lipiń.,nazywa pomnikiem bitwy pod Bere-
steczkiem bo żadnego pomnika bitwy tam nie-
ma); druga strzała sięgnęła do miejsca, kędy
kopiec M. wznosi się, trzecia gdzieś lasów do-

biegła. W pierwszem miejscu pochowano ks.
Aleks. Prońskiego, wojew. trock, aryanina,
gdzie dotąd w dość dobrym stanie jego muro-
wany grobowiec znajduje się, blisko gościńca
prowadzącego z Krzemieńca przez Horochów
do Porycka i Włodzim. Woł., w drugiem zaś
ma byćgrób jego siostry, Maryi; tak przynaj-

mniej chce podanie. Wyniosły ów kopiec,
zdala od dróg dzisiejszych leżący, tembardziej
uwagę zwrąca, iż okolica ta nie posiada żad-
nych mogił ikopców. Nawet mogiły poz0-
stałe po bitwie beresteckiej (1651 roku) czas
i lemiesz rolnika zgładziły, Pole bitwy było
na północ od m. Beresteczka na praw. brz.
rz, Styru, a M. leży na płd. od pola bitwy, na
lew. tejże rzeki brzegu. M. D.
Maruda, karczma pryw., pow. dzisieński,

o 101 w. od Dzisny, 2 okr. adm., 1 dm., 9 mk.
żydów, (1866)
Marudka, folw. i część wsi Rajtarowie,

pow. samborski,

Marueldt (dok.), była to wś w dekanacie
człuchowskim (Visitatio Trebniciana r. 1617),
w której innowiercy mieli zbór własny.
Maruga, rz., dopływ. Dźwiny, ma ujście

0 8 w. na wsch. od ujścia Rawkiety.
Maruhnen Gross. 1.) al. Pladden (niem.),
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wś na Litwie pruskiej, pow. ragnecki, st, p.
Lengwethen, 902 mr. obszaru, 57 mk. r. 1856.
2.) M. Klein. (niem.), dobra, pow. ragnecki, st.
p. Lengwethen 4 kil, odl.; liczą obszaru 90,58
ha., mianowicie roli orn. i ogr. 68,90; łąk 9,69,
pastw. 7,77, boru 1,53, czysty dochód z grun-
tu wynosi 517 marck, Własność v. Grod-
deck. Kś, Fr.
Marulew, wś, folw., pow. kolski, gmina

i par. Brudzew, odl. od Koła w. 17; wś, dm.
14, mk. 81, folw. dm. 3 mk. 13. W 1827 r.
13 dm. 62 mk. M. należy do dóbr rządowych
Koło, wraz zWincentowem i Wolą Rozosto-
wą, ma 3608 mr. (1140 m. lasu), Wieś tę

wspomina pod nazwą Maruylewo. Łaski, Lib.
ben. (t. I 253, 4). Br, Ch,
Marułewo (Friedrichsfelde), domin., pow.

inowrocławski; 800 mr. rozl.; 4 dm.; 77 mk.,
5 ew., 72 kat, 48 analf, Stacya poczt, i kol.

żel. w Inowrocławiu, o 3 kil; gośc.o 1 kil.
Wieś tę wspomina Łaski (Lib. benef, I, 147 ).

Ziemomysł ks. kujawski nadał prawo niemiec-
kie 1223 roku wsiom M., Bartkowo i Szrop-
sko (Kod. Dypl. M. P. L. 81).
Marulewy (dok. Jarulewo), wś, pod Ino-

wrocławiem; książę Sambor jest świadkiem,

jako zięć jego Ziemomysł książę kujawski
nadaje krzyżakom 3 wsie, między niemi i M.
(Ob. Perlbach, P. U. B. str. 188). Kś. Fr.

Maralin, ob. Newda,

Maruna (Marunia) folw.i os. młyn., pow.
błoński, gm. i par. Grodzisk. Odl. 7 w. od

Grodziska. W 1827 r. par. Izdebno,4dm.

29 mk. Rozl. wynosi mr. 161, a mianowicie:
grunta orne i ogr. m. 140, łąk mr, 4, pastw.
mr. 11, nieuż, i place mr. 6. Bud. z drzewa 6,
folw. ten w roku 1867, oddzielony od dóbr
Izdebno. A. Pal.

Marung (niem.), ob. Morong.
Maruńka, strumień, wypływa na wschod-

nim obszarze miasta Lwowa, pow. lwowski,
z lasu pokrywającego wzgórze na południe od
gościńca łyczakowskiego, a na wsch. od dro-
żyny wiodącej z przedmieścia Łyczakowa na
Pohulankę i Majerówkę; płynie na wschód
i przechodzi na obszar Winnik, Dosięgnąwszy
gościńca winnickiego zwraca się na południo-
«y wsch., plynąc podleśną dolinką, równo-
legle do tegoż gościńca, przez Młynowce,
przysiołek winnicki, gdzie zasila trzy stawki,
górny, średni i niźmi, wreszcie opływa Win-
niki od południa i opuściwszy czwarty staw,
wychodzi wkrótce na obszerne łąkii w kie-
runku wschodnim, tworząc granicę gm. Qzy-
szek i Czyżykowa (od str. połudn.) z gm. Win-
nik i Podberezca, uchodzi tuż przy gościńcu
winnickim do Kabanówki (ob.) Długość biegu
wynosi 15 kil; od pr. brz. przyjmuje Qzysz-
kow potok, | Br. G.  
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Maruńskie, jez., niem. Marung-See, na War-
mii, przepływa przez nie rz. Giling.
Maruny (niem.) Maraunen, dobra ryc. na

Warmii nad Łyną, pow. licbarski, st. p. Rog-
genhauson; 1857 r. 80 mk., liczą 213,43 ha.
roli orn. i ogr., 44,22 łąk, 6,48 pastw., 26,05
boru; 4,30 nieuż., 1,10 wody razem 293.18
hn., które przynoszą czystego dochodu 3157
mrk. Właśc. jest Rudolf Blell; odl. od st. p.
wynosi 2,5 kil. W 1376 r. 26 paźdz, sprzedaje

bisk. warmiński Henryk III szlachcicowi Me-

rune w Marunach g włóki z nadwyżką nieda-

leko wsi Katzen, na prawie chełm. za 100 i pół

grzywny rocznego czynszu, ale bez tłoki: Ae-
ta in eastro Heilsberg. (Ob. Cod. dipl. Warm.
III str. 19). R.1702 mieszk. w M. szlach-
cie Ludwik Hatyński (Ob. Kętrz. „O ludn.

pol. w Prusiech*, str. 568). R. 1405 d. 26
czerw. potwierdza biskup Henryk sprzedaż 5
włók przez sołtysa z Katzen, Nitsche Merun
ijego żonę Annę do rąk Hannus Markgreve
von Merunenhoue; 3 z tych włók są właśnie
te, o których w powyższym zapisie była mo-
wa, drugie dwie zostały odłączone od czterech
włók, na których wś Maruny pierwotnie była
osadzona. _Włóki te są wolne od tłoki; czynsz
zaś ma od włóki wynosić 'l, grzywny. Prze-
dawca rezygnuje na swoję własność: coram...

domino Casparo Baysen protune advocato ec-

clesiae nostrae eb judicio bamnito oppidi no-
stri Heilsberg in suburbio castri nostri Heils-

berg propter hoc facto et habito.*, Riidiger,
brat Nitsche Meruna daje swoje zezwolenie,
Datum in castro Heilsberg, R, 1409 d.7
list, daje bisk, warm, Henryk nowy przywi-
lej na 12 włók w Marunach przy wsi Katzen,
bo stary spalił się przy pożarze, który spot-
kał lennika Hartwich von Ruthenberg. Rudi-
ger i Merun, synowie rycerza Merun, mają 10
włók, 2 włóki sprzedał ich brat Nitsche Me-

run Janowi Marggrefen. Wszystkie 2 włóki

mają prawo chełm., 8 z tych mają sądownie-

two większe i mniejsze tylko nad poddanymi,

rybołóstwo w Łynie dla potrzeby stołowej,
za służbę konną, pomoc przy budowlach wa-
rownych i zwykłe podatki. Pozostałe 4 włó-

ki były czynszowe bez tłoki i płaciły po pół

grzywny. Datum in castro Heilsberg (Cod.

dipli, Warm. III str. 454). R. 1702 znajdu-

jemy w M. Ludwika Hatyńskiego (Kętrz,
O ludn. pol. 063). Kś, Fr,
Maruny (niem.) Gr. Maraunen (dok. Meru-

nen, Merunendorf), dobra ryc. na Warmii, pow.

olsztyński, st. p. Wartembork, 3 kil. odl, Ma-

ją 529 ha, roli orm.i ogr., 69 łąk, 4 pastw.,
150 boru, 13 nieuż., razem 765 ha., czysty
dochód z gruntu wynosi 4798 mrk. Właści-

cielem jest Bernard v. Puttkammer; w miejscu
cegielnia, Do dóbr tych należy także folw.
Neurode; dm. było tu 1864r. 10, mk. 218, 193
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kat i 25 ew., 135 Polaków i 88 Niemców. M.
są może najstarszą osadą na całej Warmii, ist-

niały bowiem już za czasów pogańskich i na-
zywały się jeszcze w XIV wieku Kunlawken
Przypuszczają, że tu była siedziba króla zie-
mi „(Gunlawken, czyli Gundelawken* bo
„kun jest źródłosłowem wyrazu „kunig*
czyli „Kónig*, a „„lankos* nazywa się po sta-
roprusku pole; Kunlawken znaczyłoby więc
tyle, co ziemia królewska, (Ob. ,„,Gesch. und
Statistik des Kreises Allenstein* vom Grrunen-
berg str. 4.) Nazwę „Marung* przybrała ta
osada dopiero 1349 r. od Meruna, ówczesnego
jej właściciela co wynika z następującego
przywileju: R. 1349 poświadcza bisk. warm.
Herman, że wierny Merun Nakie otrzymał
był przedtem od Henryka de Luterm, syndy-
ka stolicy biskupiej, 20 włók położonych „in
terra Grunlawke, in Campo, quem primo polo-
ni possidebant'' na prawie chełmińskiem zwięk-
szem i mniejszem sądownictwem i z prawem

wszelkiego użytku, Tenże Merun Nakie do-
kupił był 20 pogranicznych włók od Henryka
Nakie. Tak pierwsze jako i drugie kupno po-
twierdza biskup. "Tenże Merun, który przed-
tem do więcej służb wojskowych był zobowią-
zany, będzie teraz czynił tylko jednę zbrojną
służbę na koniu i będzie pomagał przy o0-
bronie kraju i wznoszeniu i naprawianiu wa-
rowni, już to dla swych zasług, już to dla zni-
szczenia. wspomnionej posiadłości przez Litwi-
nów (,„propter desolationem dietorum bono-
rum per litwanorum, Orucis Ohristi inimico-
rum potenciam iniquam factam'.)) Prócz tego
nadaje mu biskup 10 graniczących z powyż-
szemi włók, nie bardzo urodzajnych. Po 10
latach wolności płacić będzie za wszystkie

włóki razem „in signum libertatis, jeden funt
wosku do katedry (lapidem unum cerae).
W końcu ma M, prawo rybołóstwa w jeziorze
„,Wadangen' i dwóch innych w pobliżu leżą-
cych, ale tylko na własną potrzebę. Datum
Wormedith, mense Novembris die nona a.
1349. (Ob. Cod. dipl. Warm. II,* str. 142).
Później Maruny w różnych znajdowały się rę-
ku. R. 1656 posiadał je Pilchowitz, z obo-
wiązkiem jednej służby i dostarczania rocznie
10 korcy pszenicy, tyleż żyta i 1 funta wosku.
Na początku XVIII w. należały M. do Ba-
tyńskich (1702 Zygmunt Batyński), którym
je nadał bisk. Potocki. R. 1712 nabył je
drogą kupna Louis v. Liezen, później v. Quoss,
który się jednak na nich nie mógł utrzymać,
Sprzedał je zatem radey ziemskiemu Kunc-
kel, który tu wystawił piękny pałac Z wy-
smukłą ośmioboczną wieżą. (Ob. „Gresch. des
Kr. Allenstein, str. 55), Ks. Fr.
Marusche-miihle (niem.) al. Zeide miihle,

młyn pod Ostrowinem, pow. oleśnizki.
Maruschmiihle (niem,), ob. Marusza.  
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Marusia, ob. Marusza.
Marusin, ob. Marysin,
Marusy, wś i folw. nad rz, Soną, pow. cie-

chanowski, gm. i par. Sońsk, odl. 15 w. od Cie-
chanowa; ma 35 dm., 379 mk., 636 mr. ziemi,
należącej do drobnej szlachty. W 1827 r.
było tu 44 dm., 236 mk.
Marusz, niem. Dykrngrund, kol., pow. ryb-

nieki, par. Jodłownik, w 1845 r. 30 dm. 202
mk, (61 ewang.)
Marusza (Maros), rzeka węgierska, bierze

początek w Karpatach (T. III 875—1).
Marusza, (dok. 1667 r. Maruszczka al. Maru-

sia), niem. Marusch Mikhle al. Marienmihle, (dok.
Marienmole, Marusche), młyn, pow. grudziądzki,
st. p. Grudziądz, 9 kil. odl. Leży nad strugą
Gacią, uchodzącą do Wisły. Majątek ten obej-
muje 316'36 ha, obszaru i liczy się do dużych
posiadłości (Grossgrundbesitz), roli or. i ogr.
160*06, łąk 25, past. 21, boru 100, nieuż. 8.66
wody 1:64 ha.; czysty dochód z gruntu 1188
mrk.; własn. Grustawa Mehrlein, Par. katol.
Okonin, ewang. Grudziądz, szkoła Pokrzywno;
1868 r. 14 bud., między temi 3 domy, 43 mk.
29 kat, 18 ew.; podatek od gruntu 38 tal.. od
budynków 6 tal. Kiedy ten młyn został zało-
żony, niewiadomo, istniał jednak już w XIV
stóleciu i należał do komturstwa pokrzywnic-
kiego, Po bitwie pod Grunwaldem został zni-
szczony i stał pusto. R. 1425 nadaje wójt Jan
Bychau z Rogoźna za zezwoleniem W. M. Pa-
wła z Russdorf młyn ten Janowi Wenzel, któ-
ry był zobowiązany (pierwszego roku) do
czynszu wynoszącego 2 łaszty żyta; po upły-
wie onegoż miał płacić co rok jeden łaszt wię-
cej i tak dalej, ażby w końcu czynsz wynosił
rocznie 7 łasztów. Winien nadto mleć bez
wszelkiego wynagrodzenia zboże i słód dla
zamku pokrzywniekiego. Za to miał prócz
wolnego drzewa na opał, prawo rybołóstwa i
sianożęcia na dwóch morgach w pobliżu małe-
go lasku. R. 1446 stał młyn znów pusty, dla
tego został na nowo nadany. R. 1592 d. 28
września nadaje ten młyn król Zygmunt III
Bartłomiejowi Dubskiemu, a r. 1616 zatwier-
dza sąd grudziądzki Olbrachtowi Dubskiemu
tę posiadłość, W drugiej wojnie szwedzkiej
młyn tutejszy ponownie został zniszczony. Dla
tego nadaje go r, 1664 d. 26 maja ssta pokrzy-
wnicki Jan Dominik Działyński uczciwemu
Andrzejowi Duchnau i jego spadkobiercom za
800 zł, Zburzony młyn winien Duchnau jak
najprędzej pobudować wraz z tamami i śluza-
mi, a skoro zacznie mleć będzie odstawiał
w 1-m roku 30 korey żyta do zamku, w 2-gim
60, w 3-cim 90, czyli 11/, łaszta grudziądzkiej
miary i tyleż w następnych latach. Wspomnia-
ny Duchnau ma także tartak wystawić; dwie
sztuki drzewa winien odstawiać do zamku,
trzecia zawsze się jemu mą należeć. Czeladnik
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młynarski dostanie od każdej sztuki tarcicę od
brzegu. W stawie przy młynie przysługuje
Duchnau rybołóstwo, ale tylko małemi narzę-
dziami; wolno mu także hodować owce, ale
najwyżej 400, za pastwisko będzie płacił ro-
cznie 20 zł. Drzewo opałowe i budulcowe tak-
że mu wolne, przysługuje mu także prawo
warzenia piwa i pędzenia gorzałki, ale tylko
dla własnego użytku, nie na sprzedaż, od tłoki
całkiem będzie wolny. Dan w Pokrzywnie.
Król Jan Kaźmierz potwierdza ten przywilej
d. 8 sierp. 1664. Lustracya z r. 1765 donosi,
że młyn marusiński posiadał tedy Jakób i Sa-
ra Racht, czynsz wynosił 1, łaszta żyta, za-
miast którego płacono 180 fi., korzec po 2 A.
liczywszy. D. 23 kwiet. r. 1766 nadaje sta-
rościni hr. Jadwiga Teresa Dąbska na Lubrań-
cu$ mr, wraz z rozgartem i łączką tamże się
znajdującą Jakóbowi Racht na 40 lat za 20
tal. zakupnego i 40 zł. rocznego czynszu. Za-
pis ten potwierdza król Stanisław August 17
grud. 1766 r. Rząd pruski puścił ten młyn
w wieczystą dzierżawę za 20 tal. zakupnego
121 tal. 22 gr. rocznego kanonu. Potem zwol-
nił rząd właściciela młyna od obowiązku do-
starczania rocznie 90 korcy żyta i odkupił od
niego prawo wolnego pastwiska i to w ten
sposób, że mu nadał 270 mr. i 109 prętów kw.
między Nową Wsią, Pokrzywnem, Pol. Węgro-
wem i Maruszą za 210 tal. zakupnego i za
roczną rentę w kwocie 6 tal. 20 sbr. Reces
ten datuje z d. 27 maja 1880 r. (Ob. Fróhlich:
Gresch. des Graudenzer Kreises. 1868. I, str.
211—218). : Kś, Fr.
Maruszczka (dok,(, ob. Marusza.
Maruszka, strumień, dopływ Nidzicy, od-

lewa wody jez. Krzywdy.
Maruszka, rzeczka, wytryska u zach, pod-

nóża wzgórza Mohiłki (408 m.), w obrębie gm.
Poluchowa, w pow. przemyślańskim; płynie
na zach. przez wś Poluchów, gdzie pędzi młyn
„Za Maruszką'* zwany, następnie wś Pleteni-
ce, Brykoń, gdzie od pr. brz. zasila się woda-
mi potoku Ładańce czyli Kródlówki, w końcu
mija wś Wołków i tutaj śród obszernych łąk
naprzeciw Meryszczowa, zlewa swe wody do
Gniłej Lipy. Długość biegu 11 kil. Br. Q.
Maruszka 1.) młyn i karczma w Polucho-

wie Małym, pow. przemyślański, 2.) M., część
Bezbrudów, pow. złoczowski. 8.) M., część
Lubeli, pow. żółkowski, 4.) M., część Woro-
niaków, pow. złoczowski.
Maruszka, folw., pow. poznański,

'37 mk., należy do dom. Wierzonka.
Maruszów, wś i folw., pow. iłżecki, gm, i

par. Lipsko, odl. 27 w, od Iłży. Posiada szko-
łę począt., ma 55 dm., 264 mk., 1083 mr. zie-
mi włośc. i 2 mr. dwor. W 1827 r. 24 dm,, 154
mk. Folw. M. należy do dóbr Daniszów (ob.),

_ Maruszów, wś, folw., pow. opatowski, gm.

1 dm,,  
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Lasocin, par. Trójea, odl. 29 w. od Opatowa.
Posiada wiatrak, 15 dm., 200 mk., 519 mr.
ziemi dwor. i 77 mr. włośc. W 1827 r. 22 dm.,
109 mk. Przy wsi jest jez. Czarne mające 29
mr, obszaru, M. stanowił uposażenie schola-
styka sandomierskiego; w XV w. było tu 5
łanów, karczma, zagrodnik, folw, z dworem,
staw i dwie sadzawki dworskie. (Dług. I, 329).
Folw. Maruszów w r. 1866 miał 519 mr. ob-
szaru. WŚ M. os. 18, z grun. mr. 78. Br. Ch.
Maruszowiec, folw., pow. radzyński, gm.

Sitno, par. Kock, 2 dm., 5 mk.
Maruszyna, wś, pow. nowotarski, ną Pod-

halu nowotarskim, graniczy od wsch. z Szafla-
rami, od płn, z Zaskalem, Ludźmirzem i Ro-
goźnikiem, od zach. ze Starem Bystrem, od
płd. z Międzyczerwonem, Skrzypnem i Bań-
ską. Płd, wsch. granicę tworzy pot. Skrzy-
pny al. Mały Rogoźnik. Zach. kraniec wsi
wznosi się 768 m., wsch. 746 m.; w tej stronie
wznosi się góra Zar 778 m. npm. Domostwa
porozrzucane w kierunku od wsch. na zach.
Według lustracyi z r. 1636 było siodlarzy
z zarębnikami i wójtem 22, płacili razem czyn-
szu złp. 299, zagrodnik | złp. 2, od 7 polan
złp. 39, komornicy złp. 5 gr. 12, razem złp.
345 gr. 12. Według lustracyi z r. 1660 za-
siądła ta wieś na zagrodach nierównych, na
których znajduje się chałupników 12, ci płacą
czynszu rocznego złp. 202 gr. 2, ciż dają
kwartalnego złp. 44, spy korcy 8, miarek 3,
co czyni złp. 3 gr. 9 den. 9, oprawy łokci 25,
eo czyni złp. 2 gr. 2 den. 9. Każdy z chału-
pników daje gonty, tramy i kury, jak we wsi
Bańskiej; robią do roku bydłem dni 6, pieszo
tyleż. Całkowity dochód ze wsi czyni złp.
151 gr. 12. Według lustracyi z r. 1765 było
w M. ról 22; podatku rozmaitego płacono złp.
2516 gr. 14'/ę den. 4. W r.1777 było dm.
158, mk, 786; w r. 1799 dm. 173, mk. 1107;
w r. 1824 dm. 189, mk. 1156; w r. 1869 dm.
229, mk. 1225 (męż. 586, kob. 639); w r. 1880
mk, 1241. Obszaru więk, posiadłości nie ma;
obszar mniej. pos. zawiera roli or. 1984, łąk i
ogr. 295, past. 199, lasów 132. Należy do
par. łac. w Szaflarach. St. p. Nowytarg. Wła-
ścicielka Honorata Uznańska. Czyt. dra Sta-
nisława Zaręcznego „„Dodatek do fauny warstw
tytońskich w Rogoźniku i Maruszynie' (Spra-
wozd, Kom, fizyogr, t. X). Br. G.
Marwa, strumień wpadający do Niemna

z lewej strony o 2/ w. niżej Kowna, przy uj-
ściu którego w 1858 r. poczyniono ciekawe
odkrycia archeologiczne.
Marwa folw. i wś Gierniki-Marwa, nad Nie-

mnem póniżej Kowna, pow. maryampolski, gm.
Aleksota, par. Godlewo, odl. 55 w, od Ma-
ryampola, 21 w. od Kowna, ma 9 dm,, 200
mk.; w 1827 r. 8 dm., 54 mk, (Ob, Girniki).
Dobra M, w 1866 r. składają się z folw. M. i
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Wojszwidowo,nomenklatur: Wasilewszczyzna,
Kaczorginie i Sto-Jańsk, wsi: Gierniki-Marwa,
Gierniki-Jakiemickie, Ławniany, Kordaki, Pi-
ple, Wierszuny i Wiecie; rozl. dominialna wy-
nesi mr, 2353: grunta or. i ogr. mr. 976, łąk
mr, 475, lasu mr. 156, past, i zarośli mr. 328,
nieuż. i place mr. 418. WśGierniki Marwa
os. 65, z grun. mr. 1987; wś Gierniki Jaki
miekie os, 5, z grun. mr 217; wś Ławniany
os, 9, z grun, mr. 227; wś Kordaki os. 79,
z grun, mr. 1801; wś Piple os. 37, z grun, mr,
897; wś Wiecie os. 12, z grun. mr. 28; osada
Wierszwy z grun. mr. 49. Br. Ch, 4. Pal,
Marwalde (niem.), ob. Marwałd,
Marwałd, niem. Marwalde, dok. Margenwal-

de, wś kościelna w tak zw. Starych Prusach,
pow. ostródzki, 11 kil. na płn. zach. od Dąbro-
wna, leży na wzgórzach uralsko-baltyckich,
których najwyższy szezyt Kernsdorf zwany
(ob. Słow, geogr. t. LV), ma 317 m. wysokości.
Okolica jest tu górzysta, lesista; grunta są
gliniaste. R. 1878 było tu 355 mk., po wię-
kszej części ewangelików, ale mówią po polsku
i trudnią się głównie rolnictwem. Tutejsza
agentura pocztowa odebrała 1877 r. 4300 li-
stów, wysłała zaś 3500. Paczek bez deklaro-
wanej wartości nadeszło 220, wysłano zaś
450, listów i paczek z deklarowaną wartością
nadeszło 20 na 540 mrk.; wysłano zaś 70 na
12,800 mrk*; mandatów pocztowych nadesłano
6 na 238 mrk.; wykazów pocztowych nadeszło
132 z 4854 mrk. wysłano zaś 416 w kwocie
16000 mrk.; za portorya wpłynęło do kasy
53/ mrk.; do Dąbrowna dochodzi poczta po-
słańcowa. M. istniał jaż za czasów pokoju to-
ruńskiego. .Nadkomtur Henryk v.Richtenberg
nadaje Mikołajowi Sperling wś Marwałd z 40
włókami na prawie magdeb, z sądownictwem
wyższem i niższem, Dan w Królewcu w sobo-
tę przed niedzielą jucunditatis 1467. M. będąc
wsią kościelną miał r. 1688 włók 60 wraz
z włókami kościelnemi. Spis posiadłości pu-
stych i osiadłych z tegoż roku pochodzący, da
zarazem poznać, jakie w ogóle w owych stro-
nach były stosunki narodowościowe: 1) Ko-
złowski, posiadłość pusta. 2) Wezelowski, 3)
Szwejkowski, pos. pusta. 4) Lipa, pos. pusta.
5) Podraza jest sołtysem i ma 6-ro dzieci: 8-ch
synów: Macieja, Adama i Michała, oraz 5 cor-
ki: Kasię (Cascha), Basię (Baze) i Amusię (An-
nusch). 6) Kuna zbiegł. 7) Maciejje saba
Jan Schwytaj. 9) During piekarz. 10) Krysie

Król. 11) Więcek Wieczorek, prowizor kościo-
ła. 12) Kowalkowski, pos, pusta. 18) Aero
ska. 4) Samulowska, pos. pusta. 15) Łuka-
szowska, pos. pusta, 16) Grajlakowska, pos.
pusta. 17) Krysiek ziemianin ma 2 włóki. 18)
Lenartowska, pos. pusta. 19) Maciej (Macz).
20) Baranowska. Jędraszek nie jest chłopem,
trzyma 2 włóki w miejsce wysłużonej pensyt,
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którą mu winien p. Gablenz. 21) Dychtowski;
w tem posiadle mieszka karczmarz, który ma
2 synów i córkę Kasię, 22) Waszutowski, pos.
pusta. 23) Rataj. 24) Szaruda. 25) Kalisz.
(Ob. Kęśrz.: O ludn. pols, str, 302—304). Na-
zwa wsi jednak jest niem. Ks, Fr.
Marwianka, wś i folw. zwany Karczma

* , Marwianka, pow. maryampolski, gm. Aleksota,
par. Godlewo, odl. 52 w. od Maryampola, ma
42 dm, i 560 mk.
Marwil, dwór, pow. kowieński, okr. polie.

janowski, o 37 w. od Kowna; młyn wodny i
gorzelnia (1859).
Marwitz Gr. i K. (niem.), dwa folw., pow.

holądzki, st. p. Hirschfeld (niem.), należą do
dóbr ryc. Wiese, których właśc. jest Paweł
Frankenstein. W Gr. M. było 1856 r. 106
mk,; w Kl. M, 381 mk. Ks, Fr,
Marxdorf (niem.) 1.) ob. Markotów. 2.) M.

al. Marksdorf, 1827 r. Mareusdorf z wsią Garn-
czarsky; 1396 Teppirsdorf, wś, pow. Świdnicki,
par. Grorkau, £.
Marxdorf, ob. Markuszowce,
Marxoewen (niem,), ob, Marksewo,
Mary, niem, Maakren al. Mahren, wś, pow.

kwidzyński, st. p. i okr. urzędu stara cywil.
Nowa wioska (Neudórfehen); par. katol. Szym-
vałd, ewang. Trumieje, szkoła w miejscu; ma
175639 mr. magd. obszaru, 95 bud, między
tymi 63 dm., 391 mk. (r. 1868) 7 kat. 384 ew.,
płaci 92 tal. podatku gruntowego i 33 tal. od
budynków. Kś, Fr,
Marya, huta, ob. Mariaktitte. :
Marya (Święta), ob. Sważa Mara,
Marya Aloizy, niem. Maria-Alois, wś, pow.

ostrzeszowski, 20 dm., 165 mk., 132 ew., 33
kat, 27 analf, Najbliższa poczta, gośc., tel. i
st, kol. żel, w Ostrzeszowie,

Maryackie, wś, pow. radomski, ob. Górki
Maryackie i Kownatki,
Maryak 1.) niem, Mariendorf, wś, pow. sy-cowski, par. ewang, Międzybórz, 2.) M.

niem. Marienau, 1350 r. Mergenaw, wś, pow.
olawski, nad Kraińską wodą, ma kościół pa-raf, katol. W pobliżu istnieć miała wś Wi-
schau, podczas 80-letniej wojny przez morową
zarazę wyludniona, Por, Lichtenberg.
Maryampol, m. pow, gub. suwalskiej, leży

nad rz. Szeszupą, pod 549 32! 5 szer. i 4191/2
dłg. g., odl. 56 w. od Suwałk i 324 w. od
Warszawy, Drogi bite łączą M, ze stacyami
kolei Landwerowo-Wierzboło wskiej w Wyłko-
wyszkąch (o 21 w.) i Mauruciu, pierwszej
stącyi za, Kownem, jak również ze Suwałkami,
Simnem i Władysławowem. M. leży przy szo-
sie warsz,-kowień. Miasto posiada kościół pa-
raf. mur., klasztor Maryanów, kościół ewang.
mur., szpital, gimnazyum klasyczne, 3 szkoły
począt. ogólne i 1 żeńską, II okrąg zjazdu sę.
dziów pokoju i sąd pokoju III okręgu dla M.

10
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iPren, urząd powiat., urząd miejski, urząd
poczt. i stacyą tel., ogród spacerowy. W 1827
r. było tu 188 dm. i 1759 mk.; w 1861 r. 272
dm. (48 mur.) 1 5718 mk. (w tem 3015 żyd.);
oveenie jest 360 dm. i 5889 mk. Dochód kasy
miejskiej w 1877 r. wynosił 10,974 rs. Za-
kładów przemysłowych posiada: 5 browarów
z prod. 19,260 rs., 2 dystylarnie z prod, 12,572
rs. i 2 fabryki wyrobów miedz. z prod. 1,292
Terytoryum miasta leży w punkcie gdzie się
schodziły granice puszczy Preńskiej i Kowień-
skiej. Strzeley starościńscy wykarczowali tu
kawał lasu i pobudowali swe domki, Stąd po-
wstała osada zwana Svaropole w 1739 r. Na-
stępnie zbudowano tu drewniany kościołek,
do którego przyjeżdżał ksiądz aż z Pren. Gdy
pożar zniszczył w 1765 r. kościół i osądę, wte-
dy Franciszka z Butlerów Szczukowa, staro-
ścina preńska wystawiła kościół i klasztor,

(w którym osadziła księży Maryanów, który
to zakon utworzył Stanisław Popezyński pijar
w 1674 r. Obdarzeni hojnie ziemią Maryanie,
zaczęli tu sprowadzać osadników i połączyw-
szy nową osadę z dawną wsią, nazwali ją Ma-

ryampolem Choć osada ta miała od początku
organizacyą miejską, jednak dopiero Stanisław
August nadał w 1792 r. przywilej lokacyjny,
prawo magdeburskie i herb ($. Jerzy na ko-

- niu). M. wtedy należał do w. ks. litewskiego,
Z utworzeniem królestwa kongresowego, M.
stał się w 1817 r. miastem powiatowem. Do
wzrostu przyczyniło się wiele osiedlenie w mie-
ście i okolicy kolonistów niemieckich, dla
których wzniesiono świątynię w 1828 r. Ko-
ściół klasztornypierwotnie drewniany spłonął
w 1609 r., a na jego miejsce wzniesiono no-
wy murowany w 1819r. Przed 1862 r. by-
ła tu 4-klas. szkoła powiat., którą przekształ-
cono na gimnazyum klasyczne. Do gimnazyum
tego uczęszczają w znacznej liczbie synowie
włościan litewskich, odznaczających się dobro-
bytem 1 pracowitością, M. par. katol., dek.
maryampolski; M. par. ewang-augsb. ma dusz
8099 i trzy filiały: Kaiwarya, Wyłkowyszki,
NSereje, — Zowiat maryampolski, gub. suwal-
skiej utworzony został w 1867 r. z części da-
wnego powiatu t. n. Ma on 39:55 mil kw. ob-
szaru. Granicę naturalną stanowi Niemen od-

 dzielający powiat z płn. od gub. kowieńskiej
ze wsch. zaś od gub. wileńskiej, od płd, gra-

niczy z pow. kalwaryjskim, od zach. z włady-
sławowskim i wyłkowyskim. Uzęść obszaru
położona na lewo od drogi bitej łączącej M.
z Kownem pokrytą jest rozległymi lasami,
Wody leśne tej części uchodzą rzeczkami Pil-
wą i Jurą do Szeszupy, która od Ludwinowa
płynie granicą powiatu, od Kwieciszek do Grie-
wałtowa przerzyna zach, część powiatu, a na-
stępnie aż po za Pilwiszki stanowi granicę,
We wsch, połowie lasy skupiają się głównie  
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w części między Balwierzyszkami, Prenami *
Michaliszkami. W środkowej części tego ob-
szaru znajduje się dziś rozległe błoto (Pale)
stanowiące widoczne dno jeziora (jest osada
Pojeziory nad brzegiem). Ma ono do 6 wiorst
w kierunku od płd, zach. do płn. wsch. i 2 do
3 w. szerokości; stanowiło dawniej część gru-

py jeziór przyległego pow. kalwaryjskiego
(Amalwa i Zuwinta). Brzegi błota mają 270
stóp wzniesienia, gdy na zach, w Jesiotrakach
jest 305, tyleż na wsch. w Kunigiszkach, a
440 stóp na pła. w Ingowangach, Brzeg Sze-
szupy pod Ludwinowem ma 255 stóp a za Sur-
giniami 225 stóp. Wody wspomnianego powy-
żej błota jak i całej grupy łączących się z nim
jeziór, uchodzą do Szeszupy. Rzeczka Jesia
biorąca swój początek niedaleko zach, brzegu

błota, uchodzi do Niemna. Cały obszar powia-
tu stanowił jeszcze w czasach historycznych
wielką puszczę rozpadającą się na kilka mniej-
szych obszarów leśnych, noszących nazwy od
pobliskich nadniemeńskich 6sad. Była więc

puszczą Preńska (koło Pren), Dorsuniska (od
Dorsuniszek na praw. brzegu), Frejda (od
Fredy-Frejdy) i Kamionka. Brzegiem Niemna
ciągnęły się liczne święte gaje, obfite w boga-

tą roślinność, zdroje leczące (Narawa, Birsz-
tany i słynne z obfitości słowików (Użupie
pod Zytomiszkami), Tu również wznosiły się

grody warowne, świątynie i osady handlowe
dawnej Litwy. Brzegi Niemna w okolicach
Aleksoty (nuaprost Kowna) słyną z piękności,
na którą się składa wyniosłe położenie, boga-
ta roślinność, zabytki starożytne i ożywiony
ruch na samej rzece, Nieco dalej od brzegów
Niemna rozpościerała się puszczą z bujną ro-
ślinnością liściastą przeważnie (cisy, lipy), ze
wspaniałą fauną (żubry, tury, niedźwiedzie,
sarny, sobole) dostarczającą nielicznym mie-
szkańcom (budnicy-mazury i rusini) obfitego
pokarmu ze zwierzyny, oprócz miodu, jagód
(moroszka-malina), owoców (jabłek) i ryb rze-
cznych (pstrągi). W nazwach miejscowości
przechowały się świadectwa bogactw tutejszej
przyrody. W spuściźnie po tych bogactwach
została się dobra gleba, cechująca caly obszar

powiatu, z wyjątkiem naturalnie obszarów ba-
gnistych, Mimo dość częstego czarnoziemu
uprawa pszenicy, z przyczyny ostrzejszego
klimatu jest dość ograniczoną, Wysiew jej
w 1878 r. wynosił 3585 czetw., podczas gdy
jednocześnie wysianó 27,773 żyta, 81,730
owsa, 14,799 jęczmienia, 65,689 czetw. karto-
tli, 4718 innych zbóż. Ponieważ puszcze tu-
tejsze stanowiły własność królewską i nale-
żały do kilku starostw, przeto dziś ziemia na-
leży przeważnie do wiościan, gdyż Średnia
własność nie mogła się rozwinąć. Jedynie tyl-
ko nad brzegami Niemna spotykamy w wię-
kszej ilości gospodarstwa folwarczne i większe
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majątki. Folwarki dawnych dóbr królewskich
przeszły w ostatnich czasach na tak zwane
donacye. Lasy rządowe zajmują 81,879 mr.
i stanowią leśnictwa: Szlanowskie, Pilwiskie i
część Maryampolskiego. Przemysł fabryczny
stol na niskim bardzo stopnia, W 1878 r. by-
ło tylko 28 fabryk zajmujących 91 robotn. i
produkujących za 434,703 rs., w tej liczbie 12
gorzelmi z 52 rob. z prod. 304,808 rs., 1 dysty-
larnia z prod. na 81,280 rs , 7 browarów z prod.na 13,540 rs., 10 fabryk wyrobów płócien-

nych z prod, na 5,600 rs. i 3 fabryk wyrobów
miedzian. z prod. 1268 rs. Pozostałe są to
drobne fabryki octu, miodu, świec, cegielnie.
Lud wiejski trudni się wyrobem grubszych
płócien, Szkół początkowych jest. w powiecie
20. W osadach Preny, Pilwiszki i wsi Gro-
dlewo po dwie, po jednej zaś mają: Aleksota,
Balwierzyszki, Bogate, Grygaluny, Gudyny,
Gudele, Igłowo, Nendzyn, Poniemoń, Pokoj-
nie, Bapieżyszki, Szumsk, Wejwery, Wysoka
Ruda. Ludność powiatu wynosi obecnie 91,665
głów, samych niemal Litwinów, po wsiach mia-
nowicie, Pod względem kościelnym pow. m,
stanowi dekanat 6. n., w skład którego wchodzą
następujące parafie: Balwierzyszki, Godlewo,
Gudele, Igłowo, Pokojnie, Pilwiszki, Płuty-
szki, Poniemoń, Preny, Sapieżyszki, S$kraw-
dzie, Szumsk, Wejwery, Wysoka Ruda. Pod
względem sądowym stanowi okrąg III sądu
pokoju dla Maryampola i Pren i cztery okręgi
sądów gminnych: Maryampol, Dębowa Buda,
Godlewo, Preny. Pod względem administra-
cyjnym składa się z 1-go miasta, 2-ch osad
miejskich i 14 gmin: Aleksota, Antonowo,
Balwierzyszki, Chlebiszki, Freda, Gudele, Ja-
worowo Kwieciszki, Michaliszki, Pilwiszki,
Pogiermoń, Poniemoń, Pożajście, Szumsk,
Wejwery. Br. Ch.
Maryampol 1.) wś i folw., pow. błoński,

gm. Żyrardów, par Wiskitki. Ma 192 mk., 17
osad i 22] mr.; należała do dóbr Guzów.
2.) M.. kol., pow. łęczycki, gm. Piaskowice,
par. Parzęczew, odl. od Łęczycy w. 17, dm.
18, mk. 144. W 1827 r. 19 dm., 137 mk.
3.) M., folw. nad rz. Wartą, pow. kolski, gm.
i par. Kościelec, odl. od Koła w. 4, dm. 2, mk.
14. Należy do dóbr Kościelec (ob.). 4.) M,,
IA . . : BA „w 11 4

wś, pow. kozienicki, gm. Maryampol, par. Grło-
waczów, odl. 23 w. od Kozienice. Posiada urząd
gm. 4? dm., 293 mk, 762 mr. ziemi włośc. i
5 mr. dwor. M. wchodzi w skład dóbr Grabna

Wola. M. gm. ma 3999 mk., przestrzeni 8809
mr., w tem ziemi dwor. 2898 mr., dm. 465, sąd
$M. okr. V we wsi Brzóza o 7 w., st. poczt.
Magnuszew. W skład gm, wchodzą: Cecyliów-
ka, Dąbrówka, Emiliów, Ewinów, Głowaczów,
Grabna-Wola, Helenówck, Henryków, Igna-
cówko, Jasieńczyk, Lipa, Leżenice, Maniuchy,
Maryampol, Matyldzin, Michałów, Rogożek i  
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Żelazna Brama. 5.) M., wś włość., pow. opo-
czyński, gm. Radonia, par. Wójcin, odl. 17 w.
od Opoczna, ma 23 dm., 120 mk., 301 mr.
Założona w obecnem stóleciu na gruntach wsi
Mikułowice. 6.) M., pow. stopnicki, gm, 1
par. Stopnica. 7.) M., wś, pow. nowoaleksan-
dryjski, gm. Rybitwy, par. Józefów. W 1827
r. par, Grościeradów, 11 dm., 51 mk. 8.) M,
kol., pow, chełmski, gm. Zmudź, par. Kumów.
9.) ML, folw., pow. konstantynowski, gm. Wi-
tulin, par. Nosów, okr. sąd. Komarno, rozl.
mr. 360; właściciel Wilhelm Wężyk. 10.) M,
pow. radzyński, gm. Milanów, par. Parczew.
Ma 5 dm.. 11 mk., 100 mr. 11.) M., wś, pow.
makowski, gm. Perzanowo, par. Czerwonka.
W 1827r. 15 dm., 105 mk. Należała do dóbr
Czerwonka. 12.) M., attyn. dóbr Nieszawa.
Maryampol, niem. Marienfelde, wś, pow.

bydgoski, 64 dm., 597 mk., 162 ew., 235 kat,,
169 analf, - Poczta i gośc. we Fordonie; st.
kol, żel i tel. w Bydgoszczy.
Maryampol 1.) al. Jarjampol po rus. Mariam-

pil miasto z Maryampolem wsią, a raczej
przedmieściem i z Wołczkowem, w pow. sta- -
nisławowskim, 138 kil, na płn. wsch. od Stani-
sławowa, 15 kil. na płd. wsch. od sądu po-
wiat. w Haliczu. pod 490 1' 39 1a 4903 płn.-
szer. i m. 42029 a 420 36 wsch. dług.. od F.
Na płn. leżą Wodniki, Łany i Tumierz, na
wsch. Trościąnce (w pow. buczackim) i Dołhe
(w pow. tłumackim),na płd. Stryhańce (w pow.
tłumackim)i Pobereżez Branówką, na zach.
Jezupol (stacya kolei lwowsko-czerniowiec-
kiej). Wzdłuż granicy zach., płynie Dniestr
od płn. na płd., przyjmuje Bystrzycę, a po-
tem skręca na płd.-wsch. i załamując się na
wschód, płn. wsch. i znowu  płd.-wsch.
tworzy granicę płd. Środkiem obszaru płynie
od płn., z Łanów pot. Zabłocie, dopływ Dnie-
stru, zwany w dalszym biegu pot. Zgniłym,
a wzdłuż granicy płn.-wsch. inny mały do-
pływ Dniestru, płynący z Tumierza, od płn.
zach., na płd. wsch, Nad dolnym biegiem po-
toku Zgniłego leżą zabudowania miejskie (238
m.) ż czworobocznym rynkiem, na płd, od
nich gmina Wołczków, nad tymże potokiem,
dalej na płn. folw, Świdowa, a na granicy
płn. przysiolłek Woronica z karezmą i mły-
nem. Własn. większa ma roli orn. 635, łąk
iogr. 112, pastw. 335, lasu 385, własność
mniej. r, o. 1685, łąk i ogr. 330, pastw. 516,
lasu 8 mr. W r 1880 była 1620 mk. w M.
mieście (z tych 4 na obsz. dwor.)a 1034 w M.

wsi (z tych 28 na obsz. dwor.)a 915 w Woł-
czkowie w gm. a 15 na. obsz. dwor. Wyzn.

rzym.-kat. było w M. 896, w. W, 797, wyzn.

gr.-kat, w obu tych miejscowościach 758. Ear,
rzym.-kat, w miejscu, dek. buczacki, archidyec,

lwowska. Parafia była pierwotnie fundowana
w Delejowie (al. Dalijowie) przez Jana Rolę,
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dziedzica tejże wsi w r. 1401. Po przeniesie-
niu do M, fundował ja na nowo w r. 1827 Jan
Kajetan Jabłonowski, wojewoda ruski, Koś-
ciół murowany koło rynku, konsekrowany
w r. 1825 pod wezw. św. Trójcy. Do parafii
tej należą: Delejów, Duvowce, Łany, Tumie:z,
Wodniki i Wołczków. Paref. grecko katol,
w miejscu, dek, uścieński, archidyec, lwowska,
Należy do niej Wołczków. Jest tu cerkiew
pod wezwaniem wzniesienia św. Krzyża, W M.

„ jest szkoła etatowa jednokl., urząd pocztowy,
kasa pożyczkowa gminna z kapitałem 443 zł.
i zakład sióstr miłosierdzia św. Wincentego
a Paulo fundowany przez ks. Teresę Jabło-
nowską w r. 1/46. Pod opieką sióstr zostaje
zakłąd dla sierot i chorych, założony również

- przez Jabłonowskich w celu utrzymania i le-
czenia ubogich chorych, tudzież utrzymania
i wychowania osieroconych dziewcząt. Mają-
tek zakładowy składa się z 47,983 zł. w obliga-
cyach i folwarku w Duboweach. Przełożoną

zakładu jest przełożona klasztoru. Jest także
zakład ubogich założony przez Jana Kajetana
Jabłonowskiego. Celem zakładu: usługa przy
kościele parafialnym obrz. łaciń. Majątek
zakładowy składa się z obligacyi w nominal-
nej wartości 1300 zł. W r. 1888 było 84 zł.
dochodu. Przełożonym zakładu jest miejsco-
wy pleban rzym.-kat. Dawniej był tu także
klasztor 00. kapucynów, założony przez Ja-
nusza ks. Jabłonowskiego, wojewodę bracław-
skiego, zniesiony w XIX w. Dziś mieszczą się
w tym klasztorze siostry miłosierdzia. Jabło-
nowscy ozdobili również miasto pięknym pa-
łacem, niegdyś obwarowanym. W okolicy

- M, kwitnie uprawa tytoniu, który się wybor-
nie udaje. Jest także krzemień przydatny na
skałki, który stąd wożono do fabryki niżniow-
skiej, i bardzo piękny alabaster. (Siarczyń-

_ ski, Rkp. Oss. M 1825). Herb miasta przed-
stawia Matkę Boską z dzieciątkiem Jezus,
a pod nią tarczą z herbem Jabłonowskich.
W. bibliotece Ossolińskich znajdują sięw wiel-
kiej szkatule pod M 1473 akta maryampolskie
odnoszące się głównie do organizacyi wojsko-
wej, prowiantowania wojska i t, p, w pamięt-

nym r. 1809. 2.) M., dwór, na obszarze dwor.
Horodnicy, w pow. husiatyńskim. Zu, Dz.
Maryampol 1.) słoboda, pow. owrucki.

Własność Pruszyńskiego. Śmolarnia założona
1878 r. produkcya 300 rs. 2.) M., nazwa, ja-
ką przez czas jakiś nosiło mko Borodzianka

(ob.) w powiecie kijowskim.
Maryampol, przysiołek, pow. bałcki, par.

Hołowaniewskie. W r. 1868 było tu 7 dm.

-  Maryampol al. Głusza W., mko, pow. ko-
welski, o 71 w. od Kowla. R. 1870 miał 165

 mk., w tem 5 proe. izr., 191 dm., cerkiew,
gorzelnię i cegielnię, M. został miastem w ro-

ku 1808.
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Maryampol 1.) folw. pryw. nad rz. Migo-
cin, pow. dzisieński, o 40 w. od Dzisny, 2 okr.
adm., 1 dm., 11 mk, kat. 2.) M., folw. pryw.,
pow. dzisieński, o 90 w. od Dzisny, 2 okr.
adm., 1 dm., 9 mk, kat. 3.) M., folw. pryw.
i dwór, nad rz, Zyżmą, pow. lidzki, 5 okr,
adm., od Lidy o w. 52, od Ejszyszek 37, mk.
kat, 14, (1866). 4.) M. attyn. dóbr. Zermano-
wicze nowe, w pow. dziśnieńskim, 5.) M., wś,
pow. wiłkomierski, gm. Zaręby, par. Rogów.
Maryampol, po łotew.  Marynpols, wś

w pow. dyneburskim, parafii Dagda, własność
bar. Uexkiill-Guldenband, niegdyś Hylzenów.
Maryanek, szczyt górski, ob. Karpaty (T.

III, 863, 2).
Maryanek, wś włośc., pow. noworadomski,

gm. Przerąb, par. Bęczkowice. Ma 10 dm,,
88 mk., 105 mr.
Maryangóra, folw. szlach., pow. oszmiań-

ski, 4 okr, adm. 52 w. od Oszmiany, 1 dm., 35
mk., 18 praw, 18 kat,

Maryanin, folw., pow. pleszewski, 4 dm,,
50 mk,, należy do gm. i dom.: „Pacanowice',
Maryanin 1.) pow. warszawski, gm. Je-

ziorna, par. Słomczyn. 2.) M., folw., pow.
częstochowski, gm. Lipie, par. Parzymiechy.
Ma 4 dm,, 9 mk., 900 mr.

Maryaniszki, folw., pow. telszewski, nale-
ży do dóbr Brewiki (ob.)
Maryanka 1.) pow. błoński, gm. Piekary,

par. Lutkówka. 2.) M., pow. grójecki, gmina
Komorniki, par. Turezyn. Jestto attyn. do wsi
Drozdy. 3.) M., wś włośc., pow. nowomiński,
gm. i par. Jakubów. Powstała na teryto-
ryum dóbr Łaziska (ob.) rozdzielonych na ko-
lonie w 1650 r. Ma 10) osad i 124 mr. obsza-
ru. 4,) Mi M. mała, pow. nowomiński, gm.
i par. Mińsk. 5.) M., wś włość,, pow. rawski,
gm. i par. Lubochnia. Ma 9 dm., 71 mk., 82
mr. 6.) M.al. Staropole, folw., pow. wieluń-
ski, gm. Skrzynno, par. Rudlice, odl. od Wie-
lunia w. 13 i pół; dm. 1, mk. 4. 7.) M. dqb-
rówka, pow. łódzki, gm. Dzierzązna, paraf,
Zgierz, 5 dm, 30 mk. 18 mr. 8.) M., wś,
pow. noworadomski, gm. Masłowice, paraf,
Chełmo. Ma $ dm., 87 mk,, 75 mr. 9.) M,,
'al. Maryanki, folw., pow. noworadomski, gm.
i par, Kruszyna, 2 dm., 10 mk, 240 mr, Nale-
ży do dóbr Kruszyna, 10.) M., os. włość,,

pow. noworadomski, gm, Gosławice, par. Ra-
domsk, 1 dm., 10 mk,, 6 mr. 11.) M., os. leś,,
pow. będziński, gm. Żarki, 1 dm., 8 mk., 50
mr. 12.) M., folw., pow. częstochowski, gm.
i par. Rędziny. Ma 8 dm., 5 mk., 448 mr,
18.) M. kościelecka, WŚ włość. i folw, pow.

częstochowski, gm. Rędziny, par. Borówno,
Odl. 9 w. od Częstochowy. Wieś ma 4 dm.,
25 mk, powstała na gruntach dóbr Kościelec
(ob.) Rozl, wynosi mr. 100, a mianowicie: grunta orn. i ogr. mr, 94, lasu mr. 4, nieuż,
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i place mr. 2; bud. mur. 2, z drzewa 1, pło-
dozmian f-polowy. 14.) M., wś włość., pow.
opoczyński, gm. Radonia, par. Błonie. Odl.
20 w. od Opoczna, ma 7 dm., 49 mk., 119 mr.

W 1827 r, 4 dm., 22 mk. M., 15.) pow. 0l-
kuski, gm. i par. Kroczyce. M. 16.) wś, pow.
biłgorajski gm, Księżpol, paraf. Tarnogród.
Wchodziła w skład dóbr Ordynacyi Zamoj-
skich. 17.) M., folw., pow. lubelski, gm.
Jastków. M. 18., folw., pow. krasnostawski,
gm. Tzbica, paraf. Tarnogóra. M. 19.) folw.
pow. sokołowski, gm. i par. Kosów, 1 dm. 184
mr. 20.) M. folw., pow. lipnowski, gm. 1 par.
Szpetal, odl. o 21 w. od Lipna, ma 1 dm. 17
mk., 9 mr. gr. 21.) M., wś, pow. suwalski,
gm. Kadaryszki, par. Wiżajny. Odl. 26 w.
od Suwałk, ma 20 dm., 198 mk. Wchodziła
w skład majoratu Kadaryszki. 22.) M., folw.
pow. kalwaryjski, gm.i par. Kalwarya, Odl.
9 w. od Kalwaryi, ma 16 dm., 50 mk. 23.) M.
pow. maryampolski, ob. Freda. 24.) M. al.
Marynka, folw., pow. pińczowski, gm. Garta-
towice, par. Kije. Odl. 8 w. od Pińczowa.
Rozl.wynosi mr. 391 a mianowicie: grunta
orne 1 ogr. mr. 350, łąk mr. 30, pastw. mr. 3,
nieużyt. i place mr. 8. Bud. mur,7, folw. teu
w r. 1875 oddzielony od dóbr Grartatowice.
Maryanka, ob. Łęka, pow. krobski,
Maryanki 1.) folw. i dwór na obszarze

dwor. Mikołajewa, pow. brodzki, 2.) M., kar-
czma na obszarze dworskim Smarzowa, pow.
brodzki, 3.) M., część Kupczyniec i folw.
tamże, pow. tarnopolski. Lu. Dz.
Maryanka 1) prawy dopływ Uhorskiego

Tykicza, wierzchowiny Siniuchy, lewego do-
pływu Bohu. Wpada przed Kniażą Krynicą
pod Annopolem. 2.) M., potok wpadający do
Zgniłego Taszliku.
Maryanka, kol. polska, pow. mariupolski,

gub. ekaterynosławskiej, dusz 100.
Maryanki 1.) pow. włocławski, gm. Pikut-

kowo, par. Wieniec, 2.) M., kol., pow. łę-
czycki, gm. Witonia, par. Strzegocin, odleg.
odŁęczycy 15 w., ma 10 dm,, 106 mk,, posia-
dają gruntu mr. 183, Stanowiła całość z przy-
ległą wsią Leszno. 3.) M. folw. dóbr Kru-
szyna, ob. Maryanka, 4.) M., wś nad Czarną
Przemszą, pow. będziński, gm. Wojkowice ko-
ścielne, ma 9 dm., 67 mk, 100 mr. ziemi wło-
ściańsk, 5.) M. kol. i folw., pow. radomski,
gm. i par. Stromiec. Odl. 23 w. od Radomia,
8 w. od rz. Pilicy, 10 dm., 114 mieszkańców.
Rozl, mr. 390, a mianowicie: grunta orne 1 o0-
grody mr. 135, łąk mr. 11, pastw. mr. 38, la-
Su mr. 203, nieużyt. i place m. 4. Bud. drew,
6; folw. ten w r. 1874 oddzielony od dóbr
Stromiec, 6.) M., kol., pow. radomski, ob.
Jankowice, 7.) M., wś, pow. iłżecki, gm. Ła-
ziska, par, Wielgie. Odl. 20 w. od Iłży, ma
11 dm,, 68 mk., 48 mr, obszaru. 8.) M., wś,  
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pow. włodawski, gm. Turno, par. Hola (grec.
obrz.) Ma 74 dm., 272 mk,, 1021 mr. 9.) M.
wś, pow. lipnowski, gm. i par. Tłuchowo, odl.
o 21 w. od Lipna, ma 7 dm. 54 mk., 164 mr.
gruntu. 10.) M., wś pow. rypiński, gm. Sta-
rorypin, par. Strzygi, odl, o 4 w. od Rypina,
ma 6 dm., 65 mk., 33 mr. gr. Wś M. stanowi
jedną całość ze wsią Podole. Folw, M. nale-
ży do dóbr Rusinowo. 11.) M. folw., pow.
sierpecki, gm. Żuromin, par. Lutocin, odl. o 25
w. od Sierpca, ma 3 dm,, 35 mk., 818 mr. gr.
Maryanki |.) niem. Marienhof al. Marien-

felde, dobra, pow. toruński, st, p. kol. i telegr.
Kowalewo, 4 kil. odl, Zawierają 311,49 ha.
roli orn. i ogr. 10,21 łąk, 15,30 torfowych po-
kładów, 7,15 nieużyt., 0,51 wody, razem
314,66 ha., czysty dochód z gruntów 4764
mrk, Właśc. Jan Kuhlmay, cegielnia, ho-
dowla owiec Rambouillet; świń rasy Yorkshi-
re. Paraf, katol. i szkoła Wielkałąka; ew.
Kowalewo; odl. od kat, kość. paraf. pół mili.
1868 r. 89 mk, 66 kat. 23 ew., 4 dm., 11 bud.
w ogóle. Podatek od gruntu 123 tal. od bud,
7 tal. Dawniej należało to miejsce do ry-
chowskiego leśnictwa, ale ponieważ okolica
ta podczas wojen francuskich uległa spusto-
szeniu, dla tego wydało miasto Toruń część
tego obszaru w dzierżawę 1822 r., i tedy to
powstała ta osada (Ob. Wernicke: Be schrei-
bung der St. Thorn str. 275. 2.) M. (niem,)
Marianken, kolonia, pow. toruński, st, p. Wą=
brzeżno; par. kat. Ryńsk, ew. Wąbrzeżno; ma
485,47 morgów magdeb. 16 budynków, mię-
dzy tymi 7 dm., 79 mieszk., którzy są wszy-
scy kat. Podatek od gruntu wynosi 17 tal.,
od budynków 4 tal. Odl. od kość. paraf. pół
mili. Szkoła w Ryńsku. 3.) M. (niem.)
Marianken, al. Marienthal, wś pow. gołdapski,
st. p. Gołdap, leży niedaleko żwirówki goł-
dapsko-wystruckiej, liczyła w 1857 r. 67
mieszk. Kś. Fr.

Maryanków, folw. i os., pow. kutnowski,
gm.i par. Żychlin, dm. 5, mk. 108. Ziemi
ornej w połowie pszennej w połowie żytniej
mr. 225, łąk i pastw, mr. 88, uwłaszczonych
mr. 9. Folw, należy do dóbr Dobrzelin.
Maryankowo, wś pow. lipnowski, gm. Ob-

rowo, paraf, ewang. Ossówka, odl, o 10 w. od
zarządu gmin, ma gruntów włośc. 142 mr.,
w tej liczbie 140 mr. ornej ziemi, 8 dm., 71
mieszk,

Maryanów 1.) wś pow. radzymiński, gm.
Małopole, par. Dąbrówka. 2.) M. folw., pow.
sochaczewski, gm. i par. Szymanów. 3.) M.
pow. skierniewieki, gm. Słupia, par. Lipce. 4.)
M., kol., pow. gostyński, gm. Skrzany, paraf,
Trębki, Ma 8 dm. 170 mk., ziemi ornej żytniej
mr. 80. 5.) M., kol. pow. gostyński, gm. Du-
ninów, par. Gostynin. Ma 12 dm. 74 mk.,
posiadają gruntu mr. 118. Szkoła paraf, ew.
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Wchodziła w skład dóbr Górki. 6.) M. wś
włośc, i os. pow. rawski, gm, Maryanów, par.

, Biała. Leży na lewo od drogi bitej z Rawy
do Biały. Wś ma 9 dm., 102 mk., 223 mr. os,
1 dm., 7 mk., 42 mr. M. gm. należy do s gm.
okr. LV w Biały, st, p. w Rawie. Ma obszaru
19,416 mr, i 5577 mk. W gm. są dwie szko-
ły początk., gorzelnia, 3 cegielnie i 7 mły-
nów wodnych. 7.) M., kol., pow. piotrkowski
gm. Bełchatówek, par. Grocholice, ma 4 dm.
44 mk. 67 mr. Należała do dóbr Dobrzelów.
8.) M., kol., pow. piotrkowski, gm. Grolesze,
par, Chorzęcin. 3 dm., 42 mk., 56 mr. 9.) MA.
al. Taurów, pow. brzeziński, gm. Popień. 1
dm., 16 mk., 7/0 mr. 10.) M. kołacki, wś i os.
nad rz. Mrożycą, pow. brzeziński, gm. Mroga
dolna, par. Kołacinek. W 1827 r. 20 dm,,
128 mk., obecnie wś 20 dm., 115 mk,, 261
mr. os. pryw. | dm., 5 mk, 7 mr. Należał
do dóbr Kołacin (ob.). 11.) M. rogowski, wś
pow. brzeziński, gm. Mroga dolna, par. Jeżów.
W 1827 r. 30 dm., 140 mk., obecnie 382 dm,,
304 mk., 164 mr. obszare., 12.) M., kol., pow.
łódzki, gm. Luómierz, Ma 5 dm., 47 mk, 45
mr. 14.) M, kol., pow. łódzki, gm, Rado-
goszcz, par. Zgierz. Ma 10 dm, 160 mk., 150
mr, Wchodziła w skład dóbr Kały. 14.) M,,
kol., pow. łaski, gm. Wodzierady, par. Miko-
łajewice, Ma 18 dm., 105 mk., 244 mr. ob-
szaru. 19.) M., kol., pow. kaliski, gm. Mar-
chwacz, par. Rajsko, odl. od Kalisza w. 19,
dm. 16, mk. 90. 16.) M., kol., pow. turecki,
gm. Kowale pańskie, paraf, Tokary, odl. od
Tarka w, 7; dm, Ż1, mk, wraz z kol. Podarek
i Siewieruszki wielkie liczy 244. 17.) M., ko-
walski, folw., pow. turecki, gm.i par. Kowale
pańskie, odl. od Turka w. 7; dm. 1, mk. 7.
18.) M., kol. nad strum. Brodek, pow. kolski,
gm. Sompolno, par. Lubstówek, odl. od Koła
w. 19; dm. 15, mk, 129. Wchodziła w skład

dóbr Lubstówek. 19.) M., wś pow. kolski, ob.
Kęcereyn, 20.) M., kol., pow. sieradzki, gm.
Majaczewice, par. Burzenin, odl. o 17 w. od
Sieradza, powstała po wyciętym lesie Ręszew

zwanym, a należącym niegdyś do dóbr Strzał-

ki, Ma 244 mk., 326 kat., 18 ewang. Rozl.
217 mr., z tego 230 mr. roli ornej, 47 mr. łąk,
BŁ.) M., WŚ, folw., pow, sieradzki, gm, Grusz-

czyce, par. Wojków, odl. od Sieradza w. 24
folwark M. al. Szczepanów. rozległy m. 179:
grunta orne i ogr. m, 71, łąk m, 3, zarośli m.
92, nieuż, i place m. 15; budowli z drzewa 5;

folw. ten w 1877 r. oddzielony od dóbr Grzy-
maczew lit, C. 22.) M., wś włość, pow. kozie.
nieki, gm. i par. Brzóza. Odl. 12 w. od Ko-
zienic, ma 73 dm., 472 mk., 872 mr, W 1827
r. było tu 42 dm., 205 mk. 28.) M., ws pow.
kozienicki, gm, Sarnów, par. Oleksów. Odl. 26
w. od Kozienice, ma 15 dm., 96 mk., 480 mr.
24.) M., wś, pow. iłżecki, gm, Łaziska, paraf.

ob. Zielona. 
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Wielgie. Odl. 14 w. od Iłży, ma Ż1 dm., 141
mk., 372 mr. ziemi włośc. i 2 mr. ziemi dwor.
Należała do dóbr QCzerwona. 25.) M, folw.
nad rz. Wisłą, pow. iłżecki, gm. i par. Pawło-
wice. Odl. 37 w. od Iłży, ma 1 dm. 6 mk,,
158 mr. należy do dóbr Pawłowska Wola.
Jest tu 9-morgowe jezioro zwane Wiślisko. 20.)
M. wś, pow. opoczyński, gm Niewierszyn, pa-
raf. Dąbrowa. Odl 24 w. od Opoczna, ma 17
dm. 124 miószk, 375 mr. ziemi włośc. i £ mr
dwors, 27.) M., wś, pow. kielecki, gm. i par.
Łopuszno. Wchodziła w skład dóbr Ozarto-
sowy (ob) 28.) M. folw.. pow. stopnicki, gm.
Zborów, par. Solec Należy do'dóbr Kików.
29.) M. pow. włoszczowski, gm. i par. Sece-
nim. 30.) M., pow. jędrzejowski, gm. Msty-
czów, par. Tarnawa. 31.) MŁ, pow. jędrzejo-
wski, gm. Nagłowice, par. Tarnawa. 32.) MŁ,
folw., pow. pińczowski, paraf, Dzierążnia. 33.)
M., folw., pow. miechowski, gm.i par. Tezy-
ca. Należy do dóbr Janikowice, 34.) ML,
folw., pow. wyłkowyski, gm. i par. Giże, Odl.
12 w. od Wyłkowyszek. Ma 4 dm, 22 mk.,
wchodzi w skład dóbr Giże (ob.). 85.) M., kol.
pow. noworadomski, par. Chełmo, należy do
dóbr Chełmo, 55 mk. 36.) M., folw. dóbr Sta-
rawieś, pow węgrowski. 87.) M., przysiołek
dóbr Cianowice. 38.) M., attynen. dóbr Długa
Kościelna, w pow. nowomińskim. Br. Ch.
Maryanów 1.) folw. na obszarze dwors,

Szumlany W., powiat podhajecki. 2.) M.,
część Kutkorza, pow. złoczowski.

Maryanów, miasto nad Ladawą, według
dykcyonarza Kcharda, (o samo zapewne co wś
Maryanówka (ob.) w pow. mohylowskim,
Maryanów 1.) folw., pow. rzeczycki, okr.

polie. 2 jurewieki, o 3 w. od Prypeci, w oko-
licy wsi Obuchowszczyzna; miejscow„ść po-
leska, nizinna, grunta lekkie. 2.) M., mały
zaścianek w pln-wsch, stronie pow. borysow- -
skiego, nad rz. Uszaczą, w okr. police, 8 dar-
szyckim przy drodze z Puciłowicz do Kutew-
szczyzny i Augustynowa al. Kazimirowa, ma
osadę jedną. 38.) M., nazwa druga miasteczka
Andrzejowa w pow. rossieńskim.
Maryanowa, wś, ob. Jfaryanów i Golesze.

Maryanowiecki folw., pow. płoskirowski,
; M. R.

Maryanówka, folw., pow. lubelski, gm.

i par. Niedrzwica, i

Maryanówka, dwór na obszarze dworskim
Strzelisk starych, pów. bobrecki.

Maryanówka, mała bagnista rzeczka, na
płd.-wschod. krańcu pow. nowogrodzkiego;
zaczyna się w nizinnej okolicy miasteczka
Krzywoszyna i ubiegłszy prawie 5 w. w kie-
(runku płd., przecina drogę wiodącą z Krzywo-

szyna do miasteczka Lipska, i wpada pod wsią

Zalipienie do Lipnicy, tu wyprostowanej ka-
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nałem, doprowadzonym do Jabłonowki, dopły-
wu Szczary. A. Jel,
Maryanówka 1.) folw., pow. mozyrski nad

Prypecią, z lewej strony, obok wsi Końko-

wiez, przy drodze wiodącej z Petrykowa do
Skryhałowa; miejscowość ze wszech miar bo-
gata. 2.) M., kol. w płd.-zach. stronie pow.
pińskiego, gm. Uhrynicka, okr. polie. 2 Lu-
bieszewski, Miejscowość poleska, piaszczysta.

5.) ML, wś. pow. piński, 2 okr. polie,, mk. 60.
Własność Massalskiego. 4.) M.. awuls, w po-
wiecie rzeczyckim, nad rz. Hłyboczek, należy
do dominium Dudzicze, własność Horwatów;
tu się zapędza bydło na pastwisko odosobnio-
ne wśród puszcz okolicznych, 5.) M., (Poga-
ry) zaśc, szlach,, pow. dziśnieński, 3 okr. adm.
0 25 w. od Dzisny, 1 dm. 15 katol. (1866)
Maryanówka1.) wś, pow. żytomirski nad

granicą pow. radomyskiego. Leży nad rucza-
jem wpadającym do Bodiaczku z praw. brzegu,
odl. e 20 w. od mczka Ozerniachowa. Labra-
doryty spotykają się bardzo rzadko. Grunta
złożone z gnejsu. 2.) M., futor w pow. ostrog-
skim, położony na wschód od Ostroga o 19 w.
ao 2 w.od Milatyna. Jest tu kilka chatek
czynszowników, M. należała do ks. Ostrog-
skich, później do klucza Annopolskiego ks. Ja-
błonowskich, a w 1812 r. nabyta została przez
właściciela największej części wsi Milatyna,
Krzyżanowskiego i dziś zostaje w ręku wnu-
ków jego. Mieszkańcy tutejsi mają obszerne
iruktowe ogrody, w których utrzymują pszczo-
ły i pełnią obowiązki gajowych, lasu należące-
go do Milatyna. 3.) M. wś na wsch. grani-
cy pow.żytomierskiego, na prawo od doliny
rz. Trościannicy, 4.) M., część wsi Zadki,
pow. radomyski, należy już do gubernii wo
łyńskiej,
Maryanówka 1.) wś, pow. berdyczowski,

odl. 4w. od Biełołówki, ma 270 mk., 423
dzies, ziemi. 2.) M., wś nad rz. Teterowem,
pow. radomyski, o l w. od Btawek, ma 50
mk., 168 dzies. ziemi, należała do Piotra Zarę-
by. 3.) M., wś, pow. radomyski, leży przy
drodze z Chabnego do Wołczkowa, o 4 w. od
Stebel, ma 468 mk. 4.) M., wś nad rz. Rotką,
pow. wasylkowski, odl. 4 w. od Ksawerówki.
Posiada kaplicą katolicką, par. Motowidłów-
kai 1294 mk,, w tej liczbie 1177 prawosł. i
117 katol. Ludność cala przeważnie polskie-
50 pochodzenia, z drobnej szlachty. M, nie-

wątpliwie istnieje na miejscu bardzo staróży-
tnej osady, Na jej gruntach i w okolicy
(Chwasto „iec i Sady Winnickie) znajdujesię
54 mogił a między nimi głośna na Rusi mogiła
erepiatycha i druga zwana Waregską. W 1845

» Wwaniszew prof. uniw, kijow. rozkopywał
Perepiatychę i znalazł w niej wielki sklepio-
NY grób mieszczący 14 ludzkich szkieletów,
bron, ozdoby, kości końskie, złote przedmioty
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i gliniane naczynia. Kroniki ruskie wspomi-
nają jaż w XII w. tę mogiłę, a u ludu łączy
się z nią wiele podań wiążących tę mogiłę
z drugą Perepiat zwaną, mieszczącą Sięw po-
bliżu na polach Chwastowa. 5.) M., ws, pow.
zwinohrodzki, o 8 w. od Szpoły, w stronie
wschodniej, nad strumieniem wpadającym do
Taszłyku, w dolinie otoczonej wyniosłościami,
W pobliżu są dwa jeziora: Kupinaste i Slusa-
rewo wysychające latem. Posiada cerkiew
par. drewnianą zbudowaną w 1777 r., 950 mk.
1 704 dzies, ziemi wykupnej. Na gruntach
wsi znajduje się 13 mogił na sąsiednich wzgó-
rzach a jedna śród wsi ma 33 sążnie dług., 12
szerok. iQ wys. Przy rozkopywanin znaj-
dują w tych nasypach kości ludzkie i szczątki
naczyń glinianych bardzo grubych. Lud po-
wtarza rozmaite podania odnoszące się do

dwóch gór przyległych zwanych: Kniaża i Ta-
mara. Br. Ch.
Maryanówka 1.) wś, pow. kamieniecki,

gm. Lanckoroń, par. Orynin, w zachodniej
części, obok wsi Hukowa, o kilka wiorst od
granicy galicyjskiej. Mk. 742, dm. 142, zie-
mi włośc. 572, dwors. z Hukowem 2140 dz.
Cerkiew na miejscu pod wezw. N. P. z 35 dz,
ziemi czarnoziemu. Wieś ta należała do Lan-
ekorońskich; wnuka hetmana, Agnieszka Lan-
ckorońska wniosła ją w dom Mierzejewskich
(Zbrzyż, Huków, Maryanówka, Siekierzyńce
i Kociubińce); Anna Salomeja Mierzejewska
kaszt, zakroczymska, wniosła w dom Adama
Tarty ssty brzegowskiegp i gostyńskiego. Po
rozpadnięciu się fortuny Tarłów, trzymał ją
jakiś czas w zastawie Franciszek Strzałkow-
ski, a około 1820 r. przeszła pod kolokacyą,
W ostatnich czasach władali Jaszowscy, Sa-
dowscy, od których jako wiano. posagowe
przeszła w dom teraźniejszych właścicieli
Dwernickich, 2.) M., słobódka, pow. kamie-
BIGDARĘ gm. Bahowiee, par. Kitajgród, przy
ujściu larnawy do Dniestru, dm. 13, należy
do Wróblowiec, własność Makowieckich. Prze-
prawa przez Dniestr 3 promy.. 39 M, wś,
powiat kamieniecki, gmina i .pargfia Smo-

trycz, 41 dm., ziemi dwor, wraz z»Hutą i Woł-
kotrubami 600 dzies, Należy «do klucza smo-
twyckiego, dawniej hr.» Potockich, dziś Łabę-
ckich. 4.) M., wś, pow. bracławski, gm. Ru-
bań, par, Niemirów, od Niemirowa w. 12, na
pograniczu kijowskiej gub., mk. 360, dm. 67,
ziemi włośc. 369, dwors. 419 dz. Należała do
Potockich, dziś do Sosnowskich. 5.) M. nad
bohem, mała wioska rząd., pow. bracławski,
gm. Monastyrska, par. Bracław. Ma 23 dm,,
160 mk,, 275 dzies. ziemi, Należała dawniej]

do sstwa bracławskiego. 6.) M., przys. m.
Miastkówki, pow. olhopolski, gm. 1 par. „Miast-
kówka, własność Jaroszyńskich, obecnie Ko-

czubeja, 7.) M., wś, pow. lityński, gm. Ka-
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czanówk a, par. Kumanów, w północnej części
powiatu, mk. 396, ziemi 771 dz. Wś ta na-
leżała do sstwa czudynowskiego, w skład któ-
rego wchodziły: OCzudynowo, Maryanówka,
Łozowa, Skarzyńce, SŚołkówka, Torczyn i
Uhle. Trzymał je prawem emfiteut. hr. August
Iliński bez opłaty kwarty. Dochód roczny
wynosił 5053, obecnie należy do rządu. 8.)

_M., wś, pow. mohylowski, pod. gub. nad rz.
Ladawą, która tworzy tu duży staw, od M.
Kopajgroda 8 w. Mk, 660, ziemi włośc, 669.
Należała do niedawna cała do Stadnickich,
obecnie Radowicza 470 dz., Stadnickich 338
dz. QCerkiew pod wezw. N. P. Roz, liczy 730
par. i36 dz, ziemi, Par, kat. do Śnitkowa.
Jest tu urząd gminny, do którego należą: M,
Wierzchówka, Mytki, Matwiejków, Słobódka,
Matwiejkowiczka, Kosarzyńce, Popowce, Sze-
pinki, Wołodiowce i Maryanówka, razem sta-
rostw 18, dm. 1117, ludności męskiej włośc.
4266, kobiet 4590, ziemi włośc. 9246, w tej
ilości ornej 6064 dz., wypada więc na jednego
mieszkańca 1.04 dz. W obrębie gminy innych
stanów: męż. 1138, kob. 1184 i ziemi do niej
należącej 12995, w tej ilości ornej 6277 dz,
W obrębie więc tej gminy ziemi należącej do
wszystkich właścicieli, w ogóle jest 22244

/ dz., w tej ilości 123841 dz. ornej. Ludność
wszystkich stanów: męż. 7402, kob. 7428, ra-
zem 14820. Był tu obszerny piętrowy dom
mieszkalny, obecnie zniszczony. 9.) M., wś,
pow. hajsyński nad rzeką Kubliczem, gmina
i parafia Kuna, domów 95, mieszkańców
582, ziemi włośc, 610 dz, Cerkiew Wniebo-
wzięcia liczy 1300 par. i 40 dz. ziemi. Należy
do klucza kuniańskiego Czesława Jaroszyń-
skiego (7013 dz. ziemi). 10.) M, wś, pow.
proskurowski, gm. Czarny-Ostrów, ma 230
dusz męz., 512 dz. ziemi włośc. należy do
Przeździeckich, 11.) M., wś, pow, baleki, gm.
Lipoweńkie, parąf Hołowaniewskie, u źró-
deł Mokrej Dereniuchy. Roku 1868 miała
28 dm, Dr, M.
Aiaryanówko, folw., pow, czarnkowski, 2

dm., 27 mk., należy do dom.i gm. (rębice.
Maryanowo 1.) wś i folw., pow. koniński,

gm. Sławoszewek, par, Ostrowąs, odl. od Ko-
nina w. 24'/,, dm. 12, mk. 89, ziemi pszennej
205 mr. Folw. M. należy do dóbr Ostrowąs,
2.) M., pow. nieszawski, gm. Ruszkowo, par.
Połajewo. 3.) M., folw., pow. rypiński, 2
okr., gm. Wąpielsk, par. Radziki, odl, o 74,
w. od Rypina, I dm., 58 mk. 15 mr. gruntu.
Należy do dóbr Długie. 4.) M., wś włośc,,
pow. przasnyski, gm, i par. Krzynowłoga Ma-
ła, odl. o 19 w. od Przasnysza, ma 12 dm,,

- 109 mk., 300 mr. gruntu dobrego. Wchodziła
w skład dóbr Krzynowłoga Mała. 5.) M.

_ wś, pow. mławski, 4 okr, gm. Dębsk, par.
_ Szydłowo, odl. o 6 w, od Mławy, ma 3 dm,  
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33 mk, 10 mr. gruntu. 6.) M., kol., pow.
ostrowski, gm. Długosiodło, par. Lubiel, odl.
4 w. od rz. Narwi, ma 39 dm., 274 mk,, ewan-
gielików głównie, szkołę początkową. Powsta-
ła na gruntach dóbr Przetycz, Os, M. rozl.
wynosi mr. 148: grunta orne i ogr. mr. 35,
łąk mr. 107, nieuż. i place mr. 6, bud. z drze-
wa 5. Br. Ch.
Maryanowo, ob. Maryanów,
Maryanowo 1.) niem. Marżendorf, nad No-

tecią, wś, pow. czarnkowski, 36 dm., 290 mk.,
282 ew., 8 kat., 72 analf, Poczta, gośc., tel.,
st. kol. żel. w Wieleniu o 2 kil. 2.) M., niem.
Marienhof, folw., pow. wschowski, 1 dm., 58
mk., należy do dom. Antonina (Antonshof). 3.)
M., niem. Marienkorst, wś, pow. czarnkowski,
20 dm., 159 mk., 20 ew., 139 kat., 27 anal.
Poczta i gość. we wsi. Miała 4 kil., st. kol.
żel. i tel. w Wieleniu o 10 kil, 4.) M, wś,
pow. średzki, 8 dm., 58 mk., wszyscy kat., 21
analf, Poczta najbliższa w Grieczu, st. kol, żel.,
gość. i tel, w Środzie, 5.) M., kol., pow. śrem-
ski, 5 dm., 42 mk., wszyscy katol., 9 analf.
Trzy gospodarstwa mające razem 120 mr. rozl.
przyłączone do dom. Grabianowa. Poczta,
tel. i st. kol. żel, w Czempinie o 9 kil., gośc.
o 1 kil. 6.) M., wś, pow. międzychodzki nad
Wartą, 12 dm., 109 mk., 68 ew., 46 kat., 33
analf. Poczta, gośc. i tel. w Sierakowie (Zir-
ke) o 2 kil., st. kol, żel. we Wronkach o 26
kil. 7.) M., wś, pow. babimostski, 34 dm,,
222 mk. 89 ew., 133 kat., 67 analf. Poczta
we wsi Hansmer, gośc, w Kopanicy, st. kol.
Żel. i tel. w Zbąszynie (Bentschen). 8.) M.,
wś, pow. inowrocławski, 25 dm., 197 mk., 25
ew., 169 kat., 8 żyd., 71 analf. Poczta naj-
bliższa w Jerzycach, gość. i tel, w Kruświey,
st. kol. żel. w Inowrocławiu. 9.) M., folw.,
pow. śremski, | dm., 12 mk., należy do dom,
Gogolewa.. 10.) M., folw., pow. poznański,
1 dm., 23 mk., należy do dom. Tarnowa. 11.)
M., folw., pow. obornieki, I dm, 12 mk., na-
leży do dom. Przecławia. 12.) M., folw., pow.
szamotulski, 2 dm., 56 mk,, należy do dom.
Nowej wsi (Neudorf bei Samter). 13.) M.,
wś, pow. krotoszyński, / dm., 44 mk,, należy
do gm. i wsi Paradowa. 14.) M., leśnictwo,
pow. czarnkowski, | dm., 18 mk., należy do
dom. Nothwendig. 15.) M. lub Maryanów,
folw., pow. pleszewski, | dm., 28 mk., należy
do dom. Czarnuszka. 16.) M., folw., ob. Gru-
dzielec. 17.) M., niem. Marienkof, folw., pow.
międzyrzecki, ob. Kułżgowo. M. St,
Maryanowo, niem. Marianenhof al, Ma-

riannenhof, folw., pow. złotowski, st. p. Jastro-
wie. Należy do dóbr ryc. Radawnicy, na-
zwany od imienia małżonki b. dziedzica tych
dóbr Grabowskiego. ,

Maryanowo 1.) wś włośc,, pow. lidzki, 1
okr. adm., o 9 w. od Lidy, 3 dm., 33 mk. 2.)
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M., mały folw., pow. borysowski, 3 wł., 15
mr. rozl., własność Qrrabowskich. 3.) M.,
dwór pryw. w pow. poniewieskim, nad Jodą,
o 14 w. od Poniewieża, z kaplicą katolieką pa-
rafii Poniewież, 4,) M. folw. poleski w płd.
stronie pow, słuekiego, w okolicy Deniskowicz
1 Jaśkiewicz, przy wodnej strudze rozlewają-
cej się w bagnach zwanych Stryż, w okr, po-
lic, 2-im kleckim, Młyn ma na stawie, miej-
scowość całkiem odludna, bez dróg komunika-
cyjnych, mająca od południa niezmierne ob-
szary błot mszystych zwanych: Jasień, Gra-
dzin, Stryż, Żernowo, Odryno i inne. 5.) M.,
dwa folw. t. n., pow. miński, jeden własność
dawna Szembetów, ma obszaru przeszło 168
mr.; drugi własność Witkowskich (od r. 1861),
ma obszaru 162 mr. 6.) M., zaśc. szlach,,
pow. święciański, 4 okr. adm., o 48 w. od
Swięcian, 1 dm., 9 kat. 7.) M., folw., pow.
święciański. | okr. polic., 1 dm. i 27 mk.kat.,
odl. 6 w. od Swięcian.

Maryanowska Huta, wś, pow. zwiahelski,
włas. Franc. Sawickiego, huta szklana,
Maryanowska, st. poczt, w pow. ananiew-

skim gub, chersońskiej,
Maryanpol 1.) zaśc. szlach., pow. wileński,

3 okr. adm., o 30) w. od Wilna, I dm., 6 mk,
katol. 2.) M., folw. szlach., pow. wileński, 3
okr. adm., o 31 w. od Wilna, 1 dm,, 27 mk,
katol. Dwa wielkie stawy. 8.) M. (Mirsnisz-
ki), zaśc, szlach. nad jez. Wygorka, pow. świę-
ciański, 2 okr. pol., o 35'/, w. od Swięcian, 1
dm., 7 kat. 4) M. zaśc. rząd. nad jez. Dum-blis, pow. święciański, 3 okr, adm., o 89'/4 w.od Swięcian, 1 dm., 132 katol. 5.) M., zaśc,
szlach., pow. wilejski, o 66 w. od m. Wilejki,
2 okr, adm., 1 dm., 9 mk, 6.) M,, folw. pryw.,
pow. wilejski, o 20 w. od m, Wilejki, 2 okr.
adm,, przy byłej drodze pocztowej z m. Dołhi-
nowa do m, Wilejki, I dm., 8 mk, 7.) M,,
zaśc. pryw,, pow. wilejski, o 78 w. od Wilej-
ki, 8 okr, adm., gm. łuczajska, 1 dm. 18 mk,
katol, 8.) M., folw. pryw. nad rz. Dzisienką,
pow. dzisieński, o 75 w. od Dzisny, 2 okr.
adm., ] dm, 13 mk. kat. 9.) M., folw. pryw.,
pow. lidzki, 3 okr. adm., o 22 w. od Szezu-
czyna, 13 mk, (1866),
Maryanpol, słoboda, pow. owrucki.
Maryanpołe, osada, pow. mozyrski, okr,

polic, 3 turowski, nad kotliną Prypeci, przy
gościńcu wiodącym z mczka Dawidgródka do |4
m. Turowa, o wiorst prawie 5 na północ-za-
chód od Turowa; miejscowość bogata w dary
natury, lecz odludna i nizinna. Al. Jel.

Maryanpole, nazwa dawana niekiedy wsi
ereścianką (ob.). RAE |

aryańska słoboda, kol., pow. wieluński,
5%. par, Naramnice, odl. od Wielunia w,
12'/,, dm,16, mk, 43.  
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'_ Maryańskie pole, przedmieście m. Karnio-
wa (Szląsk austryacki). waże
Maryańskie porzecze, wś, pow. garwoliń-

ski, gm, Wilga, par. Goźlin, ma 9 dm., 38 mk.,
68 mr. obszaru. BR,
Maryantów 1.) wś, pow. koniński, gm.

Władysławów, par. Rusocice, blisko traktu
z Władysławowa do Turka, o 22 w. na wsch,
płd. od Konina o 8 w. od szosy poznańskiej,
ma 8 dm., 86 mk., 121 mr, gruntu żytniego.
M. powstał 1836 r. na gruntach dóbr Rusoci-
ce. 2.) M., wś nad strum. Białym, pow. słu-
pecki, gm. i par, Trąbczyn, odl. od Słupcy w.
19, ob. Zrąbczyn,

Maryatel, folw. we wschodniej stronie pow.
rzeczyckiego, przy gościńcu poczt, wiodącym
z mka Horwala do Rzeczycy, nad rz, wpada-
jącą nieopodal do Dniepru, w okr. polic. 4-ym
rzeczyckim, miejscowość lekkowzgórkowata,
od zachodu lesista, grunta piękne.  4.Jel.
Marycha, Czarna, Rudawka, Szjny, dawniej

Sejenta (Ene. Org. XXIII, 230) rz. spławna
(Połujański gub. aug. 289) w gub. suwalskiej;
początek w pow. suwalskim pod wsią Dębniak
na płd, zach. Puńska; płynie w kierunku
wschodnio-południowym pod nazwiskiem rz.
Czarnej lub Rudawki przez jezioro pod wsią
Boksze, wchodzi w pow. sejneński i płynie
przez Rudawkę, Sienkiewicze pod m. Sejny.
Od Sejn do jez. Pomorze zwaną jest Sejny, od-
tąd zaś aż do ujścia Marycha. Od jez. Pomo-
rze płynie pod Zelwą, Borowiczami, Stanowi-
skiem i wpada z praw. brzegu do Czarnej
Hańczy na granicy z pow. augustowskim.
Długa jako Czarna 15 w., jako Sejny 8w., ja-
ko Marycha 22 w. Powyżej Sienkiewicz ja-
ko Czarna (Rudawka), przyjmuje z lew. brze-
gu Zwikiele. Z praw. niedaleko ujścia Szla-
mo J. BI.

| Maryene, potok górski, ob. Hostowiec.
Marydół, niem. Marienthal, wśi gm., pow.

ostrzeszowski, 4 miejsc,: a) M., b) Huta (Lud-
wighof, e) leśnictwo: Kamola, d) kol. Gar-
bacz, 40 dm., 401 mk., 283 ew., 118 kat., 216
anal, Najbliższa poczta, gośc., tel, i st. kol.
żel. w Ostrzeszowie. MNE.
Maryen, lewy dopływ Czeremoszu Białe-

go (ob.),
Maryengródek, attyn. dóbr Saryi, pow.

dryssieński,

Maryenhauz, po niem, Marienhausen, po ło-
GW. Marynauża, wś, dobra i mezko nad jez.
tegoż imienia w Inflantach polskich, pow. lu-
cyńskim, pod 579 12/ płn. szer. i 45? 20” wsch.
dłg. geogr., licząc od południka Ferro. Mko
stanowi właściwie tylko osadę; zwraca ono na
siebie uwagę zwaliskami warownego niegdyś
maryenhauzeńskiego klasztoru, przerobionego
w XVI stuleciu na zamek obronny. Resztki
ruin znajdują się na wyspie śród wspomniane-
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go powyżej jeziora. W zeszłym wszakże wie-
ku, za czasów kaszt. Hylzena, słynnego kro-
nikarzaInflant, zamek ten zdezolowany, jak
się wyraża zacny nasz kronikarz, groźnie jesz-
cze z głębi wód wyzierał. Widok ruin tego
zamczyska od strony jeziora, rysowany z na-
tury w r. 1797 przez znanego badacza staro-
żytności inflanckich, Jana Krzysztofa Brotze-
go, podaje książka „Inflanty polskie”, str, 1380.
Warowny klasztor założył w M. trzeci z rzę-
du arcybiskup ryski Joannes de Vechte w r.
1295, a siedemnasty arcybiskup, pobożny lecz
słaby Gaspar Linde od fundamentów wzniósł
go na nowo r. 1509. W lat kilkadziesiąt

później klasztor ten przerobionym został na
pograniczny zamek obronny w ziemiach wy-
łącznie arcybiskupich, nie należących wcale
do zakonu krzyżackiego, Wilhelm margrabia
brandenburski, ostatni na pół zlutrzony arey-
biskup ryski, poszedł za przykładem mistrza
krzyżackiego Gotarda Kettlera i obaj, zgodnie
już, całą swą obszerną ziemię a z nią i stronę

zwaną Livonia australis, oraz wszystkie jej
zamki obronne oddali pod opiekę króla pol-
skiego Zygmunta Augusta. Arcybiskupi gród
M. wraz z krzyżackimi zamkami Dyneburgiem,
Rzeżycą i Lucynem r. 1559 najprzód jako za-
staw, za koszta wojenne, przeszedł w posiada-
nie rzpltej polskiej, a po wcieleniu do niej ca-'
łych dawnych Inflant stał się częścią jej po-
siądłości. W r. 1569 oblegały go wojska ro-
syjskie. Osadę zamkową składali w owym
czasie wyłącznie Litwini, któremi dowodzili
Jan i Aleksander Połubińscy. Dzielni Litwi-
ni nietylko zmusili oblegających do ucieczki,
ale pędzili za nimi aż do miasta Izborska, któ-
re szturmem wzięli, zabrali tam mnóstwo lu-
dzi w niewolę, a pomiędzy innymi i wodza
Naszczokina, Moskwa, usiłując posiąść te
strony, zdobyła r. 1577 M., zburzyła silną
wówczas warownię, mieszkańcy zaś uprowa-
dzeni zostali do niewoli. Polacy za Stefana
Batorego, na mocy traktatu 15832 r. odzyskali
go znowu 1 zaraz utworzono tu oddzielne sta-

rostwo. Przy zawarciu przymierza pomiędzy
PolskąaRossyą w r. 1582 znajdowało się
w zamku maryenhauskim dział 7, hakownie

_ 8, moździerzy 2, z których jeden był nadpsu-
ty. Zamek warowny, na nowo umocniony,
stał się siedzibą sstów maryenhauskich. W r.
1598 rezydował jako ssta w nim Mikołaj Su-
chodolski, Wszakże już po kilkunastu leciech
krelewszczyzna ta, zawsze jako sstwo, prze-
chodzi do Jana Karola Chodkiewicza, który
nader tzadko tutaj przebywał. Za czasów
rzpltej sstwo maryenhauskie płaciło kwarty
6456, hyberny zaś 800 złotych. Zamek ten
pograniczny w wojnach szwedzkich wielokro-
tnie ciężko ucierpiał, a na początku XVIII
stulecia w czasie wielkiej północnej wojny,  
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zupełnie zburzonym został. Starostą maryen-
hauskim był w owej burzliwej epoce spokojny
szambelan czyli, jak wówczas jeszcze mawia-
no, podkomorzy nadworny Augusta II, Jerzy
Konstanty Hiilsen de FKekeln, który swój
chwalebny żywot zakończył w Grdańsku a po-
grzebionym został w kościele słynnego klasz-
toru oliwskiego pod Gdańskiem, gdzie dotąd
zwraca na siebie uwagę podróżnych wspania-
ły grobowiec, którym jeden z synów utrwalił
tam jego pamięć. Odtąd M. był już pra-
wie dziedzicznym w domu Hylsenów. Gdy
w pierwszych latach panowania Augusta II
wspomniany powyżej szambelan Jerzy Kon-
stanty Hiilsen (piszący się następnie Hylzen)
został ojcem drugiego syna, Jana Augusta,
późniejszego naszego kronikarza, sstwo ma-
ryenhauskie dla niego zawczasu Już przez ro-
dziców przeznaczonem zostało. Młody jeszcze
bardzo Jan August Hylzen otrzymał przywi-
lej z kancelaryi królewskiej, na mocy którego
nabył pewnych praw do sstwa, w razie, gdy-
by ojciec chciał przelać na niego swój urząd,
ale od chwili wydania tego przywileju mógł
już wszędzie młody Hylzen przed trybunałem
i po grodach nazywać się sstą maryenhauskim,
W r. 1744 król August III mianował go kasz-
telanem infianckim i odtąd ten ssta maryen-
hauski zasiada w senacie. Zwyczajem panów
polskich J. A. Hylzen pod starość wyrabiał
u króla przywileje dla synów swoich na po-
siadanie sstwa. Nie ustępował im jeszcze wła-

dzy, ale zapewniał po sobie dziedzictwo przez
tak zwane jus communicativam albo przez
expektatywę. Tak ustąpił Parchowa na Po-
morzu, gród Brasławski na Litwie a Maryen-
hauszczyznę w Inflantach. Ostatnia dostała
się młodszemu jego synowi, Justynianowi
Hylzenowi, który służył w szeregach wojsk
rzpltej jeszcze za czasów króla elektora i miał
rangę generał-majora, Dla niego ojciec aż
dwa razy wyrabiał przywilej na sstwo ma-
ryenhauskie, raz za króla Augusta III a drugi
raz już za Stanisława Augusta. Tenże Justy-
nian Hylzen był posłem z księstwa inflanckie-

go na sejmie elekcyjnym i podpisał wybór
ostatniego króla polskiego nietylko jako wo-
jewodzie miński, ale także jako ssta maryen-
hauski. Na kilka miesięcy przed śmiercią
ustąpił mu rzeczywiście z M., kronikarz [n-
flant, wówczas już wojewoda miński. Rezy-
dował wszakże Justynian w tem starostwie
tylko do śmierci ojca, zmarłego w Warszawie
14 lutego 1767 r. i w tymże roku w Dagdzie
pogrzebionego (ob. art, Dagda w niniejszym
Słowniku, tom L. str. 892 i 895). Odtąd Ju-
stynian Hylzen, komandor maltański, ostatni
sstą maryenhauski osiada w stolicy rozległych
posiądłości ojcowskich, w pałacu dagdzień-
skim, gdzie po jedynastu leciech r. 1778 umie-
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ra, jedynego tylko zostąwując syna Idziego.
Po śmierci tego ostatniego ssty maryenhau-
skiego, który prawa swoje na sstwo synowi
przekazać niezdołał, Marycnhaus z całym
swym obrębem, jako królewszczyzna, prze-
szedł do panującej już wówczas nad krajem
Katarzyny II, a cesarzowa rozległy okręg
maryenhauski zasłużonemu swemu dygnita-
rzowi Jełaginowi na prawie wieczystem od-
dała. Wdowa Jełagina wkrótce przelewa
swe prawa na zięcia Buturlina, którego rodzi-
na częstokroć przez czas dłuższy posiadłości
maryenhauskie zamieszkiwała. Składały się
one wtedy nietylko z dzisiejszej maryenhaus-
czyzny, ale i z otaczających jąrozległych dóbr,
jako to: Bolowsk, Kudep, Szkiełbany, Balty-
nowo, Ruskuły i t. p. i w całej tej masie,
obejmującej przeszło 163,776 dziesięcin, jesz-
cze przed r. 1820 przez Buturlinów niejakiemu
Szymonowi Horożańskiemu sprzedane zostały.
Ten zaś, nie mogąc się utrzymać przy tylu
rozległych dobrach, w kilka lat potem ogra-
nicza się na posiadaniu Bołowska, Szkiełban i
Baltynowa, a występuje z Ruskuł i Maryen-
hauzu, z których to majętności pierwsza pra-
wem kupna przechodzi do zagranicznego szlach-
cica hr. Teodora Kellera, Maryenhaus zaś w r.
1824 ostatecznie nabywa Ignacy Lipski, ro-
dem z Połockiego; po śmierci tego w okolicy
wcale nieznanego nabywcy, M., na mocy po-
działu, przypadł na część jego młodszego sy-
na, późniejszego marszałka Jana Lipskiego.
Jen znacznie podniósł dochody Maryenhauzu,
będącego obecnie w niepodzielnem posiadaniu
jego kilku córek, Dobra M., nazywane także
Maryenhauzą, liczą teraz ziemi ornej iłąk 3000
dziesięcin, nieużytków i lasu 33435 dz., a więc
ogółem rozległość ich wynosi 36435  dzies.
Słynne niegdyś dziewicze lasy maryenhauskie,
obecnie już mocno przetrzebione, składają po
większej części świerki i sosny, W niektó-
rych jednak cząstkach lasu maryenhauskiego
wszelkie gatunki drzew, jakie tylko klimat
Inflant polskich do siebie przytulił, splatają
dotąd gąszcz leśną, Król puszczy dąb, lipa i
oleha, klon, jesion, wiąz i świerki żyją tu czę-
stokroć w sąsiedztwie i zgodzie. W innych
cząściach osina, zaczyna zalegać drzewostany,
jakie przed kilkunastu laty czerniały od drzew
iglastych. Wszystkie części tych lasów tę
mają właściwość, że w nich napotykamy mnó-
stwo porozrzucanych głazów eratycznych.
Obfitość wodyi jeziór rybnych, z którychnaj-
większem jest jezioro marycenhauskie. W środ-
ku jeziora znajduje się podłużna wysepka, któ-
-©] rozległość nie przechodzi dwóch dziesięcin.
Przecina Ja w poprzek fossa, jaką niegdyś za-pełniały wody jeziora. Część wschodnią wy-
sepki zapełniają karłowate zarośle, na zacho-
dniej zaś widnieją dotąd resztki zwalisk wspa-  
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niałej niegdyś ruiny maryenhauskiej , która
przed 50 laty jeszcze w dosyć doorym znaj-
dować się miała stanie, lecz potemna materyał
budowlany rozebraną została, Niedaleko je-
ziora i dworu jest pagórek, na którym odkry-
to przed parą laty starożytne cmentarzysko.
Z. Gloger cmentarzysko to rozkopy wał i zna-
lazł tu wielką ilość ozdób bronzowych IU
robów żelaznych, a mianowicie: 15 pierścieni,
60 dzwoneczków i brzękadeł, kilkanaście bran-
solet, sprzążek, kilka naszyjników, kilkadzie-
siąt guzów, wiele łańcuszków, wisiadeł blasz-
kowych, mnóstwo perełek szklanych najroz-
maitszej wielkości i barwy, tudzież kilkaset

sztuk muszli białych, jakie dotąd służą za mo-
netę w Indyach, Tybecie i Sudanie, przedziu-
rawionych do nawlekania, których cały sznur

znajdował się na szyi każdej pogrzebanej ko-
biety. Przy wojownikach leżały żelazne gro-
ty oszczepów i bardysze czylisiekiery do pod-
pierania i walki służące. Grunta maryen-
hauskie przeważnie gliniaste, miejscami sapo-
wate, nad jeziorem piaszczyste. W osadzie
czyli mezku M. liczą mieszkańców przeszło 200
idm. 28. Parafiia tutejsza katolicka dek, lu-
cyńskiego ma 4862 dusz, Tutejszy kościół
drewniany rzymsko-katolieki, sięga pierwo-
tną swoją erekcyą wieku XVII. Mamy
bowiem przed sobą ciekawą relacyą biskupa
inflanckiego Krzysztofa Szembeka do Papieża
Klemensa XI. pisaną w r. 1714 0 stanie dye-
cezyi inflanckiej, a dotąd jeszcze drukiem nie-
ogłoszoną, z której wyjmujemy ustęp dotyczą
cy wyłącznie kościoła i parafii maryenhau-
skiej: „Sexta Beelesia Marienhausensis —są
słowa relacyi—prope ipsos Moschoviae et illius
partis Livoniae quae sueticaą dicebatur limites
sita. Fundatio pro uno 5acerdote, tempore
pacis posset esse uteumque sufficiens. Coadju-
toribus autem omnino indiget, Nam cura ani-
marum per viginti milliaria germanica peragi
debet. Vicinissimus huie Parocho Sacerdos
est ab. eo dissitus quindecem milliaribus ger-
manicis idque ab ea parte, qua non potest esse
transifus, nisi siccą admodum aestate, vel ri-
gente hyeme, viis alioquin ob frequentes pa-
ludes „lmpermeabilibus. Ex _aliis partibus
Ecclesiae hujus merum Schisma et Haeresis,
Ipsa fabrica Tempelli hujus lignea, miserrima
cx fundamentis de novo extruenda. Decies
durante hoe bello, ź Cosacis, Calmucis et la-
tronibus spoliatum fuit hoe Tempellum, ita ut
nec filum de apparatibus relictum fuisset. Ad-
huc modo majori ex parte commudatis utitur
apparamentis. Parochiani ibi omnes pauperes,
rusticolli, Domini autem Loci sive Capita-

neatus illius possessores, longius Pan
dissiti, raro aut nunquam ibi residebant . Go-

dnem uwagi w łacińskiej relacyi biskupa Szem-
beka do stolicy apostolskiej jest niedostępne
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położenie niektórych wsi śród lasów i mocza-
rów M. Do jednych i obecnie dostać się mo-
żna bez trudu tylko zimą, kiedy bagna za-
marzną, do innych znowu po belkach ułożo-
nych na polach, Łatwo pojąć, jak niewygo-
dne być muszą takie ścieżki z drągów ułożo-
nych i mostki ciągnące się nieraz pół mili.
Dzikie i niebezpieczne są także drogi śród la-
sów tej zapadłej okolicy. Dla uniknięcia ich,
często potrzeba znaczną przestrzeń nakładać,
gdzie znowu o suchej porze roku, ogromne po-
żary w lasach porobiły spustoszenia, a burze
jesienne wywrotami drzew drogę zawaliły.

_ Przerażony powyższym czarnym obrazem Kle-
mens XI, wpłynął przez nuncyusza na ówcze-
snego starostę maryenhauskiego szambelana

_ Jerzego Hylzena, że jeszcze w r. 1716 z grun-
tu odnowił kościół maryenhauski i odpowie-
dnio go opatrzył. Następnie, już za czasów
kasztelana infianckiego Jana Augusta Hylze-

"ma, będącego równocześnie i sstą maryen-
hauskim, na miejscu dawnego w r. 1716 przez
Jerzego Hylzena odnowionego kościołka, wznie-
siono tu teraźniejszy wcale obszerny kościół
drewniany w r. 1748, staraniem miejscowego
proboszcza, księdza Jamuszkiewicza. Konse-

krował go w r. 1805 koadjutor moh'lewski
biskup gadareński Jam Benisławski. Widok
tego kościoła, zdjęty z natury w r. 1794, po-
daje Jan Krzysztof Brotze w tomie VII na
karcie 171 słynnego dziesięciotomowego dru-
kiem dotąd nieogłoszonego rękopismu p. t.:
„Sammlung verschiedener Livlindischer Mo-
numente etc,*. Ponieważ zaś obecnie i ten

' kościół drewniany, obszerny, a pięknemi wy-
posażony aparatami, już zaczyna grozić ruiną,
istnieje projekt wzniesienia na jego miejscu
odpowiedniej murowanej świątyni katolickiej.
mogącej przetrwać wieki. G. Manteuffel,
Maryenpol, nad rz. Dźwiną, b. st, poczt,

w gub. witebskiej, przy trakcie z Witebska
do Połocka,
Maryenpole, folw., pow. nowogrodzki, okr.

police. 2-gihorodyszczański, nad rz. S$worotwą,
w pobliżu dóbr Sworotwa; miejscowość ze
wszech miar dogodna, niebezleśna, łąki wy-
borne, gleba żyzna. A. Jel,

Maryental, ob. Mariental,
Maryew, pow. warszawski, gmina i parafia

Zaborów. )
Maryewka, st. poczt. w pow. mikołajew-

skim, gub. samarskiej.

Maryi Dolina, ob. Marienthal,
Maryi gaj ał. Wielka bieda, niem. Marien-

busch, kol., pow. czarnkowski, 17 dm., 123 mk.,
wszyscy ew., 24 analf, Poczta i gość. w Bier-

natowie o 5 kil., st. kol, żel. i tel. w Wiele-

nin o15kil, CR
Maryi-Góra al. Marina horka,st. libawo-ro-

meńskiej dr. żel. o 59 w. od Mińska, ze stacyą  
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i ekspedycyą poczt. i zarazem dobra ziemskie
i niższa szkoła rolnicza wraz z wzorową fer-
mą. Szkoła ta powstała ze składek prywa-
tnych szlachty i włościan. W r. 1877 pierwo-
tny kapitał składkowy wynosił 80,000 rs.
Główny eel tego zakładu: kształcenie niższych
i średnich oficyalistów gospodarczych, tudzież
ogrodników, pszczolarzy i rzemieślników wiej-
skich, Zakład ten rozwija się z dniem każdym
i wróży pożytek dla miejscowości, Maryi-Góra
należy do dom. Nowosiołki, Niegdyś własność
znanej w woj. mińskiem rodziny Burzyńskich,
późuiej Ratyńskich, z kolei Krupskich; w r.
1863 zasekwestrowana, stała się własnością
ministra Makowa, którego zwłoki po doko-
nanem samobójstwie 1883 r. tu pogrzebano
w wielkiej cerkwi świeżo wzniesionej. Miejsce
to oddawna było czczone przez lud okoliczny
w obrazie N. P. i pamiętne skandalicznym
procesem pod koniec w. XVIII, kiedy ówcze-
śni dziedzice R. ze sławnych Dudzicz, nocną
porą skradli obraz N. P. i zamieścili go w Ma-
ryi-Górze, w celu odciągnięcia pątniczego lu-
du dla zysków propinacyjnych. Grorsząca ta
sprawa zakończyła się wyrokiem sądowym,
na mocy którego obraz powrócono kościołowi
dudziekiemu. W dawnej cerkiewce pouniekiej
groby fundatorów Ratyńskich. Dobra należą
do dominium Podbłoń, razem mają obszaru
przeszło 54 włóki w glebie dobrej. 4. Jeł.
Maryi Gwiazda, ob. Mariensiern.
Maryi (Raj), ob. Kartuzy, t. III, str. 884.
Maryikalnis al. Góra Maryi, attyn. należąca

do dóbr Balwierzyszki, pow. maryampolski.
Jest to wyniosłość wysoka 120 stóp nad po-
ziom okolicy. U stóp tej góry od wsch. pły-
nie rz. Niemen, zaś na płd. leży mko Balwie-
rzyszki, Ze szozytu roztacza się krajobraz
ożywiony licznemi wioskami, lasami i kręto
wijącym się Niemnem, Tu stoi statua N, Ma-
ryi P. dłuta Henryka Stattlera, sprowadzona
z Warszawy i tu ustawiona w 1871 r. kosztem
właścicielki Balwierzyszek pani Józefy z hr.
Tyszkiewiczów Wodzińskiej, Statua z podsta-
wą waży 188 pudów. Z tej góry spływa do
Niemna kilka obfitych źródeł wody mineralnej.

Maryińsk, ob. Maryjsk,
Maryińska osada, w gub. kazańskiej, 1359

w. od Potersburga, 0175 od miasta guber.
odlogła, 3061 mk. st, poczt., przystań statków
parowych.

Maryipole, ob. Ifarypol.
Maryjka, wś, pow. taraszczański, nad stru-

mieniem b. n., odl. 3 w. od Olszanki, ma 337
mk. 13938 dz. ziemi, w tem 412 ziemi włośc,
Jest tu kaplica prawosł., należąca do cerkwi
paraźf, w Olszance. Wieś własnością Stanisła-
wa Tańskiego.
Maryjsk al. Marytńsk, Maryńskoje, kol., pow.

łowicki, gm, Bąków, par. Łowicz. Nowo utwo-
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rzona osada na gruntach poduchownych we
wsi Niedźwiada, Nosi nazwę od imienia żopy
komisarza włościańskiego, któryziemię tę roz-
dawał pomiędzy żołnierzy dymisyonowanych,
odl. od Łowicza 7 w. W 1881 r. dm. 33 a zie-

mi włościan 470 mr., osad 14. R. Oczyk.
„Marylasek, niem. Marienwalde, WŚ, pow.

międzychodzki, 21 dm., 149 mk., 146ew., 8
kat., 10 analf, Poczta, gośc. najbliższe w Przy-
toczni, tel, w Skwierzynie, stacya kol. żel.
w Landsbergu i we Wronkach. M. St,

Marylin, attyn. dóbr Łyniów, w pow. wło-
dawskim. k

Marylin 1.) dobra w pow. mozyrskim, od
r. 1873 własność kupca Szaposznikowa. razem
z folwarkiem Tadeuszewo 765 wł.; dwa mły-
ny wodne. 2.) M., ob. Newda.

Marylka, os., pow. ciechanowski, gm. Re-
gimin, par. Niedzborz, odległa o 14 w. od Cie-
chanowa, posiada cegielnię, 2 dm., 15 mk,
2 mr. gruntu,
Maryłów, folw. dóbr Kołup (ob.), w pow.

dyneburskim,
Maryłówka Kujawska, folw. pow. kamie-

niecki, folw. gospodarczy nowo założony na
gruntach wsi Kujawy (ob.) z obszernym ogro-
dem. Należy do gm, Kujawy, par. Skazińce.
urząd police, Kupin; do 1000 dz. ziemi dwors..
własność Juliusza Tołkacza, Dr. M.
Marym (dok.), pole na Warmii, pow. lic-

barski, wspomniane w przywileju z 18 marca
1347 r. (Cod. dipl. Warm. II, 95).
Marymont, posiadłość rząd., pow. warszaw-

ski, gm. Młociny, par. Wawrzyszew. Leży
w stronie płn. zach. od Warszawy w pobliżu
Wisły, przy drodze z Warszawy do Bielan.
Sród lasu królewskiego, który otaczał pierwo-
tnie Warszawę i stanowił miejsce łowów dla
książąt mazowieckich, a którego to lasu osta-
tnie szczątki przechowały się na Bielanach,
wystawiła sobie Marya Kazimiera Sobieska
pałacyk na wzgórzu i nazwała po irancusku
Mariemont, Jan III przebywał tu dla polowa-
nia, Według tradycyi tu prowadził poseł au-
stryacki Wilczek układy z królem o pomoce
przeciw Turkom w 1683 r. Tu także w 1691
T. rozstrzygała się sprawa ponownej wojny
przeciw 'Turcyi, do której nakłaniała Austrya
przez posła hr. de Thun, a odwodziła Francya.
Po śmierci Jana III, król August II nabył ten
pałacyk w 1720 r. od Konstantego Sobieskie-

_ go i świetnie urządził, Od 1724 r. przepędzał
tu letnie miesiące i urządzał wspaniałe zaba-
wy. August III założył tu zwierzyniec w któ-
rym polował bardzo chętnie, Za Stanisława
ugusta elektorowie sascy jako właściciele

wydzierżawiali M. prywatnym osobom. Dzier-
śawcą był naprzód Tomasz Wroughton poseł
angielski, który dozwalał wstępu publiczności
do parku, po nim zaś trzymał M. Franciszek
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Rzewuski marszałek nadworny, wielki magnat
i marnotrawca, który przyozdobiwszy siedzibę
z wielkim przepychem, zamknął ją dla publi--
czności, a sam wkrótce opuścił kraj. Rząd
pruski odkupił M. od rodziny saskiej wraz
z innemi posiadłościami i osadził tu leśniczego.
Za królestwa kongresowego wybrano M. na
pomieszczenie Instytutu agronomieznego, któ-
ry otwarto 1818 r. Dla uposażenia instytutu
oddano mu sąsiednie wsie: Wawrzyszew, Ru-
dę, Bielany, Buraków, z których utworzono
klucz marymoncki. W 1824 r. otworzono tu
Instytut weterynaryi. Szkoła agronomiczna
otrzymywała nowe ustawy w 1841 i 1858 r.;
kursa dwuletnie rozszerzono na trzyletnie, Re-

| forma zakładów naukowych królestwa 1862 r.
położyła koniec zakładowi, który przekształ-
cono na Instytut politechniczny i pomieszczo-
no w Puławach. Jeszcze za Augusta II przy-
byli z Saksonii młynarze założyli pod Mary-
montem ulepszone młyny, na których poczęli
wyrabiać głośną przez długi czas z delikatno-
ści mąkę „marymoncką** zwaną. Dotąd je-
szcze na Wołyniu i Ukrainie młyny pierwo-
tnie na wzór marymonckich stawiane, noszą
miano „„marymontów*. W młynach tych Sta-
nisław August znalazł schronienie, gdy por-
wany przez konfederatów w 1776 r. zdołał
odzyskać swobodę. W 1830 r. założono w M,
fabrykę perkali, jedyną podówczas w kraju.
(Według F. Sobieszcz. w Ene, Orgel.). Histo-
ryą zakładów naukowych w M. istniejących
napisał Erlicki. Próez tego opisywali je: Flatt
i Jordan. Br. Ch.
Marymów, wś, pow. chełmski, gm. Brzezi-

ny, par. Milejów.
Maryna, wś, pow. suwalski, gm. Kuków,

par. Głęboki rów, odl, 8 w. od Suwałk, ma
22 dm., 134 mk,
Marynauza, ob. Maryenhauzż.
Maryńce, wś, pow. lepelski,

gub. smol,, nad rz, Owsieją.
Maryngródek, folw. dóbr

sieński,
Maryniańce, wś, pow. wiłkomierski, par

Widziszki, gm. Towiany (o 3 w.).
Marynice, wzgórze 232 m. wysokis, pod

4202 0” dług. wsch. i 49058' szer. płn.,
wpłd.-zach, stronie Sokołowa, pow. Kamion-
ka Strumiłłowa,

Marynicze al. Mareniczę, Mareniczeny, Ma-
ryniczeny, wś paraf., w pow. wyżnickim, na
prawym (wsch.) brzegu Czeremoszu, na grani-
cy Bukowiny z Galicyą, naprzeciwko Choro-
cowy, galie, wsi, na płn, od Uścia Putylli; li-
czy mk, 721 (r. 1880). Ma parafią gr.-nieun.;
należy do st. p. w Uściu Putylli, Własność EZ
Aywasa i br. Gordiona Gudenusa. Br. G.
Marynin 1.) folw., pow. błoński, gm. He-

na granicy

barya, pow. dry-

 lenów, par. Brwinów (ob.) 2.) M., os. włośc.,
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pow. noworadomski, gm, Radziechowice, par.
Lgota, 1 dm., 7 mk., 4 mr. 3.) M,, kol., pow.
chełmski, gm. Rejowiec, par. Pawłów, ma 227
mr. obszaru. 4.) M., pow. chełmski, gm. i
par. Pawłów. 5.) M., majdan, pow. krasno-

 stawski, ob. Hruszów. 6.) ML, fol., pow. bial-
ski, gm. Sidorki, pow. Biała, 2 dm., 11 mk,,
470 mr. 7.) M, folw., pow. radzyński, gm.
Biała, par. Radzyń, 8 dm., 14 mk., 450 mr.
8.) M., folw., pow. konstantynowski, gm. Ły-
sów. Należy do dóbr Patków Ruski. 9.) MŁ,
folw. nad rz. Sonią, pow. ciechanowski, gm.
Opinogóra, par. Ciechanów, odl o 5w. od
Ciechanowa, ma 1 dm., 13 mk., 90 mr. gruntu
dobrego, 1 nieuż. 10.) M., wś, pow. pułtuski,
gm. i par. Zegrze, posiada szkołę początkową.
Marynin, 1.) folw, pow. bydgoski, 1 dm,,

10 mk., należy do dom. Samsieczna. 2.) M,
folw., pow. krotoszyński, 2 dm., 40 mk., nale-
ży do gm. i dom. Baszkowa. M. St:
Marynin, folw. utworzony r. 1840 do 1842

na karczunkach lasu należącego do Woli Zar-
szyckiej, a w małej części także Wólki Niedź-
wieckiej, zapisany w katastrze jako Wólka
Niedźwiecka, przy której jest położony, jest
attynencyą ordynacyi łańcnckiej, klucza le-
żajskiego hr. Alfreda Potockiego. Obszar wy-
nosi w ogóle 809 mr. Z tych uprawiają wło-
śclanie jako dzierżawcy 167 mr., zarząd fol-
warku 458 m., 122 zajmują łąki, 40 past. a 22
mr. stawy i nieużytki. Gleba jest piaszczysta,
miejscami nieprzepuszczalna. Około zabudo-
wań gospodarczych murowanych i gontem
krytych przepływa potok Trzebonia, dopływ
Sanu z lewego brzegu; na płn. zaś i płd. roz-
ciągają się duże sosnowe lasy. Oprócz 10-ciu
budynków gospodarczych, między którymi

_ jest gorzelnia gospodarcza na 35 hektolitrów
zacieru, stajnia opasowa na 60 sztuk wołów i
gumno, jest także wiatrak, Przy wzorowej
uprawie osiągnięto w r. 1884 następujący
produkt: siana 1800, potrawu 600, koniczu
1300 centn. wied.; żyta 500), pszenicy 43, jęcz-
mienia 148, owsa 174, hreczki 30 a łubinu 70
kóp. Roczna produkcya kartofli wynosi 3 do
4000 korcy. Nazwę temu folwarkowi nadał na
cześć Maryi z książąt Sanguszków hr. Potockiej
ówczesny plenipotent dóbr łańcuckich, Oko-

" lica jest równiną śród lasów. M, graniczy na
płd. z Wólką Niedźwiecką. Mac.

Marynin, wś i dwór, pow. drysieński, dzie-
dzietwo Szczyttów.

Marynin, ob. Zuóków, pow. rowieński (t.
III, 199). ;

Maryniszki, ob Giełmie. dad
Marynka 1.) wś, pow. kalwaryjski, gm.

Balkuny, par. Mirosław, odl. 40 w. od Kal-
waryi, ma 7 dm., 34 mk, 2.) M., folw., pow.
maryampolski, gm. i par. Balwierzyszki, odl.
36 w. od Maryampola, ma 4 dm., 131 mk,  
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Należy do dóbr Leonowo: rozl. mr, 766: gruń-
ta or, i ogr. mr. 475, łąk mr. 116, past.. mr.
20, lasu mr. 102, zarośli mr. 31, nieuż. i place
mr. 22, bud. mur. 4, z drzewa 13, płodozmian
8-polowy; są pokłady torfu. 3,) M. al. Grau-
żyszki, ob. 4.) M. al. Starepole, os., pow. wie-
luński, gm. Skrzynno.
Marynka, os., pow. wągrowiecki, | dm., 9

mk.; należy do gm. i dom. Wiatrowa.
Marynka al. Marynki, część Lachowie po-

dróżnych, pow. żydaczowski.
Marynki 1) folw., pow, błoński, gm. i par.

Grodzisk. Należy dn dóbr Kozerki (ob.).
2.) M.. fol., pow. grójecki, należy do dóbr
Grzegorzewice. 2.) Ni, kol. nad rz. Bzurą,
pow. łęczycki, gm. i par. Tam, odl. od Łęczy-
cy w. 4, dm. 14, mk. 141. 4.) M, folw. pow.
łęczycki, gm. Poddębice, par. Kałów, odl. 21
w. od Łęczycy, rozl. mr. 188: grunta orne i
ogr. 183, łąk mr. 2, nieuż. i place mr. 3, bud.
z drzewa 4, jest wiatrak; pokłady torfu, Folw.
ten w r. 1876 oddzielony od dóbr Tumusino.
5.) M., kol. nad jez. Korzecnickiem, pow. kol-
ski, gm. Izbiea par. Modzerowo, odl. od Koła
w. 16, dm. 16, mk, 139, ziemi 85 mr. 6.) M.,
folw., pow. kozienicki, gm. Grabów nad Pilicą,
par. Wrociszew. Należy do dóbr Grzegorze-
wice, w pow. grójeckim. 7.) M., folw., pow.
sandomierski, gm. i par. Obrazów, odl. 12 w.
od Sandomierza, rozl. wynosi mr. 159: grunta
or. i ogr. mr. 145, łąk mr, 10, nieuż, i place
mr. 4, bud. z drzewa 5; folw. ten w r. 1874
oddzielony od dóbr Bilcza. 8.) M., folw.. pow.
lubelski. Należy do dóbr Grałęzowska Wola.
9.) M., wś, pow. nowoaleksandryjski, gm. i
par. Garbów (ob.). 10.) M, folw. pow. kon-
stantynowski, gm. Łysów, par. Ruskow, odl.
28 w. od Konstantynowa, a 6 w. od Buga,
rozl. mr. 286: grunta or. i ogr. mr. 164, łąk
mr. 16, lasu mr. 41, zarośli mr. 8, nieuż. i pla-
ce mr. 7, bud. mur, 2, z drzewa 5; folw. ten

w r* 1877 oddzielony od dóbr Puczyce, Ob.
Czuchów. 11.) M., folw., pow. sierpecki, gm.
Żuromin, par. Poniatowo, odl. 20 w. od Sierp-
ca, rozl, mr. 280: grunta or. i ogr. mr. 180:
past. m. 92, nienż, i place mr. 8, bud, mur. 1,
z drzewa 4; folw. ten w r. 1878 oddzielony od'
dóbr Poniatowo. | BRDA >

Marynki, niem. Marinki, folw. pow. cheł-

miński, st. p. Zygląd, szkoła i par. kat. Trzebcz

par, ew. Chełmno, ma 6 bud., 3 dm., 52 mk*
kat., należy do Slaskich na Trzebczu.
Marynki 1.) folw. we wsch.-płd. stronie

pow. mozyrskiego, okr. polie. Skryhatow-
ski, o 4 wiorsty na płd. od m. Jelska, miej-
scowość odosobniona poleska, równa. 2.) ML,
zaść, szlach., pow. dziśnieński, 8 okr. adm.

o 28 w. od Dzisny, 2 dm. 10 kat. 3.) M., folw.
dóbr Justynianowa w dryssieńskiem,

Marynkowska góra, wzgórze obszerne, na
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północ od Krościenka wyźniego, w pow. kro-
śnieńskim, nad pr. brz, Wisłoku, pod 397 29”
20” wsch dłg, g. FP. » 490 41' 10” 6z. g.
Wzniesienie 330) m. Miejsce znaku tryangu-
Iacyjnego. OBW B,
Maryno, folw., pow. będziński, ob. Sulików,
Marynopol al. Marnopole, wś, pow. Jano-

wski, gm. i par. Gościeradów (0b.). .
Harynówka, folw., pow. zamojski, gmina

Zwierzyniec. Leży przy trakcie z Zwierzyń-
ca do Frampola i Biłgoraja pod lasami w fa-
listej okolicy, należy do dóbr ordynacyiZia-
mojskich Zwierzyniec, od którego odległość
wiorst 2, P. Z.
Marynowo, wś, pow. sejneński, gm. Kra-

snopol, par. Sejny. Odl. 2 w. od Sejn, ma
10 dm., 64 mk. |
Marynowo (niem.), Marienau,
Marynowy, niem. Marienau, duża wŚ koś-

cielna parafialna, na żuławach między Wisłą
a Nogatem, pow. malborski, st. p. Nowodwór
(niem. Tiegenhof), W skład tej wsi wchodzą
także dwa wybudowania: dwiętepole z 8-u
gburskiemi posiadłościami i cegielnią Muehlen-
feld, Marynowy zawierają 30 chełm. posia-
dłości i 28 zagród, razem 137 włók i 9 mor-
gów. Mk, było w 1869 r. 864, 411 ew., 347
kat, i 106 menonitów, dm. mieszk. 76.- Prócz
kat, kościoła jest tu i ewang. także paraf,
Kat. kościół marynowski tytułu św. Anny
Jest patronatu królewskiego. Do tutejszej pa-
rafii przyłączona jest filia Tuga (niem. Ztege);
gdzie jest mały kościołek świętego Jakóba
Liczba komunikantów w całej paraf. wynosiła
1879 r. 365 dusz. Odl. od Malborka wynosi
2 mile. Najstarszy przywilej datuje z 132[
r. Za czasów krzyżackich około r. 1400 płaci-
ły M. od włóki 1 i pół grzywny czyli 7i pół
tal, czynszu, co świadczy o wielkim dobroby-
cie mieszkańców, którzy nadto byli wolnymi
od robót przy wielkiej tamie, Karczmarz ma-
rynowski płacił zakonowi li pół grzywny i
30 kur, Gdy już w XVI wieku protestantyzm
i na żuławach szerzyć się zaczął, przeszedł tu-
tejszy proboszcz Maces (pewnie Maciej) na
lut. wiarę, a od 1574 r. powoływano dotąd
Już regularnie ew. proboszczów (Ob. Gresch.
des Kreises Marienburg von Eckerdt. 1868
str. 19, 25, 30, 36197).  Więksi posiedzicie-
le są tu 1) Jan Penner; 2) Piotr Enss; 8) Wil-helm Kling; 4) Reinhold Lietz I; 5) Reinhold
Lietz II; 6) Jan Penner. Do tutejszej parafii
katol, należy filia Tuga i Ruckenau; 1863 r.
liczyła cała paraf. 667 dusz. Do ew. parał.
przyłączona jest jeszcze tylko wś Ruckenau;

Ó8 r. było w całej par. 584 dusz, Kś. Fr,
Maryńsk, ob. Pisarówka,
aryńskoje, ob. Marydńsk.

Maryntols, ob. Mariental,
aryopol, wś, pow. kutnowski, gm. Dą- 
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browice, par. katol. do Dąbrowie, ewang. do
Chodzeza dm. 6, mk. 57, ziemi śred. żytniej m.
140. W 1837 r. os. rząd., 7 dm. 47 mieszk,
Wchodziła w skład dóbr Kłodawa (ob.)
Marypol al. Maryżpole, folw., pow. miński,

oŻw. na płd. od miast, Samochwałowicz.
Dawne dziedzictwo Uniechowskich, należało
do dom. Rusinowicze albo Seksnerowicze (ob.)
Po podziale w 1875 r. M. dostał się Józefowi
U., który go pięknie zagospodarował Lasu
włók 2, obszar cały około włók 12, grunta
i łąki wyborne, par. katolicka kojdanowska,
fil, wiazyńska, A, Je. ©
Marysewska mała, os. w Mikuliczynie,

pow. nadworniański,

Marysie, zaść, pryw., pow. dzisieński, o 83
wiorst od Dzisny, 2 okr. adm,, 1 dm,, 5 mk,
katol,
Marysin 1.) pow. radzymiński, gm. Stra-

chówka, par. Jadów. 2.) M., kol, pow. ko-
niński, gm. Wysokie, par, Kramsk, o 22 w. na
wsch, od Konina, o 2 w. od rz. Warty. Ma
3 dm., 20 mk., 96 mr. ziemi. Grunt szezer-
kowaty, podlega raz lub dwa razy do roku
zalewom rzeki; wylew jesienny sprawia zna-
czne szkody. Mieszkańcy prócz rolnictwa,
trudnią się jeszcze i flisactwem. M. powstał
1854 r. na gruntach dóbr Wysokie. 3.) M.,
folw., pow, łódzki, ob. Zagiewniki T. V,572—2.
4.) M., folw. pow. radomski, gm. Przytyk,
Odl. 26 w. od Radomia. Ma1 dm., 51 mk.,
480 mr. obszaru. Należy do dóbr Groszczewi-
ce, 5.) ML, folw., pow. lubelski, gm. i par. By-
chawa. Odl 27 w. od Lublina. Rozl, m.
326, grunta orne i ogr. m. 236, łąk mr.8,
pastw, m. 10, lasu m, 66, nieuż. i place m. 7.
Bud. mur. 1, z drzewa 2, jest cegielnia, folw. .
ten w r. 1875 oddzielony od dóbr Gałęzów;
6.) M., folw., pow. lubelski, gm, Jastków. F)
M., kol., pow. chełmski, gm, i par. Swierze,
ob, Hniszów, 8.) M., folw., pow. lubartow-
ski, gm. i par, Syrniki, 9.) M., folw., pow.
krasnostawski, gm. Fajsławice, 10. M., folw.,
pow. tomaszowski, gm. Kotlice, par. Tyszow-
ce. Należy do dóbr Perespa. 11.) M.. folw,,
pow. hrubieszowski, należy do dóbr Mircze.
12.) M., folw., pow, siedlecki, gm, i par. Ze-
liszew. Odl. 22 w. od Siedlec, o 4 w. od st.
dr. żel. Teresp, Kotuń. Rozl. m. 420, grunta.
0rn. 10gr. m, 158, łąk m. 54, pastw. m. 19,
lasu mr. 183, nieuż, i place m. 6. Płodozmian
8-polowy, Bud. z drzewa 7, folw. ten w r.
1879 oddzielony od dóbr Żeliszew. Br, Ch.A. Pal.
Marysin, folw. koło Kuropatnik, pow. brze-

żański, | :
Marysin 1.) folw., pow. nowogrodzki, okr.

polic. 1. Niehniewieki, należy do dom.Szezor--
se, (ob.) Chreptowiczów, jest tu staranne go-

spodarstwo rolne; zabudowania z muru wznie-
sione, gleba pszenna wyborna, miejscowość
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falista, wcale bezleśna. 2.) M., folw. pryw.,
pow. lidzki, 3 okr. adm., o 8 w. od Szezuczy-
na, 77 mk. (1866). 8.) M., al. Marusin, folw.,
pow. słucki, w okolicy wsi Kucewszczyzna,

_ Marysinowo, jezioro w pow. poniewieskim,
na wsch. od mka Dyle,
Maryśka, wś, pow. mławski, gm. Ratowo

par. Unieck, odl, o 29 w. od Mławy, ma 4
dm., 50) mk,, 389 mr. gr. dobr. 51 nieuż. ob.
Giełczyn.
Marysławów, kol., pow. łęczycki, gmina

i par. Dalików, odl. od Łęczycy w. 17 i pół;
dm. 6, mk. 54.
Maryszczanka, część Wolicy Derewlań-'

skiej, pow. Kamionka Strumiśłowa.
- Maryszewska, mała i wielka, dwa poprze-
czne grzbiety górskie, w Karpatach wscho-
dzich, w dziale czarnohorskim, między pas-
mem Kostryczą od wsch., a Czarnohorą od za-
chodu., ponad źródliskami Prutu; wzniesienie
ich różne. M. małej od 1298 do 145] m.
wielkiej zaś 1564 m. npm. Wśród lasów, po-

- krywających ich grzbiety legły obszerne po-
lany i hale z zabudowaniami halskimi, zwła-
szcza na M. małej, tworzącymi attynencyą
gm. Worochty, w pow. nadworniańskim, tuż
nad jego granicą z pow. kosowskim, a obsza-
rem gm Żabiego. Br GG
Marytówka, grupa chat w Chełmie, w pow.

myślenickim. Br. G
Marywil 1.) kól., pow. łowieki, gm. i par,

Bielawy, odl. od Łowicza, w. 22 od Bielaw 2.
W 1881 r. dm. 38, ziemi mr. 527, osad 40.
W 1864 r. ziemi 526 mr., a nieużyt, m. 24,
osąd 40. Ludności 246. 2.) M. folwark,
powiat konecki, gm. i paraf. Szydłowiec,od-
legł, 42 w. od Szydłowca; ma 3 dm, 19 mk,
200 mr. obszaru, należy do majoratu Sadek,
własn. Rz. B. St. von Mengdena. 3.) M., folw.
pow. maryampolski, ob. Józefowo 48). 4.) M.
al. Marwi, os, i folw., pow. maryampolski,
gm. Freda, par. Godlewo. Odl. 46 w. od
Maryampola, os. ma 2 dm., 11 mk., folw. 4
dm, 66 mk., ob. Freda dolna, 5.) M., folw.,
pow. wyłkowyski, gm, Kibarty, par. Olwita,
Odl. 12 w. od Władysławowa, | dm, 7 mk.

Wraz z folw. Nowy al. Augustów, ma rozl.
m, 494, gruntą ornei ogr. m. 404, łąk m. 67,
pastw. m. 7, nieuż. iplace m, 16, Bud, mur. 3
z drzewa 6, płodozmian 9-polowy, są pokłady
torfu; folw. ten w r. 1878 oddzielony od dóbr
Szykszniewo, 6.) M., folw., pow. wyłkowy-
ski, gm, i par. Wisztyniec. „ Odl. 34 w. od
Wyłkowyszek, ma 3 dm., 16mk. Br. Ch

Marywil, niem. Marienwil, folw., pow. sta-
rogardzki, st. p. Pelplin pół. mili odl. Leży
na wzgórzu w pięknej okolicy; z jednej strony
wije się wśród łąk i pól wartka Węgiermuca

_ m drugiej strony zamyka horyzont bór dębo-
wy i iglasty, służący już od lat uczniom bisk,  

progimnazyum pelplińskiego za ulubione miej-
sce majówek dorocznych, M. jest od dawna
własnością Kalksteinów i zawdzięcza swój po-
czątek jednemu z ich pradziadów Jerzemu K.
podkomorzemu chełmińskiemu, który w XVIII
wieku kształcił się w szkole wojskowej przez
króla Leszczyńskiego fundowanej, Wróciw-
szy do kraju, wybudował tu folw, i nazwał go
na cześć swej ciotki Maryannyz Kalksteinów
Pawłowskiej ,„Marie ville'* co spolszczono na
Marywil. Paraf,i szkoła kat. Klonówka */,
mili odl. Według szematyzmu dyec. z 1867
r. było tu 35 kat. mk, Kś. Fr.

Marywil 1). dwór, pow. kowieński, paraf.
Skorule, okr. polic. Janów (o 5 w.), st, dr. żel,
Janów (o 8 w.) Do M. należą zaścianki: Czu-
dy, Narbuty, Szylsk, Wiłejkiszki. Rozl. 30
i kilka włók. Gleba lekka. Własność Wła-
dysława Szwojnickiego. 2.) M., ob. Huta roha-
czowska, T. ILI, str. 234.

Marzankowice, kol., ob. Ornontowice.

Marze Stare al. Marzy Stare, 1686, niem.
Alt Marsau, wś, pow. Świecki, nad Mątawą, st.
p. Grupa, paraf. kat. Świecie; kościół filialny
w Sartowicach. szkoła Nowe Marze, par. ew.
Grupa. M. mają 928,45 m. obszaru 30 bud.
między tymi 16 dm., 150 mk,, 6 kat,, 148
ew., ale szematyzm dyecezyalny podaje liczbę
kat. na 38. Podatek od gruntów wynosi 77
tal., od budynków 14 tal. M. były dawniej
majątkiem szlacheckim na polskiem prawie.
Po bitwie pod Grunwaldem tak osada ta była
zniszczoną, że ją zakon krzyżacki zwolnić mu-
siał od służby. R, 1453 d. 12 sierp. donosi
komtur świecki wielkiemn mistrzowi, że Szer-
liński (pewnie Szarlej), Jan Ostrowskii Jan
v. Marsaw którzy się właśnie u niego znaj-
dują w 4000 jazdy związkowi chcą przyjść
w pomoc przeciw zakonowi. (Ob. Wegner,
Kreis $chwetz, str. 152 i 416—417). Według
taryfy poborowej na symplę wyrachowanej
zr. 1717 płaciły Stare M, 5 zł. i 18 i pół
denarów. 2.) M. Nowe, al. Marzy Nowe, niem.
Neu. Marsau, wś, pow. świecki, st. p. Grupa,
par. kat. Świecie, ew. (rrupa, szkoła w miej-
scu. Obszaru jest tu 2037,17 m. magdeb., 50
budyn., między tymi 34 dm., 226 mk., 3 kat.,
212 ew., szematysmus dyec. z r. 1867 podaje
liczbę kat. na 34 dusz podatek od gruntu wy-
nosi 152 tal., od budynków 18 tal. Według
taryfy na symplę wyrachowanej z 1717r. pła-
ciły Nowe M. 4 zł, 29 groszy i 9 denarów. N,
Marze leżą w klinie, który tworzą dwie odno-
gi Mątawy (ob.). Kś, Fr.

Marzeczki, folw. pow. opatowski, gmina
i par. Słupią nowa, od Opatowa 26 w., 1 dm.
Należy do majoratu Baszowice, własność Elż-
biety Giuliani.

Marzele, wś włośc. nad potok, Kabarszta,
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pow. wileński, 2 okr. adm., o 65 w. od Wilna,
9 dm,, 110 kat.
Marzelewo, leśnictwo, pow. wrzesiński, 2

dm., 34 mk., nal. do dom. Opieszyna.
Marzenczitz (niem.), ob. Marzęcice.
Marzenek, wś włośc., pow. łaski, gm, Za-

police, par. Marzenin. Ma 13 dm., 79 mk.,
09 morg.
Marzenin, wś i folw. nad rz. Grabią, pow.

łaski, gm, Pruszków, par. Marzenin, leży przy
drodze bitej do Widawy, odl. 7 w. od Łasku.
Posiada kościół paraf. mur. z XIV w. (Ob.
Łaski: Lib. Ben. 1, 467, 481). Wś ma 15 dm,,232 mk., 152 mr.; folw. 6 dm., 39 mk., 588
mr.; os, poduch. włośc, 2 dm., 11 mk, 38 mr.;
08. prob, 2 dm., 6 mk., 6 mr. Folw. M. rozl.
mr. 589: grunta or. i ogr. mr. 269, łąk mr. 79,
pastw. mr. 123, lasu mr. 39, zarośli mr, 43,
nieuż. i place mr. 35, bud. mur. 4, z drzewa
10. WŚ M. os, 23, z grun. mr. 152. M. par.
dekanat łaski, 2300. dusz, Br. Ch.

Marzenin, (Marzenino), wieś i gm., pow.
wrzesiński, 40 dm., 361 mk,, 13 ew., 348 kat.,
6 analf., 231 wątpliwych; we wsi folw. mają-
cy 664 mr. rozl.; własność Walerego Dembiń-
skiego. Poczta, tel. i st, kol. żel. we Wrześni
0 8 kil., st, kol, żel. w Czerniejewie o 7 kil,
gosc. o pół kil. M, był własnością kapituły
gnieźnieńskiej, która tu niewiadomo kiedy
wzniosła kościół. Istniał już w XIV w. (Ob.
Łaski: Lib. Ben. I, 27, 28). Obecny kościół
mur, został konsekrowany 1848 r. Par. należy
do dek. gnieźn. ś, Trójcy i ma 1691 dusz,
„Marzeńska-Wola, wś i folw. nad rz. Gra-bią, pow. łaski, gm. Pruszków, par, Marzenin,
Wś ma 8 dm., 149 mk., 42 mr.; folw, 6 dm.
38 mk., 480 mr. ;

Marzęcice, wś i folw., pow. noworadomski,
gm, Pajęczno, par. Makowiska, Ma 17 dm,,
190 mk. W 1827 r. 15 dm., 123 mk,; rozl. mr,
498: gr. orne i ogr. mr, 196, łąk mr. 16, lasu
mr, 207, zarośli mr. 67, nieuż. i place mr, 12.
WŚ M. os, 24, z grun. mr. 165. Wspomina tę
wieś Lib. Ben. Łaskiego (t. I, 527).

Marzęcice, niem, Marzencziiz, (dok. Mosan-
czendorf, wś, pow. lubawski, st. p., par. katol.
lewang. Nowe Miasto. Obszaru ma 224643
mr. magd., budynków było 1867 r. 74, mię-
dzy tymi 42 dm., 279 mk., 273 kat., 6 ew.
Podatek od gruntu wynosił 132 tal., od bu-
dynków 19 tal., odl. od Nowego Miasta pół
mili. W, mistrz Michał Kiichmeister (1414—
1422) zamienił mieszkańcom prawo polskie na
chełmińskie, (Ob. Kętrz.: O ludn. pol. w Pru-
stech, str, 114, 115). Kś, Fr.

arzęcin, wś, pow. stopnieki, gm. Busk,
Far. Bogucice. W 1827 r. 24 dm., 142 mk.
W XV w. własność rodziny h. Jelita; jest

1 łany kmiece (Dług. II, 415). Rozl.
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mr, 460: gr. orne i ogr. mr. 362, łąk mr. 29,
pastw. mr. 60, nieuż. i place mr. 9, bud. ważzęć:
3, z drzewa 10; są pokłady gipsu. WŚ M. 08.

34, z grun. mr. 107. :
Marzęcino, niem. Marenischine, ws, pow.

mielicki, par, Strabórek.
Marzękowice, ob. Bujaków.
Marzicze (dok.), ob. Maurzyce.
Marzinowen (niem,), ob. Marcinowo.
Marzinowolila (niem.), ob. Marcinowa Wola.
Marzniczki, os. włośc. pow. opoczyński,

gm. i par. Przysucha, odl. 25 w, od Opoczna,
ma 3 dm,, 15 mk,, 75 mr,
Marznikowa (?), ob. Merzdorf, pow. zię-

bicki,
Marzonkowitz (niem.), pow. pszczyński,

ob. Marzankowice.,
Marzucie al. Nowawola, wś, pow. wyłko-

wyski, gm. Kibarty, par. Łankieliszki, odl. 13
w, od Wyłkowyszek. ma 28 dm, 366 mk.
Marzuły, wś włośc., pow. wileński, 3 okr.

adm., o 65 w, od Wilna, 1 dm., 24 kat,
Marzupany, wś rząd., nad jez, Błotko i Gó-

ry,,pow. święciański, 4 okr. adm., o 18 w.
od Swięcian, 6 dm., 49 katol.

Marzysz, wś i folw. nad Czarną Nidą, pow.
kielecki, gm. Szczecno, par. Lisów. Leży przy
odnodze Łysogór, dochodzącej tu do 1260 stóp
wzniesienia. Są tu pokłady marmuru ciemne-
go; młyn z tartakiem. W 1827 r. wś podu-
chowna, 45 dm., 274 mk. M. nosił pierwotnie
nazwę Opan (Oppan). Mirogniew syn Michała
darował tę wieś klasztorowi wąchockiemu.

W XV w. było tu pięć łanów kmiecych, soł-
tystwo (2 łany), folwark, młyn, karczma i za-
grodnicy. (Dług. III, 411).

Masałany, wś, pow. grodzieński, 3 okr.
adm., o 20 w. Łunny, o 42 od Grodna, ma za-
rząd gm. bohorodyckiej, Była tu kapl. katol,
parafii Wielkie Ejsymonty.

Masaliszki, wś i zaśc. szl. nad rz. Strawą,
pow. trocki, 4 okr. polie,, 70 w. od Trok. WŚ
ma 16 dm., 119 mk. katol,; zaśc szlach., 2 dm,,
13 mk. katol.; młyn wodny. Par. katol. Me-
recz. Dobra M, składały się w 1850 r. z 4-ch
wsii folw. i miały 1958 dz. obszaru, Wła-
sność Łukaszewicza.

j
Masalsk,, m. pow. gub. kałuskiej, po obu

brzegach rz, Możajki, odl, 864 w. od Peters-
burga, a 106 od Kaługi, 2129 mk., których
5iównem zatrudnieniem jest handel zbożem;
posiada bank miejski, szkołę pow., 4 cerkwie i
8 fabryki skór. St. poczt. Pow. masalski ma
8890 w. kw. i 131,000 mk.
Masalszczyzna 1.) zaśc., pow. dzisieński, 3

okr, police, o 61 w. od Dzisny, 1 dm., 8 mk.,
2.) M., zaśc., pow. święciański, 1 okr. polic,
mk, kat, 14, dm. 3, odl. od Święcian 18 w.

Masałai, wś w wsch, stronie pow, bory-

M:
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sowskiego, na samej granicy pow. oszmiań-
skiego, w gm. naczskiej, nad rz. Lipinką, do-

- pływem Bobru, m4 os. 5, miejscowość poleska
mało ludna. A. Jel.
Masany, pierwotna nazwa wsi SŚnietynki,

w pow. wasylkowskim.
Masarka, rzeczka, pow. częstochowski, gm,

Huta Stara, pod kolonią Bór.
Maschelwitz (niem.), ob. Julschwitz,
Maschiagraund (niem.), folw., pow. szczy-

cieński, st, p. Szczytno, należy do dóbr Lesiny.
Maschkowitz (niem.), r. 1858 Maschowitz,

kol., pow. nissański, należy do wsi Baucke,
(w 13/5 r. Buckaw), ma 11 ogrodziarzy i 16
komorników, 72 mr. ziemi.

Masdauline, zaśc. rząd., pow. wilejski, 3-ci
okr. adm., gm. Miadziel, 2 dm., 60 mk.
Mase al. Misa, rz., dopływ Ekawy, przyj-

muje Falkę i Cennę.
Masehnen (niem.) 1.) wś, pow. węgoborski,

st. p. Rozengart, obejmuje 1512 mr. i 164 pr.
kw. obszaru, mianowicie: 1880 mr. roli or., łąk
i past., 92 mr. 85 pr. kw. boru, 39 mr, 159 pr.
kw, nieuż., dróg, roli nauczycielskiej i probo-
szczowskiej. W 1959 r. 215mk., szkoła w miej-
scu; do niej uczęszczają także dzieci z dóbr
 Masehnen zwanych i z Gryzławek; dzieci szkol-
nych było 75, Odl. od Węgoborka wynosi 3
mile, do Leca także 3, do Królewca 13'/,.
2.) M. (niem.), dobra ryc., pow. węgoborski,
st, p. Rozengart, 4 kil. odl., zawierają 257 ha.
roli or. i ogr., 78 łąk, 50 boru, 8 nieuż., 28
wody, razem 416 ha. Własn, Jerzego Rastell;
szkoła we wsi tejże nazwy. W 1559 r. 110 mk.,
czysty dochód-z grun, 3074 mrk. W. M. Konrad

_v. Wallenrod nadaje r. 1392 Jakubowi Chry-
styanowi 40 włók na prawie chełm., nadmie-
niając, że sprawy z Prusakami należą do sądu
komtura lub wójta. Dan w Bartach w poniedz.
przed N. M. Gromn. r. 1392. R. 1496 nadaje
w. mistrz Jan v. Tiefen tamże 20 włók Jerze-
mu Projkowi i Fryder. Holsase. (Ob. Kętrz,:

O ludn. pol. w Prus, str. 527). Kś. Fr.
Masenów, niem. Marsenau, wś i gm., pow.

odolanowski, 2 miejse.: a) M. wś; b) Młynik,
młyn, 65 dm; w r. 1881 było 606 mk., w r.

zaś 1871 było: 588 mk., 16 ew., 522 kat., 197
analf. Poczta w Rososzycy o 5 kil.; gośc. o 2
kil., st. kol. żel., tel. w Ostrowie o 18 kil,
Masergut (niem.), dobra, pow, oleckowski,st. p. Orłowo: 3359 mr. rozl.. 9 mk, (1857).

Maserwitz (niem.), 1858 r. Masoruicz, wś,
pow. nowotarski na Szląsku, par. Obsendorf,
blisko stacyi dr. żel. Maltsch.
Masewicze, Jassewicze, ws, pow. piński,

gm. Stawek,
Masewko, niem. Z,

na Pomorzu A
Masewo, niem. Massow, miasto na.Pomorzu,

pow. Naugard, prawie w środkumiędzy pięciu

Massow, pow. lęborski 
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miastami, mianowicie: Grolinowem, Naugardem,
Dabrzewem, Freienwalde i Starogrodem, od
każdego z nich o jakie 20 kil. odległe. Oko-
licę miasta tworzą rozległe równiny z dobrą

ziemią; żyzne pola odmieniają się z łąkamii
pastwiskami; 2671 mk. przeważnie ewang,,
którzy się trudnią rolnictwem i hodowlą by-
dła, Podczas trzydziestoletniej wojny miasto
dużo ucierpiało, a r. 1625 i 1638 wielu miesz-
czan padło ofiarą morowego powietrza. Ko-
ściół N, Maryi Panny pochodzi z XIII wieku.
Jest tu także szpital pod tyt. ś. Jerzego i za-
kład dla preparandów, towarz. pożyczkowe,
sąd i inne władze miejskie; nadto stacya poczt.
trzeciej klasy. Poczty osobowe idą do Goli-
nowa i do Starogrodu; poczta posłańcowa do-
chodzi do 5chónwalde, Kś, Fr.
Masewo, niem, Massow, dobra, pow. lębor-

ski. R. 1334 nadaje te dobra Jordan, komptur
gdański 11 czerwca Jeskowi v. Uletschow i je-
go siostrze, którzy je kupili od rycerzy bel-
gardzkich, Jeromini Domislaus i Sulislaus,
Świadkowie (reroslaus Taditz, rycerz, Jesko
Swinczin, włódarz (lodyrius), Jan nasz tłumacz,
Tilko, nasz notaryusz (ob. Cramer: Gresch. des
Lande Lauenburg und Biitow, 1858, str.
226). | Kś. Fr.

Masiady, mczko pryw. nad rz. Bartawą
w pow. telszewskim, o 48 w. od Telsz. Paraf.
kościół katol. $, Michała Arch., wzniesiony
z muru przcz mieszkańców 1560 r.; na cmenta-
rzu 0d 1845 r. ich staraniem zbudowana kapli-
ca drewniana. Paraf. katol. dek, szkudow-
skiego: dusz 5000. Kaplica w Areli i Szatra-
szynach. Mko ma 361 mk., gmina 2837 mk.

Masiak, wś i folw., pow. przasnyski, gm, i
par. Krzynowłoga Mała, odl. 20 w. od Prza-
snysza, ma 1] dm., 121 mk., 729 mr. gruntu
dobrego, 3 nieuż.
Masiany 1.) wś włośc., pow. wileński, 1

okr. adm., o 20 w. od Wilna, 5 dm., 40 katol,

2.) M., zaśc. szlach., pow. wileński, | okr.
|adm., o 25 w. od Wilna, 1 dm., 21 mieszk,
katol.

Masiawskie, pow. władysławowski, gm. i
par. Gryszkabuda, odl. 23 w. od Władysła-
wowa, ma 4 dm., 35 mk, W 1827 r. os. rząd.
4 dm., 38 mk. Wchodziła w skład dóbr rząd.
Leśnictwo.
'Masie 1.) okol, szlach., pow. trocki, 8 okr,

adm., 50 w. od Trok, 4 dm., 15 mk, kat, 2,)
M., wś, pow. szawelski, gm. krupiewska, o 12
w. od mka Krupic, śród lasów, niegdyś staro-
ścińska. Ma 22 dusz, 230 dzies. ziemi gle-
by trzeciorzędnej. W. pobliżu pokłady wa-
pniaku, | J. Godl.

Masienie, wś, pow. prużański, o 53 w. od
Prużan, z zarządem gminy złożonej z 1623
dusz, Few

Masiewicze, "wś, pow. piński, okr. polic.
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łohiszyński, nieopodal rzeczułki wpadającej
do Jasiołdy i gościńca wiodącego z Pińska do„Porzecza; osad 24, lud trudni się rolnictwem
i fisactwem; miejscowość nieco falista, grunta
lekkie. A. Jel.

Masiewki, dwie wsie, pow. dzisieński, gm.przebrodzka, dusz 8 i 9. i IMasiewo, wś, pow. prużański, okr. polie.narewski, gm. M., o 16 w. od Narewki, 0 45
od Prużany, o 130 od Grodna.

asiliszki, folw, szlach. nad rz. Strawką,pow. trocki, 4 okr. adm., 70 w. od Trok, 1
dm., 54 mk. kat. Gorzelnia.
Masin nad rz. Ładą, folw. do dóbr Abra-mów należący, pow. zamojski, gm. Goraj, par.Radzięcin, leży na urodzajnych wzgórzachgliniastych, odl. 5 w. od Góraja. Ma 3 dm,

465 mr. ziemi: roli orn, 377, łąk 26, lasu 41,wody 2, nieuż. i pod bud. 17 mr. h. P,
Masiów, os. leśna w puszczy białowieskiej,posiadała w końcu XVIII w. wielką pota-

żarnią.
Masiowa Jasionka, ob. Jasionka M.
Masiowce, wś rząd., pow. latyczowski, nadrz. Bohem, przy dawnym trakcie. proskurow-sko-latyczowskim, gm. Bachmatowce, par.Międzybóż; 138 dm., 637 mk., 1987 dzies. zie-mi, 2 młyny. Była tu st. poczt, i kolonie woj-skowe. Należały M, do klucza międzyboskie-

go, Czartoryskiemu skonfiskowanego. Dr, M,
Masiowce, wś, pow. dzisieński, gm. czere-ska; dusz 27,
Masiowe, wzgórze na lew. brz.41” 2' wsch. dłg. a 490 49' 40”w płn.-wsch. stronie

Szczyt 845 m. npm.
Masiówka, potok, nastaje w płn, zach. na-rożniku obszaru Szczepanowa, w pow. podha-

jeckim, z połączenia strug napływających
z obszaru gm. Krzywego, w pow. brzeżańskim;
płynie na płd. wsch., przepływa wś Szczepa-
nów, gdzie pędzi młyn, zrasza płd. zach. na-
rożnik gm, Kalnego, w pow. brzeżańskim, na-
stępnie wschodni obszar gm. Telacza (pow.
podhajecki), Mużyłowa, i w Nowosiółce ucho-
dzi do Koropca z praw. brz, Długość biegu 10kil, i pół. Br. G.
Masiowszezyzna, folw. pryw., pow. lidz-

ki, 2 okr. adm., o 18 w. od Lidy, 1 dm., 15
mk, (1866).
Masiukowszczyzna, wś i folw., pow. miń-

"Kl, nieopodal dr. żel. libawo-romeńskiej, po-
między Mińskiem i st. Ratomka, nieopodal rz,
Swisłoczy, w glebie dobrej. WśŚ ma osad 1],olw, 0d 1869 r., własność urzędnika Ciecha-ROWICZA, w nagrodę nadany. A. Jel,

asiuny, wś włośc., pow. oszmiański, 3
„r. polie,, oq Oszmiany o 52 w., od Dziewie-niszek 12 w. Ma 6 dm., 67 mk, katol,

Oporu, pod
płn. szer.,

Tarnawki, pow. stryjski,
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Masiupy, część Sieniawki, pow. ciesza-
nowski, a:

Maskaliszki, zaśc. szlach., pow. wileński,
8 okr. o 29 w. od Wilna, 2 dm.,' 24 katol.
Maskawa, rzeka, dopływ Warty z praw..

brzegu, ma źródło w pow. średzkim, na pólnoc
od wsi Tulee, płynie naprzód w kierunku płd.
zach. aż po za Żerniki, następnie wpłynąwszy
w pow. śremski, zmienia kierunek ku płdn. i
wschodowi, dotykając wzgórzy szezodrzykow-
skich, zraszając wsie Robakowo, Dachowo,
Bzezodrzykowo, pod Kromolicami wpływa Zn0-
wu do pow. średzkiego i przepływa pod wsią
Jamuszewem. O pół mili od Środy, blisko wsi
Włostowa, przyjmuje mały strumień (Szpora?),
idący do miasta Środy. ,W kierunku płn.-
wschodnim dopływa do wsi Nietrzanowa, skąd
zakreślą łuk i zamienia kierunek na zachodnio-
południowy, przepływa przez las murzynow-
ski, zrasza wieś Wyszakowo, łączy się z stru-
mykiem bezimiennym idącym do Śniecisk i
oblewa wieś Czarnotki, Po za Olędrami czar-
nockiemi dopływa do Maskawy rzeczka Szy-
wra płynąca od Winnogóry i Murzynowa Le-
śnego; M. zaś pod wsią Kępą Małą wpada do
Warty. Długość całego biegu wynosi około
6 mil. M. St.
Maskertzin (niem.), ob. Musternich,
Maskisze, wś włośc., pow. lidzki, 4 okr,

adm., od Lidy o 42 w., od Wasiliszek 7 w.,
dm. 14, mk. 9 prawosł. i 117 katol.
Maskotyn, potok górski, nastaje na płd.

obszarze gm. Hryniawy, w pow. kosowskim,
w Karpatach wschodnich, w dziale czarnohor-
skim, ze źródeł leśnych napłd. stoku grzbie-
tu, łączącego szczyty Lissowaty (1525 m.)i
Hostyn (1583 m.); płynie na płdn. wsch. pa-
rowem leśnym, uchodząc do Czeremoszu Bia-
łego z lew. brz. Długość biegu6kil. Br. G.
Maskowa Wielka, potok górski,

czątek na płd. zach, krańcu wsi Kosmacza,
w pow. bohorodczańskim, z pod lasu Łazaryw-
skiego, pokrywającego płn. wsch, stoczystość
Kosmackiej góry (782 m,), płynie między do-
mostwami tej wsi, na płn. wsch., następnie
zrasza obsząr Rosólny, gdzie z praw. brz, zle-
wa swe wody do Sadzawki. Od zach. nad
doliną potoku rozpościera się wzgórze Masko-
wą (455 m.), a od wsch. lesiste pagóry Brze-
zina (451 m.) i Chyba, oddzielające ja od do-
liny pot. Matyjówki (ob.). Długość biegu 5
kil. i pół, : Br. G.
Maskówka, nazwa chat w obr. gm. Rzyk,

w pow. wadowickim,
Maskryten, wymienione w dok. zr. 1828

doora, pow. sztumski (Cod. dipl. Warm.
I, 367), i

Modleki wś i Maślane holendry, folw., pow.
słupecki, gm. Wilezagóra, par. (ewang.) Ko-

bierze po-

 |nin, odl, od Słupcy w. 27; dm, 12, mk, 80.
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Posiada kościół ewangielicki filialny, cmen-
tarz i szkołę, Wś M. wchodziła w skład dóbr
Kopydłowo (ob.), folw, Maślane Holendry na-
leży do Dębowea,

Maślaki, nazwa kilku chat rozrzuconych
pod „Czarnym lasem na płd. od wsi Szerzyn,
pow. jasielski,

Maślaki, wś, pow. horecki, o 85 w. od Ho-
rek, z zarządem gminy obejmującej 1142 dusz.
- Maślana góra, pow. elblągski pod wsią
Trencz, 632 stóp, ob. t. II. str. 338.
Maślana góra, szczyt w odnodze Beski-

dów wschodnich, między rzekami Białą i Ro-
pą, 779 m. wys. (ob. Karpaty, t, III, 863—2.

Maślanczyzna, pasieka na obszarze dwors,
Perepilnik, pow. złoczowski. i

Maślanka, dwór, pow. rossieński, par, bo-
tocka, własność Masłowskiego.
Maślanków, os, w Dachnowie, pow. ciesza-

nowski.
Maślatówka, nazwa chat włościańskich

w Rabie niżniej, w pow. limanowskim.
Maslec (dok.), ob. Masselwitz,
Maślenniki, wś włośc., pow. święciański,

odl. 17 w. od Swięcian. Ma 10 dm., 131 mk.
katol. i6 żyd. .
 Maslie (dok,), ob. Masselwitz.
Maślikowee, nad rz. Gawiją, okol. szlach.

i zaśc. rząd, pow. oszmiański, 3 okr, adm., o 43
w. od Oszmiany, o 18 w. od Dziewieniszek, 5
dm., 25 mk. katol, Ą,.2h

Maślisze, przys. na płn, od Grębowa, pow.
tarnobrzeski.

Maśliszki |.) wś i folw., pow. święciański,
ma 4 dm., 28 mk. 2.) M., wś, pow. święciań-
ski, | okr, polic., ma 5 dm., 25 mieszk, katol.
i 19 starowierców.
Maślona góra, wznosi się na granicy gmin

Bystrej i Szy.abarka, w pow. gorlickim, a gm.

Gródka (w pow. grybowskim), pod 380 43 38
wsch. dłg. g. F,, a 490 38' 40” płn. sz.g.; na
płd. wsch. od niej wznosi się szczyt lesisty,
Jelenią górą zwany, 686 m. wys. Pokrywają

_ M.g, lasy, od płn. Czarny Las, od płd. zach.
Wielki Las. Z płn, wsch, stoczystości spły-

- wają wody do Bystrej, dopływu Ropy; Z płd.

zach. stoku do pot. Gródka, dopływu Białej
dunajcowej; od płd. wreszcie opada M. g. do
doliny rz. Ropy, na tym to stoku legły chaty
szymbarskie tworzące część Szymbarka, a
Szklarkami zwane. Wznies. M. g, 747 m.
npm, Miejsce znaku triangul. Br, G.
Maślonka, młyn nad rzeką Ołobokiem,

pow. odolanowski, 1 dm., 15 mk., należy do
dom. Psary. ;
Maślonka, grupa domów we wsi Łomniey,

w pow. sądeckim (t. V, 694—1).
Maslow (dok,), ob. Massel.
Maślówka, las we wsch. stronie Podma

nasterza, pow. bobrecki, Szczyt 385 m.  
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Maśluchy, jezioro przy wsi t. n., w pow.
włodawskim, ma 57 mr. obszaru, leży w zle-
wie Wieprza,
Maśluchy, wś, pow. włodawski, gm, Uści-

mów, par. Ostrów. Ma 22 dm.,, 236 mk,, 680
mr. obszaru. W 1827 r. wś rząd., 22 dm,,
167 mk.
Maślukowo, wś, pow. lepelski, 4 okr, sąd.,

na granicy pow. dzisieńskiego, o 9 w. od Dzi-
sny, o 75 od Lepla; ziemi dworskiej 300 dzies,
Własność Rypińskich. M. K.
Maślukowszczyzna, wś, należała do dóbr

Kutlicze (ob.) w pow. lepelskim.
Masłaj, podaniowa (u ludu) nazwa miej-

scowości we wsi Borki, w pow. kijowskim,
przy ujściu Irpenia do Dniepru. O 1/ w. od
tej wsi, w uroczysku Chełmy znajdują się śla-
dy dawnego grodziska, gdzie wedle podania
miał stać gród Masłaj mający 60 cerkwi.

Masłochy, nazwa chat w Włosienicy, wsi
położonej w pow. bielskim, Br. G.
Masłomęcz, wś i folw., pow. hrubieszow-

ski, gm. Mieniany, par. Hrubieszów, odl. 10 w.
od Hrubieszowa, o 6 w. od rz. Bugu. W 1827
r. 57 dm., 345 mk.; ohecnie jest tu cerkiew po-
unicka filialnai szkoła począt. Folw. Masło-
męcz z wsiami M. i Czerniczynek rozl. mr.
1130. grunta or. i ogr. mr. 685, łąk mr, 154,
past. mr. 18, lasu mr. 226, nieuż, i place mr.
47, bud. mur. 1, z drzewa 43, jest wiatrak.
Wś M. os, 69, z grun. mr. 791; wś Czerniczy-
nek os. 22, z grun. mr. 250. Br. Ch,
Masłomiąca, wś, pow. miechowski, gm.

Michałowice, par. Więcławice, odl. 10 w. od
Krakowa, o 25 w, od Miechowa, W XV w.
dziedzicami są dwaj Toporczykowie. WŚ ma
10 łanów kmiecych, 3 folw. zagrodników, 4 kar-
czmy (Dług, II, 50). Obecnie ma 52 dm., 379
mk., 290 mr. ziemi włośc., 535 mr. dwors., ko-
palnia gipsu i młyn, stawy pięknie zarybione.
W 1827 r. było tu 28 dm., 181 mk. Folw. i
wś M. z przyległ. Tarczówek, Klinówka i Zer-
wana; rozl. mr, 534: gr. or. i ogr. mr. 334, łąk
mr. 16, past. mr. 32, lasu mr. 131, nieuż, i
place mr. 21, bud, mur. 9, z drzewa 7, są po-
kłady gipsu. Wś M. os, 51, z grun, mr. 303.

Masłoń, os. młyn., pow. będziński, gm. i
par. Żarki. 1 dm., 92 mr. Należy do folw.
Masłońskie,

Masłonica, rz. w pow. będzińskim, poczy-
na się na granicy z pow. olkuskim, pod Ogro -
dzieńcem, płynie ku zach. przez Kuźnicę Ma-
słońską i pod młynem Kudziela niedaleko Tu-
rzy, wpada z lew. brzegu do Czarnej Przemszy,
Długa 8 w. Właściwie stanowi początek tej
ostatniej, Por. Łabęckiego: Górn. I, 494i 497,
Masłoniewizna, 0s. włośc., pow. będziński,

gm. Choroń, ma 2 dm., 12 mk., 60 mr.
Masłonka, grupa chat w Piwnicznej w po-

wiecie nowosądeckim.
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Masłonków, grupa chat w Milówce, wsi
położonej w pow. żywieckim. Br. G.
Masłońska Kużnica, wś, ob. Kuźnica Ma-

słońska, !
Masłońskie al. Masłoński piec, WŚ i folw.

nad rz. Wartą, pow, będziński, gm. Żarki, par.
Przybyszów, ma 26 dm., 236 mk., ziemi włośc.
284 mr.. dworsk., 240 mr. Istniał tu wiełki
piec; jest też papiernia z prod. na 4800 rs.
Masłów, wś, pow. kielecki, gm. Dąbrowa,

par. Kielee, leży o milę od Kielc przy drodze
bitej kielecko radomskiej. Posiada szkołę po-
czątkową i urząd gm. W 1827 r. należała do

dóbr rząd. górniczych ekonomii Kielce; miała

47 dm., 819 mk,
Masłów, zaśc., pow. wilejski, 0 29 w. od

m. Wilejki,| okr. adm., 1 dm., 5 mk. prawosł.
Masłowa, wś nad rz. Gniły Tołmacz, pow.

czehryński, odl. 6 w. od Lipianki. Leży śród
bezleśnego stepu; gleba urodzajna. W 1808 r.
było tu 77 dm., 717 mk.; obecnie 789 mk. i
2600 dzies. ziemi, Cerkiew paraf. drewniana,
wzniesiona na miejsce dawnej w 1791 r.
W 1803 r. generał Wysocki Sosędki M. i
Jorowi Nieczajewowi.

Masłowce, góra 835 m. wys. pod 4104
wsch. dłg. a 49" 13' płn. szer., w płd.-wsch.
stronie Schodnicy, pow. drohobycki. Wody
płyną na płd. do Pereprostyny dopływ Stryja.
Masłowice 1.) wś, folw., pow. wieluński,

gm. Starzenice, par. Ruda, odl. od Wielunia 6
w., od rz, Warty 7 w. Posiada gorzelnią i
młyn wodny; wś dm. 61, mk, 477; folw. dm.
aż = 1827 AE tu 58 dm.i 389 mk. WŚ

spomina Lib. Ben, Łaskiego (t. II 5
Dobra M. składają się z Ki: M, Ak;
Małyszyn; wsi: M., Małyszyn, Borowiec i
Stawki, rozl. mr. 2040: folw. M. gr. or. i ogr.
mr. 360, łąk mr. 156, past. mr. 10, lasu mr.
888, nieuż. i place mr. 63, razem mr. 1422,
bud. mur. 13, z drzewa 16, płodozmian 9-polo-
wy; folw. Stawek gr, orne i ogr. mr, 278, łąk
mr. 4], nieuż, i place mr.5, razem mr, 324,
bud, z drzewa 3, płodozmian 9-polowy; folw.
Małyszyn gr. orne i ogr. mr. 261, łąk mr. 21,
nieuż. i place mr. 12, razem mr. 294, bud.
mur. 5, z drzewa 4, płodozmian 7-polowy. WŚ
M. os. 72, z grun. mr. 392; wś Małyszyn 08.
10, z gr. mr. 128; wś Borowiec os. 12 z grun.
mr. 74; wś Stawki os. 26, z grun. mr. 281.
2.) M., wś i folw., pow. noworadomski, gm.
Masłowice, par. Chełmo, odl. 4 w. 0d rz. Pili-
cy, 14 w. od Gorzkowice, st. dr. żel. warsz,-
wied. i 21 w, od Radomska, leży na prawo od
drogi z Gorzkowic do Przedborza. Posiada
urząd gm., młyn wodny, 36 dm., 495 mk., po-
kłady torfu. Wś tę wspomina Lib. Ben. Ła-
eiego (t. II, 200—206). Folw. M. z nomen-

Aturą Będzin, wsiami: M., Krery i kol. Kre-
"Y Tozl, mr, 1736: gr. orne i ogr. mr. 544, łąk 
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mr. 184, past. mr. 11, lasu mr. 966, nieuż, i

place mr, 31, bud. mur. 5, z drzewa 30, płodo-
zmian 10-polowy, WŚ M. os. 39, z grun. mr.
347; wś Krery 08. 8, z grun, mr. 93; kol. Kre-

ry os. 38, z grun. mr. 448. M. gm. należy do

sądu gm. okr. VII w Chełmie, st. p. w Przed-
borzu; obszar gm. 18649 mr. i 8000 mk. W gm.

jest 5 szkół począt., 3 gorzelnie, huta szklana,
tartak parowy i 4 młyny wodne. Br. Ch.
Masłowice, niem. Gr. Massowitz, wś, pow.

bytowski, st, p. Kramarzyny (Kremerbruch),
tworzy osóbny okręg urzędu stanu cywilnego,

który r. 1880 liczył 1589 mk.; r. 1882 ur. się
65 dzieci, umarło 33 osób, zawarto 14 ślubów.
Par. kat. Niezabyszewo (Damsdorf).
Masłowicze 1.) zaśc. szl., pow. wilejski,

3 okr. adm., o 76 w. od Wilejki, 1 dm., 8 mk.
(4 prawosł., 4 katol.). 2.) M., wśi fol., pow.
miński, 03 w. na płn, zach. od starożytnego
Sołomerecza, przy dopływie Wiaczy, w miej-
scowości pięknej. Wś po uwłaszczeniu miała

osad włócznych 7; folw. od r. 1831 własność

Walickich, ma obszaru przeszło 258 w.; gleba
dobra, łąki piękne. A. Jel.

Masłowiczki, niem, Kł. Massowiiz, wś, pow.

bytowski, st. p. Kramarzyny, okr. urzędu stanu
cywilnego Masłowice, par. kat. Niezabyszewo.

Masłowiec, os. młyn., pow. opatowski, gm.
i par. Łagów, od Opatowa 26 w., młyn wo-
dny, 2 dm., 12 mk., 38 mr. ziemi.
Masłowiec, góra lesista, wznosząca się na

granicy gm. Schodnicy (w pow. drohobyckim)

i Urycza (w pow. stryjskim), pod 4193/51"
wsch. dłg. g. F. a 49718" płn, sz. g. Po stro-

nie płn. M. nastaje potok Schodnica, po stronie
płd. zach. potok Pereprostyna, a od płd. potok

Urycz, wszystkie trzy prawe dopływy Stryja.
Stok płd. M. zwie się Dupławeem. Wzniesie-
nie 835 m. npm. Br. G.

Masłowizna, os. do dóbr ryc. Niewierz na-
leżąca, pow. brodnicki, st, p, Bredniea, 6 bud.,
38 dm., 17 mk, kat. (1867).
Masłówka, wś, pow. dzisieński, gm, Miko-

łajów, 18 dusz. |
; Masłówka, wś, nad rz. Rossawą, pow. ka-

niowski, pięknie i szeroko zabudowana, leży
na lewym brzegu Rossawy, w jednej z ży-
źmiejszych okolic powiatu. Otaczają dokoła ją
stepowe rozłogi. To miejsce nazywało się da-
wniej Masłowym-stawem (ob. mappę Beau-
plana). Z imieniem Masłowego-stawu wiąże

się kilka wspomnień z dawnej kozaczyzny i jej
zaburzeń. Poskromiciel kozaków u „Niedź-
wiedzich łóz* Stan. Koniecpolski, hetman w.

kor., w odwrotnej swojej drodze (d. 12 listop.

1625 r.) przeprawiwszy się przez Roś u Ko-

nończy i powyznaczawszy stanowiska dla

wojsk rzpltej na Ukrainie, z pułkiem tylko

własnym puścił się dalej, i d. 14 tegoż mie-

siąca stanął w Masłowym-stawie, gdzie nie-
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bawem po jego stąd odjeździe, w obecności
Adama Kisiela, podkom. czernich. i Stanisł.
Potockiego, wojewodzica bracł, i pułkownika,
kozacy radę złożyli czerniecką, podczas której
wykonali przysięgę, iż przyjmą przepisane im
przez hetmana porządki. (Zb. pam. Nieme. VII,
i Dyar. Okols. str. 66). Ale kozacy podówczas
byli już w stanie ciągłego prawie buntu i
w 16837 i 1688 r. znowu nowe wybuchły roz-
ruchy, które atoli i tą razą były krwawo i su-
rowo, pod Kumejkami i Starcem, stłumione.
Toć zwycięzki Mikołaj Potocki, hetman polny
kor. zmusił też kozaków naonczas, aby przed
komisarzami, którzy zjadą się na dzień 4 gru-
dnia do Masłowego-stawu, zaprzysięgli, że
przyjmą ordynacyą nad wojskiem zaporoskiem
świeżo na przeszłym sejmie uchwaloną, tudzież
że armatę, buławę, buńczuk i sztandary odda:
dzą. Jakoż na ów dzień naznaczony, komisya

rzeczona zjechała do M. i kozacy też nadcią-
gnęli. Sprawcami tej komisyi byli: Mikołaj
Potocki, wojew, bracł, i hetman polny kor.;
Piotr Potocki, wojewodzie bracł., Maks. Brzo-
zowski podst. kijow., Ludwik Olizar, Eliasz
 Czetwertyński, Jan Żołtowski, Jerzy Łowczyc-
_ki, Roman Zahorowski, Wincenty Przerębski,
Stefan Qzarniecki, Jan Skowiecki i Jacek
Szemberg. Zaczęła się więc komisya od wy-

konania najpierw przez kozaków przysięgi na
ordynacyą sejmową i złożenia przez tychże
armaty i znaków wojskowych w ręce Piotra
Komorowskiego, a następnie, w moc także
ustawy sejmowej rozpoczął się obiór ze szlach-
ty — pułkowników, a z kozaków— assaułów,
setników i atamanów. Na pułkownika czerka-
skiego obrano zatem Jana Giżyckiego, na pere-
jasławskiego Stan. Ołdakowskiego, na kaniow-
skiego Ambr. Siekierzyńskiego, na korsuńskie-
go Kiryka Czyża, na białocerkiewskiegoStan.
Kalińskiego, i na czehryńskiego Jana Zakrzew-
skiego. (0 do setników zaś, pomiędzy wielu
innymi został obrany setnikiem czehryńskim
Bohdan Chmielnicki, (Okolski: Kontyn. dyar.,
str. 91). Jednakże wybór miejsca dla odbycia
tej komisyi u Masłowego-Stawu, nad Rossa-
wą, nie zdaje się być przypadkowym tylko,
i bodaj czy nie był obmyślanym w duchu po-
koleniowej tradycyi kozackiej, która wielki
tutejszy ustęp stepowy, rozpostarty pomiędzy
ramionami Rosi i Rossawy, zdawna przezna-
czała na miejsce zwyczajne, na punkt zborny,
dla wszelkich, będących w zwyczaju u koza-
ków „rad czernieckich /, zbrojnych popisów i
schadzek zgiełkliwych, bo oprócz, że dostatek
wody i pastwiska czynił tę równinę najdogo-
dniejszą dla takich zebrań, ale niemniej i dla
tego, że w tych oto stronach, pomiędzy Kanio-
wem i Korsuniem, uwił był sobie przeważnie

_ gniazdo element kozącki; niby tu sam gąszcz
jego i „patoka* była, jak się obrazowo ówcze-  
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śni wyrażali kozacy. Toć następnie i Bohdan
Chmielnicki, po pamiętnej w 1651 r. pod Be-
resteczkiem klęsce, nie gdzieindziej, tylko nad
Rossawą, jako w uświęconem zwyczajem miej-
scu, na nowe swc siły zbierał przeciwko Pola-
kom. (Sam. Twardowskiego: Wojna domowa
z Kozaki, str. 451). Ale i później w 1673 r.
hetman Doroszenko, na tychże samych równi-
nach nadrossawskich, w tym punkcie zwycza-
jowo zbornym, 30,000 kozaków „popisał:;
sam jednak na tym popisie nie był, obawiając
się hałaśliwego rojowiska kozackiego, „bo, jak
się wyraża list ówczesny, in maxima quanti-

tate, takowa u ludzi kozackich nie dobra by-
wa*. (Spom. ojczyste II, str. 238—9). Ma-
słowy-staw czyli późniejsza Masłówka, stano-
wiła cząstkę dóbr sstwa kaniowskiego, Po
„hosticum'* atoli, Stanisław Szczeniowski, ssta
trechtymirowski, wytoczył był pretensye do
M. jako zdawna nie do sstwa, ale do dóbr pry-
watnych Chodorowa należącej (lustracya ssa-
rostwa kaniowsk. 1765), ale nie wylegitymo-
wał się dostatecznie z roszczonego prawa i na-
stępnie dobra te wraz z Kaniowem przeszły
na własność ks. Stanisława Poniatowskiego, a
od tego do hr. Olizarów i hr. Przeździeckich.
Roku zaś 1854 kupił tę żyzną i piękną włość
od hr. Przeździeckich Władysław Prozor, syn
Karola, ostatniego oboźnego litew. Obecnie
liczy się tu ludności obojej płci 1900 głów;
w 1741 było tu 20 dymów, w 1790 r. 110
dymów i 901 mk. rachowano. Cerkiew tutej-
sza jest pod wez. ś. Mikołaja, na miejscu da-
wnej w 1746 postawiona, Za Janowską karcz-
mą, na wzgórzu, po lewej stronie drogi wiodą-
cej do Kozina, jest mogiła która ma rów
wewnętrzny, mogący pomieścić kilkudziesię-
ciu ludzi; zą rowem w środku jest plac równa-
jący się swym szczytem z wysoką mogiłą, a
może w dawnym czasie był wyższym; na nim
mógł stać jeździec na koniu dla straży i po-
strzegania nieprzyjaciela. Po trzech stronach
umocnienia widać na kilka sążni dług, usypa-
ne potrójne wały, Przy wychodzie z bramy te-
go nasypu, jest ślad ogniska, którego dowodzi
peczyna, czyli spieczona ziemia, jak zwyczaj-
nie w piecu. Szaniec, o którym mowa, panuje
nad traktem, który od karczmy się biorąc do-
liną, prowadzi do Kijowa. Usypy te nie mo-
gą z pewnością uchodzić za roboty ziemne
z czasu pobytu w Masłowym-stawie Bohdana
Chmielnickiego r. 1651, bo noszą na sobie
cechę daleko starszą i podobną do tej, jaka
piętnuje inne w tej okolicy usypy, tak w bli-
skim Kozinie, jak w Berkozówcee, Tahańczy,
Pilawie, Browachach, Moskulenkachiw Sało-
wym futorze się znajdujące. (Por. Kozin w do-

datku do litery K). Zważywszy jednak, że
kozacy częstokroć, przy okazyi, umaeniali się

około starych stanowisk i szańców (Zbiór pam.
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Nieme. VI, str. 153), to może i Chmielnicki
w 1651 użył był tych dawnych ziemnych robót
i dorywcze z nich i obronne dla siebie urządził
był stanowisko, Edward Rulikowski,
Masłówka 1.) wś, pow. bracławski, gm. i

par. Niemirów, ma 49 dm., 450 mk. z Dubow-
czykiem, 566 dusz ziemi włośc. Należy do klu-
cza niemirowskiego. 2.) M., przys. do Szaro-
grodu, leży przy ujściu rz. Kiełbaśny do Mo-
raszki, pow, mohylowski, 30 dm. Dr"M. j
Masłowe 1.) wś i folw., pow. szremski:

folw. ma 400 mr. rozl.; 38 dm., 292 mk., 74
ew., 218 kat., 101 analf. Poczta i tel. w Dol-
sku o 4 kil.; gość. 0 2 kil., st. kol. żel. w No-
wem Mieście o 24 kil. 2.) M., niem. Massel,

gm., wś i folw., pow. krobski, 2 miejsc.: a) M.,
wś; b) Buchwerder, leśn. królewskie; folw. ma
502 mr. rozl., 30 dm., 229 mk., 209 ew., 20
kat., 13 analf. Poczta, tel. i st. kol. w Rawi-
czu o 2 kil., gośc, na miejscu. M, St.
Masłowo, wś rząd., nad jez. t. n., pow.

trocki, 1 okr. adm., 20 w. od Trok, 5 dm., 50
mk. katol.
Masłowo, ob. Massel,
Masłowszczyzna, wś i os.

gm, i par. Mirosław, odl. 49 w, od Sejn, ma 13
dm., 128 mk, Należała do dóbr Grudzieniszki,

_ Masłowszczyzna 1.) folw. szlach., pow.
oszmiański, 1 okr. adm., 13 w. od Oszmiany,
I dm., 14 kat. 2.) M., zaśc., pow. dziśnień-
ski, 3 okr. polic., o 10 w. od Dzisny, 3 dm.,
26 mk. 3.) M. dwór, pow. kowieński, okr,
polie. ejragolski, nad Dubisą, o 60 w. od Ko-
wna,21 mk., młyn wodny (1859). 4.) M., wś
i dwór, pow. rossieński, par. betygolska. Leży
na lew. brzegu Dubissy, na wzgórzu między
Paszkajciami a Betygołą, Własność Zachare-
wiczów. Młyn wodny.
Masłowy staw, ob. Czehryn i Jasnohorod-

ka, t. III, 492.
Maśnik, os. nad rz, Wisłą, pow. sandomier-

ski, gm. i par. Połaniec, od Sandomierza 47
w., 1 dm., 5 mk, 1 mr.
Masny, młyn i tartak na obszarze dwor-

skim Straszewie, pow. staromiejski.
Masony, wś, pow. oszmiański, 2 okr. polic.,

62 w. od Oszmiany, 6 dm., 40 mk. (33 pra-
wosł,, 7 katol.). |

Masoruicz (dok.), ob. Maserwitz,
Masovia (łac.), ob. Mazowsze.
Masów, niem. Jfassow, ob. Cioszczyn. |
Masowicze, wś w zach. stronie pow. ihu-

meńskiego, w gm. pereżyrskiej, w okr. polic,
uździeńskim, nad rz. Swisłoczą z praw. strony,

Przy gościńcu dawnym pocztowym mińsko-
ihumeńskim, obok wsi Sieniła, ma osad pełno-
nadziałowych 9, grunta i łąki wyborne, miej-
Scowość nieco falista. A. Jal.

"UaSowiczyn, wzgórze na płd. od Weren-

, pow, sejneński,

zamki, w pow, Kocmańskim, pod 497 24 80”  
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wsch. dłg. g. F., a 4893142” płn. sz. g.,
wznosi się do wys. 258 m. npm. Miejsce zna-
ku trian. | Br. a.

Massakwietyszki, ob. Massykwietyszki.
Massaliszki, okr. wiejski, pow. trocki, gm.

Niedzingi, zawiera w obrębie swym wsie:
Massaliszki, Pogilcze, Łankorojście, Montwili-
szki, Hucewicze,

Massałście, wś, pow. rzeżycki, należy do
dóbr Warklany; zaludniona wyłącznie przez
włościan pochodzenia polskiego w liczbie oko-
ło stu osób płci obojej.
Massanken (niem.), ob. Mazanki.

, Massąwnen (niem') 1.) wś, pow. frydlądz-
ki, st. p. Szępopel. 1856 r. 40 mk. 2.) M.
(niem.), dobra ryc., pow. frydlądzki, st. p.
bzępopel, 6 kil. odl. Obejmują 78535 ha.,
mianowicie 547*50 roli or. i ogr., 52 łąk, 20:50
past., 156'35 boru, 9 ha, nieuż. Czysty dochód
z gruntów 4981 mrk, Własność Aleksandra
Gramp. W miejscu jest gorzelnia parowa, ce-
gielnia na 200,000 sztuk cegły i wiatrak; po-
datek od gruntu i budynków wynosi przeszło
225 mrk., dla tego dobra te liczą się do du-
żych posiadłości. 1856 r. 198 mk. Ks. Fr.

Masseiten (niem.), wś, pow. tylżycki, st.
p. Stonischken, 64 mk, (1857).

Masseł (niem.), 1364 r. Maslow, wś, pów.
trzebnieki, par. Zirkwitz; ma kościół paraf.
ewang. z r. 1592 i słynne wzgórze zwane Toep-
pelberg, w którem wiele urn odkopano. Z pod
wzgórza wytryska obfite źródło zimnej wody.
W okolicy dużo cmentarzysk. Starożytniey
szląscy uważają M. za Massilią dawnych Ly-
giów. Do wsi M. należy folw. Neurode,

Massel (niem.), ob. Masłowo,
Massel, w pow. oleśnickim, niedaleko Trze-

bnicy, Znaleziono cmentarzysko przedhisto-
ryczne,
„. Massełwitz (niem.), 1193 r. Maslec, 1316

Masselize, 1327 Maslic, 1360 Mazzlicz, wś nad
Odrą, pow. wrocławski, par. $ Mikołajai Bo-
żego Ciała we Wrocławiu; fabryki.
Massenau (niem,), ob, Masenów.
Massewicze, wś, pow. piński, 1 okr. polie.

91 mk., własność Pusłowskiego. Kś, M,
Massilia (staroż,), ob. Massel.

Masslisch-Hammer, wś, pow. trzebnicki,
kuźnica blachy miedzianej, W pobliżu Pol-

nisch-Hammer fabryka wełny sosnowej.
Massów, wś, pow. nowoaleksandryjski, gm.

Irena, pow. Bobrowniki. W 1827 r. 16 dm.,
112 mk.; obecnie majorat rządowy.
Massow (Gross-) al. Masewo i M. (Klein)

al. Masewko, pow. lęborski ua Pomorzu, słynna
uprawa kilkuset odmian ziemniaków.
Massow (niem.), ob. Masów,
Massowe, terra M., wspominana w dok. z r,

1269 okolica na Pomorzu. |
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Massowitz (niem.), ob. Masłowice i Masło-
wiczki. i
Massowo, folw. w pow. wyrzyskim, ob.

Liszkowo,
Massutschen (niem.), ob. Masutschen.
Massykwietyszki al. Massakwietyszki, wś,

pow. wyłkowyski, gm. Pojeziory, par. Wyłko-
wyszki, odl, 6 w. od Wyłkowyszek, ma 9 dm.,
114 mk. W 1827 r. wś rząd, 10 dm., 79 mk,
Folw. M. powstał z uwłaszczonyek osad, rozl.
mr. 459, grun. or. i ogr. mr, 381, łąk mr. 106,
past. mr. 12, nieuż. i place mr. 10, bud, mar. I,
z drzewa 20, płodozmian 5-polowy; są pokła-
dy torfu. A. Pal,
Massyłowicze, wś, pow. słonimski, na płn.

od Krasnegostawu.
Massyn (dok.), ob. Moszyna.
Mastałtowicze 1.) folw. szlach. nad pot.

Obejce, pow. trocki. 3 okr. polie., 51 w. od
Irok, I dm., 5mk, kat. 2.) M., młyn nad
pot. Obejce, pow. trocki, 3 okr. polic, 51 w.
od 'Trok, 2 dm., 13 mk, katol.
Mastbot, wś, pow. mitawski, należała do

ekonomii Kron- Wurzau,
Masten (niem.), ob. Maszty.
Mastis, jez. tuż pod miastem Telsze; wypły-

wa zeń ruczaj Durbinas.
Mastki, wś nad rz. Czerniewką, pow. łowie-

ki, gm. Jeziorko, par. Złakow, odl. o 12 w. od
Łowicza, leży na lewo od drogi z Łowicza do
Kiernozi, posiada szkołę począt. W 1827 r. wś
rząd., 36 dm., 217 mk.; obecnie 245 mk., 39
dm. i 1001 mr. obszaru. Lib. Ben. Łaskiego
zwie tę wś Mastky (t. II, 248, 259,511, 551).

Mastkówka, grupa chat w Olszówce, pow.
limanowska.

Mastnówka, os. karczm., nad strumykiem
bez nazwy, pow. dzisieński, o 36 w. od Dzisny,
1 okr. polic. | dm.,, 4 mk. prawosł.

_ Mastupis, strumień w pow. telszewskim,
wpada od wsch. do jez. Mastys pod Telszami.

Mastupis, ob. Potek/a,

Masty (2Maszty), wś, pow. jańsborski, st, p.
Johannisburg.
Mastys, jez. w pow. telszewskim, pod górą

na której się wznoszą Telsze, 3*/, w. dł., 1/, do

1, w. szer. W epoce przedchrześciańskiej
uchodziło za święte.
Masuchen (niem.), ob. Mazuchy,
Maśuchowken (niem.), ob, Mazuchówka,
Masuhren (niem.), ob. Mazury,
Masuhren-Jacob (niem.) al. Jacob- Masukh-

ren, wś, pow. kłajpedzki, st. p. Kłajpeda; 174
mr, rozl., 29 mk. (1856).

- Masuhren-Matz (niem.) al. Jfatz- Masuhren,
wś, pow. kłajpedzki, st, p. Kłajpeda, 177 mr.
rozl.; 112 mk. (1856). Musieli tu być polsey
koloniści niegdyś.
Masurenbruch (niem.), ob. Jfazurskie bagna.  
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Masurhoefchen (niem.), wś, pow. gier-
dawski, st, p. Nordenbork; 1856 r. 21 mk.
Masurmuehle (niem.), ob. Mazur, młyn.
Masutschen (niem,) al. Massutschen, wś,

pow. darkiemski, st, p. Kleszczewo, 1856 r. 81
mk., w tem 4 gburów,

Masykwietyszki, ob. Jfassykwietyszki,
Masza, zaśc. szl. nad jez. Niecześć, pow,

trocki, 3 okr. polie, 30 w. od Trok. 1 dm,,
1 katol.
Maszarfalwa (węg.), ob. Niegrejew,
Masznu (niem.), ob. Maszewo,
Maszcze, wś, pow. rowieński; w 1753 r.

Sanguszko Lubomirskiemu sprzedał.
Maszczenki, wś nad Dnieprem, dziś Chre-

szczatyk zwana, pow. czerkaski, odl. 10 w. od
Tubolca; naprzeciwko M. na przeciwnym brze-
gu Dniepru leży mko Bubnów i wś Prochorów-
ka w gub. chersońskiej. M. leżą w uroczyszezu
zwanem Sieliszcze; jest tu jezioro uważane za
święte, Według podania Tatarzy kiedyś zbu-
rzyli ludne i bogate M. i cerkiew złupili.
Obecną cerkiew z 1792 r. postawiono na miej-
scu dawnej. W 1740 r. było w M, 14 dm.;
obecnie do 400 mk. . Br. Ch.
Maszczykowa, os. młyn., pow. będziński,

gm. Żarki, par. Przybynów, 1 dm., 6 mk,,

30 mr.
Maszellen (niem.) al. Matz-Maschuth, wś,

pow. szyłokarczemski, st. p. Jugnaten; 1856
r. 90 mk., wiatrak,
Maszelwethen (niem.) al. Zracken, folw.,

pow. ragnecki, o 8'5 kil. od Ragnety, należy
do dużych dóbr Tussainen.
Maszen (niem.) al, Jurge-Dargen, wś, pow.

szyłokarczemski, st. p. Szyłokarczma, 1856 r.
116 mk,

Maszenice, folw., pow. inowrocławski, 6
dm., 112 mk,, należy do dom, Głębokie.
Maszerki 1.) wś, pow. dzisieński, o 34 w.

od Dzisny, 1 okr. polie., 5 dm,, 57 mk. 2.) M.,
os, karcz., pow. dzisieński, o 25 w. od Dzisny,
1 okr. pol., 1 dm., 6 mk. żydów.
Maszew, wś i folw., pow. turecki, gm. O-

strów warcki, par. Jeziorsko, odl. od Turka 21
w., od rz. Warty 2w. WŚ dm. 7 (ob. Jezior-
sko); folw. dm. 5, mk, 77. W 1827r. było tu
16 dm., 159 mk. Wspomina tę wś Lib. Ben,
Łaskiego (t. I, 407—9). Folw. i wś M. rozl,
mr. 839: gr. orne i ogr. mr. 568, łąk mr. 13,
past. mr. 236, nieuż, i place mr. 22, bud. mur.
4, z drzewa 7, płodozmian 5 i 6 polowy. Wś
M, os. 21 z grun. mr. 22.
Maszewo Wielkie i Małe, kol., pow. płocki,

gm, i par. Brwilno, nad rz. Brzeźnicą w pobli-
żu Wisły. Mają 751 mk., 71 os,, 85 dm,,
z tych 5 mur., powierzchni mr, 589 mr, (567

mr. ziemi ornej), 2 domy modlitwy: jeden lu-
terański, a drugi braci Morawskich, szkółka

| ewang., browar, 2 olejarnie, wiatrak, 3 skle-
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py, szynk i karczma, Prócz tego do M. Wiel-
kiego należą dwie osady rząd.: os. karcz. 1 08.
młyn. wraz z młynem wodnym. WŚ włośc, M.
wraz z wsią Winiary nad Wisłą położona, ma
299 mk., 33 os, włość,, 35 dm., powierzchni
130 mr, (723 mr. gruntu orn,), We Wsi znaj-
duje się karczma należąca do majoratu Biała,
W_1827 rM. wś rząd. miała 18 dm., 119 mk.a M. kol, rząd., 69 dm., 545 mk. Os. M. po-
wstała z uwłaszczonych gruntów, rozl. mr. 91:
grunta or, i ogr. mr, 88, past, mr. 2, nieuż, i
place mr. 1, bud, z drzewa 7. Br. Sh,
Maszewo, niem. Massau i Maschau, leśnie-

two i pustkowie, pow. wejherowski, st. p.
Chylonia, ob. Chyłońskie pustki.

Maszki, wś i folw., pow. lubelski, gm. i
par. Wojciechów. W 1827 r. 33 dm., 232 mk,,
obecnie 42 dm., 383 mk. i 1107 mr. ziemi
włośc. Należy do dóbr Wojciechów. Tu się
urodził Muczkowski, badacz dziejów uniwer-
sytetu Jagiellońskiego,

Maszkiany, wś włośc. nad
pow. święciański, 2 okr,
cian, 4 dm., 40) mk, kat.

Maszkienice,, wś w pow. brzeskim, leżąca
w równinie 209 m, npm. nad Złockim pot.
uchodzącym z praw. brz, do Uszwicy, 3 kil.
linii pow. od st. kol. żel. arcyks. Karola Lu-
dwika. Równinę zamyka w oddaleniu od płn.
duży las sosnowy, a od wsch. bukowy, Liczy
1015 mk, rz.-kat. przydzielonych do par. w Ja-downikach podgórnych. Jest tutaj szkoła lu-
dowa 1-klas. i kasa pożyczk. gm. z kapitałem
296 zł. w. a. Oddalenie od Brzeska. wynosi1:5 kil. Pos. więk. dawniej hr. Wita Żeleń-
skiego, teraz Marfiewicza wynosi obszaru 140
roli, 12 łąk ogr. i past, i 19 mr. lasu; pos. mn.
165 roli, 112 łąk, 35 past. i 8 mr. lasu, M.
graniczą na płn, ze Sterkowcem, na wsch.
z Biadolinami i Perłą, na płd, z Wolą Dębiń-
ską a na zach, z Brzegowcem. Mac
Maszków, wś nad rz. Dłubnią, pow.mie-

chowski, gm. i par. Iwanowice, leży w dolinie
rz, Dłubni, posiada tartak i młyn, odl. 10 w.

jez. Wajonis,
pol. o 16 w. od Świę-

od Krakowa, o 22 w. od Miechowa. W 1827 r.|79
wieś duch., 26 dm., 153 mk. M, był darowa-
ny przez Bolesława Wstydliwego klasztorowi
ś. Andrzeja w Krakowie. W XV w. nie było|
tu łanów kmiecych, tylko 4-ch zagrodników,
karczma, młyn na strumieniu Minodze 1 folw.
Ze wszystkich gruntów, prócz folw., dziesięci-
na szłą dla prebendy marchockiej w Krako-
wie. (Dług. III, 333). Folw. M, rozl. mr. 337:
ST. orne i ogr, mr. 242, łąk mr. 7, pastw, mr.

» zarośli mr, 2, nieuż, i place mr. 19, bud,
Ur. 3, z drzewa 16, jest młyn wodny, pokła-
dy kamienia wapiennego i budulcowego. Folw.
a Poduchowny został przez rząd sprzedany
za 23,840) rs. Śr. ć Br. Ch.

Mas 169

Maszkowce, wś, pow. słonimski, na wsch.
od drogi ze Słonima do Wiązowca.
Maszkowica, las, pow. uszycki, gm. Kosi-

kowce, par. Sokule, należy do wsi Kosikowiec,
własn. Bolesława Regulskiego. X. MO. ©
Maszkowice z Ernstdorfem, wś w pow. no-

wosądeckim, 2,2 kil. od urzędu poczt. Ww Łąc-
ku, leży na lew, brzeguDunajca, wzdłuż ucho-
dzącego do tej rzeki potoku i przy drodze ze
Ntarego Sączą do Krościenka. Od Łącka pro-
wadzi do tej wsi wąska skalista droga, prze-
bywszy ją jednak wchodzi się na wysoką, bo

m.npm., położoną równinę, którą wieś
zajmuje, a która ma żyzne grunta wydające
najwięcej grochu i prosa. Pierwotnie ojcowi-
zna i gniazdo Zyndrama Maszkowskiego, sła-
wnego wojownika z czasów Władysława Ja-
giełły, odznaczającego się talentem wodza pod
Grunwaldem 1410 i Koronowem przeciw krzy-
żakom, była za Długosza (Lib. benef, II, 522)
własnością klasztoru sądeckiego i miała 17 ła-
nów kmiecych prócz roli dworskiej (praedinm
militare), Później wieś podupadłe i była uwa.
żaną za przysiołek Łącka (Morawski: Sąd. II,

74 i 360); po zajęciu zaś dóbr klasztornych za
Józefa LI została rozszerzoną przez kolonią nie-
miecką Ernstdorf, a następnie sprzedaną. Obec-
nie jest własnością Sew. hr. Drohojewskiego.
Liczy 750 mk, rz.-kat, i ma kasę pożycz. gm.
z kapit. 2923 zł. w. a. Obszar więk, pos. ma
obszaru 66 roli, 5 łąk, 26 past. i 117 mr. lasu;
pos. mn. 853 roli, 1382 łąk, 486 past. i 371 mr.
lasu. Ernstdorf nazywają także Wyrąbiskami,
Gawronówką i Gorzkowem, leży na wsch. od
wsi. M. graniczą na płn. z Czarnym potokiem,
na zach. z Łąckiem a na wsch. z Jazowskiem.
Maszkowice, wś i folw., pow. łęczycki,

gm. Leśmierz, par. Modlna, odl. od Łęczycy
w. 18. Wś ma dm, 30. mk. 136; folw. dm. 5,
mk. 50. W 1827 r. 20 dm., 173 mk. Wspo-
mina M. Lib, ben, Łaskiego (t. II, 413, 14).
Maszkowska Wola, ob. Maćkówka.
Maszłuchy, ob.Maśluchy.
Maszna, wśi folw. pow. sochaczewski, gm.

ARA par. Pawłowice. W 1827 r. 10 dm.,
mk,

Maszniken (niem.), wś, pow, piłkalski, st.
P. Lesdehnen, 1856 r. 161 mk,

aszobel, zaśc. szl., pow. wileński, 3 okr.
adm., 0 57 w. od Wilna, 2 dm., 23 mk. katol.
Maszów Średni, wś i folw., M. Mały i M.

Szlachia, folw., powiat krasnostawski, gm.
Rudnik, par. Płonka, odl. 14 w. od Krasne-
gostawu a 10 w. od rz. Wieprza. W 1827r.
wś rząd. 38 dm., 307 mk, Folw. M, Średni
z nomenklaturąWyszpolszczyzna, wsiami: M.

Ńredni, Majdan Łuczyński i Majdan Urszulin
rozl, mr. 603: gr. orne i ogr. mr. 418, łąk mr,
47, past, mr. 67, lasu mr. 50, nieuż, i place mr. 11, bud, mur. 1, z drzewa 10. WŚ M, Śre-
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dni os. 15, z grun. mr. 1138; wś Majdan Łu-
czyński os. 8, z grun. mr. 90; wś Majdan Ur-
szulin os. 7, z grun. mr. 80. Folw. M. lit. ©.
z wsiami: M. Mały i Majdan Borowski rozl.
mr. 249: gr. orne i ogr. mr. 171, łąk mr. 23,
past. mr. 8, lasu mr. 48, nieuż. i place mr. 4,
bud. z drzewa 12, WŚ M, Mały os, 3, z grun.
mr. 20; wś Majdan Borowski os. 11, z grun.
mr. 98. Fol. M. lit, B. z wsią Majdan Koby-
lański rozl. mr. 441: gr. orne i ogr. mr. 308,
łąk mr. 20, lasu mr. 90, zarośli mr. 20, nieuż.
i place mr. 3. Wś Majdan Kobylański os, 15,
z grun. mr. 214. A, Pal, 1 Br, Ch,
Maszów, wś, pow. radomyski, leży na wy-

niostym brzegu doliny Prypeci, odl. 3 w. od
Krasna; ma 345 mk. Była tu niegdyś cerkiew
paraf,, dziś przeniesiona bliżej rzeki na obszar
wsi Krasno.
Maszówka, potok, powstaje w obsz, gm.

Wisłoka wielkiego, w pow. sanockim, na po-
łudn. zach. stoku działu górskiego, Bukowicą
zwanego; płynie na południe z początku przez
las, potem przez łąki wisłockie, dolinką, nad
którą od wsch. wznosi się lesisty Koziniec
(642 m.), a od zach. Kiczórka (621 m.) i zle.
wa swe wody z pr. brz. do Osławicy, prawego
dopływu Wisłoka. Długość biegu wynosi 8
kil. i pół, Nad źródłami tego potoku wznosi
się szczyt Zebracze (678 m.). Ujście leży na
499 m. npm. Br. G.
Maszrimmen (niem.), wś, pow. nizinny,

st, p. Joneiten; 21 włók ziemi, szkoła, 121
mk, (1856).

Masztajcie, wś i folw., pow. władysławo-

wski, gm. i par. Giełgudyszki, Odl. 40 w.

od Władysławowa, ma 17 dm., 224 mieszk.,

w 1827 r. 13 dm., 158 mk. Folw. M. należy
do dóbr Giełgudyszki dolne (ob.)

_ Masztalerze, wś, pow. kalwaryjski, gm. i
par. Krakopol. Odl. 39 w. od Kalwaryi, ma
30 dm. 377 mk., w 1927 r. wś rząd,, 18 dm,,
146 mk. ob. Krakopol, Br, Ch.

Masztarki 1.) wś nad rz, Gulidówką, pow.
dzisieński, o 64 w. od Dzisny, 2 okr. polic., 4
dm., 35 mk.kat. 2.) M., wś, pow. dzisieński,
gm. Postawy, dusz 10, własność Dłużniew-
skich.

Maszty, niem, Masten al. „Mast, WŚ, pow.

jańsborski, st. p. Jańsbork. W 1856 r. 104

mk. ZygfrydFlach v. Schwarzburg, komtur

 baldzki, nadaje Maciejowi Rogali i Marcino-
wi 10 włók pod Kumielskiem i Liskami na
prawie magd. Dan w Piszu r. 1471. (ob.
Kętrz. O ludności pols. w Prusiech, str. 433).

Maszuki, ob. Moszuki,
Maszurmathen (niem.), wś, pow. tylżycki,

st, p. Willkischken; 1856 r. 108 mk.

_ Maszuth-Matz (niem.), ob. Maszellen,
- Maszuthen (niem.), ob. Masutchen.

Maszutkina, wś, pow. suwalski, gm. Ka-

|.chła, Wzn. 729 m. 
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daryszki. Odl. 82 w. od Suwałk, ma 14 dm,,
270 mk.
Maszwillen (niem.), wś, pow. ragnecki,

stacya pocz, Szillen; 1120 mr. rozl., 1538 mk.
(1856).
Maszwitz (niem.), część wsi Plohe, pow.

strzeliński,
Maszyce, wś, pow. olkuski, gm. Cianowice,

par, Smardzowice. W malowniczej okolicy

w pobliżu Ojcowa i Korzkwi. W 1827 r.
9 dm., 738 mk., obecnie 222 mk., z tych 28

umie czytać i pisać. Należała do dóbr Korz-

kiew. Na gruntach wsi M. znajduje się ja-

skinia w miejscowości Lisie-jamy, badana
przez G. Ossowskiego (Wszechświat 1883 r.
Ne 45). F. Sul.
'Maszycze, okolica w pow. słuckim, o 10
w. na płd. od Słucka, ma os, 65, w miejsco-
wości równej, w glebie dobrej, Al Jel.

Maszynki, os. szlach., pow. wiłkomierski,
par. Truszkańska,
Maszyrowa, kol., pow. bałcki, par. Krzy-

we jezioro. R, 1868 miała 75 dm,

Matachin, szczyt w paśmie górskim ŻZełe-
miance, na wsch. granicy, gm. Tuchli, w pow.
stryjskim, pod 419 145” wsch. dług. g. F.,

a 480 55' 10” płn. sz. g. Od wschodu spły-

wają wody do Brzazy, a od płd. zach. do $e-

chły. Na płn. zach. wznosi się szczyt Kin-
drat (1158 m.), na płd. Daszkowiec (1128 m,),
a na płn. Ubicz (879 m.). Wznies. M. wynosi

1220 m. Br. G.

Matahów, al. Matachow, mylnie Małahów,
pasmo górskie, lesiste, będące płn. zach. prze-
dłużeniem Ihrowiszcza (ob.), wychodzące ze
szczytu Wysokiej (1808 m.) i ciągnące się na
przestrzeni 7 kil. aż do doliny rzeki Łomnicy.
Od płn. wsch. płynie równoległe do jego
grzbietu pot. Kuźmieniec (ob.), zabierając z płn.
wsch. stoczystości jego liczne strugi. Połu-

dniowo-zachodni stok, lesisty zwie się Mata-

hiwezykiem (mylnie Małahiwczyk) i wysyła
swe wody wprost do Łomnicy; między nimi
największy pot. Jałe (ob.) Wśród tego lasu
wystrzela skalisty czubek bezimienny, 1422

m. wysoki. W grzbiecie M. szczyt bezimien-
ny 1672 m. Br. G.

Matahowiec, góra na płn. wsch. od Tuch-

li w pow. stryjskim, pod 419 9" 25” wsch,

dług. g. F., a 48" 55' płn. sz. g., nad prawym

brzegiem Oporu; u płd. stóp płynie potok Se-
Br GQ. -

Matajcie 1.) dwór pryw., pow. Szawelski,

052 w.od Szawel. 2.) M., dwór, pow. ros-

sieński, par. girdyska, własność Gobiaty. 3.)

M., wś, pow. rossieński, par. szwekszniańska.

4.) M., wś., pow. rossieński, par. wewirżań-
ska. 5.) M., ob. Dyrwiany. |

Matakinie, zaść. rząd., nad pot, Podubin-
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ki, pow. wileński, | okr. adm., o 40 w. od
„ Wilna, 5 dm. 22 mk, kat.

Mataków, ob. J;stów,
Matalujnie, dawna dzierżawa królewska,

w daw, pow. wileńskim. Ob. T. V, str. 338.
Matałańce, wś włość, nad jeziorem, pow.wileński, 3 okr, adm,, o 60 w. od Wilna, 5

dm., 65 mk, kat,
Motały, wś, pow. węgrowski, gm. Łochów,

par. Kamionna. W 1827 r. 13 dm., 64 mk.Obecnie 16 dm., 226 mk., 282 mr.
Matare, rzeczka podgórska, spływa z płd,

stoku grzbietu górskiego Obczyny Feredena,
(1229 m.), w obsz. gm. Sadowy, w pow. kim-paluńskim, przepływa łąki sadowskiei na
zach. krańcu tejże wsi uchodzi do Sadowyz le-
wego brz. Od zach. wznosi się nad doliną tej
rzeczki góra Patuli (957 m.), a od wsch. Ru-neuletu (1059 m.). Długość biegu wyuosi3kil.

Mataszki 1) zaść, pryw. nad rz. Dobry-
łówką, pow, dzisieński, o 48 w. od Dzisny, 2
okr. adm., 3 dm., 25 mk, 2.) M., wś, pow,dzisieński, gm. Zaleś, dusz 36.
Mataszowee, ob.Matyaszowce,
Mataszówka, wś, pow. kijowski, o 20 w.od Wasylkowa, o 18 w. od Trypola. Grorzel-

nią parowa, własność L. Modzelewskiego, 13
robotn., 15025 wiader spirytusu (1881).

„ Matawa, część Zarzecza, powiat nadwór-
niański,

Matcze, wś i folw., pow. hrubieszowski,
gm. Horodło. Posiada cerkiew par. pounicką
i szkołę początkową. W 1827 r. było tu 65dm., 440 mk. Była to posiadłość duchowna,
mająca 1400 mr. obszaru; po przejściu na wła-sność rządu sprzedana w 1881 r. za 66,000 rs.

Matczyce, wś włość., pow. wilejski, o 15
w. od m. Wilejki, | okr. adm., 6 dm,, 38 mk.
prawosł.

Matczyn, wśi folw., pow. lubelski, gm.
Bełżyce, par. Matczyn. Posiada kościół par.
drewniany z XVII w. dom schronienia dla
starców i kalek (?). W 1827 r. było tu 22
dm. 115 mk, Kościół tutejszy erygował 1605
r. Krzysztof Ziemącki dziedzic. W 1664 r.
dziedzic Pszonka Andrzej wystarał się o urzą-
dzenie parafii. Obecny drewniany, odnowio-
ny w 1854 r. M. par. dek, lubelski 928 dusz.
Dobra M. składają się z folw.: M., Wojcie-
szyn i Jadwinin z wsią: Matczyn. Rozległe
m. [145; folw, M. grunta or. i ogr. mr. 351,
ak m. 40), Tasu m. 207, nieuż, i place m. 18,
razem m, 607, bud. z drzewa 18, płodozmian
9112 polowy; folw. Wojcieszyn, grunta orn,
"BT. 377, łąk m. 1, nieuż. i place mr, 6, ra-"em m, 384, bud. z drzewa 7, płodozmian 9-0
Polowy; folw. Jadwinin grunta orne i ogr. m.
152, naieuż, j place m, 2, razem m. 152, bastaz drzewą Płodozmian 10-polowy. Wieś

« osąd 17 z gruntem mr. 157. Br. Ch.  
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Matczyne (niem. 1 udtersee) jezioro w pow.
suskim o 1 milę od Susza. Nad jeziorem leży
wś Grazymowo,
Mate-Vagas, ob. Matyowce.
Matejkany, wś włość. nad rz. Wersoką,

i folw. prywatny, pow. lidzki 5 okr. pol.,
od Lidy o w. 38, od Ejszyszek 2 w., 5 dm.,
36 mk. kat.

Matejki, wś nad Bugiem, z prawego brze-
gu, pow, sokołowski, gm. i par. Sterdyń. Le-
ży 0 1 w. na płd. od Błałobrzeg, w Jesistej i
podmokłej nizinie, W 1827 r. było tu 5 dm.,
38 mk. Obecnie 9 dm., 66 mk, . Według po-
miaru z 1844 r. było tu ziemi orn. 138 mr.,
łąk 56 mr., ogr, 246 pręt., pastw, 61 mr., la-
su sosn, 17 mr., lasu brzoz, i olsz. 26 mr., za-
rośli 56 mr., bagien 151 pr., wody 2 mr, 160
pr., drogi i nieuż, 13 mr. 35 pr., piasków 15
mr., pod budynkami 109 pr. Razem 383:mr,,
177 pr. Folw. M. rozl. mr. 199; grunta orne
mr, 4, łąk mr. 41, pastw. mr. 4, lasu mr, 115,
zarośli mr. 12, nieużyt, i place m, 23; bud.
z drzewa 2; folw. ten w r. 1873 oddzielony od
dóbr Łazów
Matejki 1.) zaśc, szlach., pow. trocki,1 okr.

adm. 14 w. od Trok, I dm., 138 mk, kat. 2.)
M., wś, pow. rossieński, paraf, kielmeńska.
Matejkowo, ob. Jatwzjkow.
Matejóc, ob. Maciejowce,
Mątejów (rus.), ob. Maciejów,
Matejuny, os. szlach., pow. wiłkomierski,

par. Traszkuny.
Matelsko, ob. Medelzen.
Mateniówka pow. rzeszowski. Ob. Zu-

benia,

Mater (niem.), leśnictwo, pow. szezycieński,
st. p. Szymany. Za

Materka, os. pow. olkuski, gm, i paraf.
Sławków.

Materka, zaść. rząd nad rz. Niemen, pow.
trocki, 4 okr. adm,, 84 w, od Trok, 2 dm., 5
mk. (3 praw. 2 kat.)

Materki, pot., ob. Klidzie,

„Matern 1.) wś rząd., hasenpocki, par. Gro-
bin. 2.) M., folw., pow. goldyngeński, nale-
ży do dóbr Edwalen (ob.)

Materna, al, Maiernia, niem. Mattern al.
Matern, dobra, z koś, par., pow. gdański, o 1a
mili odl., st. p. Oliwa, 6 kil, odl. Obszar
tych dóbr wynosi 566'3 ha., mianowicie zaj-
mują ogr. i rola orn. 454:36, łąki 19:57, pa-
stw. 23:44, bór 43:4, nieuż, 25:53, czysty do-
chód z gruntu szacują na 349] mrk. Prócz
wymienionych eo dopiero dóbr należy do M.
Jeszcze karczma Groldkrug, probostwo, 1 gbur.
12 zagrody. Mk. było w 1869 r. 181, katol.
166, ew. 15, dm. mieszk. 16. Paraf. ew. jest
Gdańsk; w skład tutejszej parafii kat, wcho-
dzą następ. wioski: M. (181 dusz), Bysewo

(380), Czaple (148), Goldkrug czyli Karczem-
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ki (38), Klukowo (426), Kokoszki (170), Wy-
soki Kiełpin (131), M. Kiełpin (96); Matęblo-
wo (9), Jasień al, Nynkowy (204), Smęgo-
rzyn (95), Banino (157), Barniewice (21). (Ob.
szematyzm dyec, z r. 1867). Liczba dusz wy-
nosiła 2074, liczba komunikantów 1244, Do
tutejszej szkoły katol. uczęszczało 63 dzieci,
między których są już wliczone dzieci z Ko-
koszek i M. Kiełpina; druga kat. szkoła jest
w Klukowie z 95 dzieci, Prócz tego zwiedza-
ło 15 kat. dz. ew. szk, w Sidlicach, 138 w Sul-
minie, 10 w Leźnie, Przy kośc, w M. jest od-
dawna bractwo trzeźwości. Że M, jest pra-
starą osadą, świadczy znalezione tam cmenta-
rzysko, w południowej stronie wsi o 11/, kil.
Na niewielkich dwóch wzgórzach piaszczy-
stych, oddzielonych płytkim wąwozem, na pra-
wo od drogi wiodącej do Kiełpinka, natrafio-
noprzypadkowo na groby skrzynkowe, z któ-
rych miejscowy proboszcz kś. Herthl ocalił
i przechował jedną urnę, pokrywę od drugiej
urny i zausznice z drutu bronzowego, Gdy
Godfryd Ossowski r. 1877 badał to ementa-
rzysko, znalazł tam jeszcze dwa groby skrzyn-
kowe. W jednym z nich było urn ośm, a w dru-
gim siedm. Z pomiędzy tych urn jedenaście
było twarzowych. Wszystkie przedmioty,
tam znalezione, znajdują się z muzeum towarz.
nauk. w Toruniu, M. była dawniej własno-
ścią cystersów oliwskich, którym ją był da-
rował ks. pomorski Sulisław zaraz przy zało-
żeniu klasztoru 1170 r. Tak donosi Borck
w „Echo sepuleralis*, II, str. 207. W. dok.
erekcyjnym M. nie jest jednak wymieniona,
być może, że się ukrywa pod jedną z tam za-
chodzacych wiosek, a kś. Kujot sądzi, że nią
jest wieś „Choyno*, wymieniona w przywile-
juz 1288 r, bo ta osada leżała 1349 na tery-
toryum Kokoszek, wsi w pobliżu Materny le-
żącej, (Ob. Perblach: Pom. Urk. Buch. str.
812 w przypisku), Patron kościoła św. Ma-
ternus dał jej dzisiejszą nazwę. Wizyt. bisk.
Rozdrażewskiego (1581—1600) z 1582 r. do-
nosi, że w M. był kościół Bożego Ciała, cały
murowany z kamieni i cmentarz ogrodzony,
proboszcza nie było tam podówczas, bo opat
oliwski patron kościoła, biskupowi żadnego nie
prezentował od 15 lat i przysyłał jednak co
niedziela braciszka do odpraw. nabożeństwa.
Do probostwa należały4 włóki; (Ob. str. 18).
Na innem miejscu donosi taż samą wizytacya
(str, 172) że gdy wizytator biskupi, ks. kano-
nik Wolicki 1588 r. znów dotąd przybył, wła-
śnie w dzień św. ap. Mateusza, zastał jako pro-
boszcza O. Bernarda, z zakonu Premonstraten-
sów; sołtysem był Szymon Schwedt, Do koś-
cioła należał dom, za który płacono rocznie 3
grzywny czynszu; wsi paraf. było 20; miesz-
kali jednak w nich i lutrzy; meszńiego pobie-
rał proboszcz 81/4 łasztów. Podczas wojny 
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gdańskiej za Batorego został tutejszy kościoł
całkiem zrabowany. Patronem kościoła był
św. Maternus, od którege ta wieś wzięła póź-
niej swą nazwę. Z wizytacyi bisk, Madaliń-
skiego, (1681—1691), spisanej w 1686 i 1687
r., dowiadujemy się nadto, że w M. był koś-
ciół murowany św. Walentego; ściany były
bielone, w kośc. stał jeden ołtarz, po prawej
stronie była zakrystya także murowana; na
dachu z dachówki stała mała wieżyczka, desz-
czułkami kryta bez dzwonu. Do probostwa
należały 4 włóki; zą dom z ogrodem pobierała
kasa kościelna rocznie 12 flor. Do parafii by-
ły podówczas następ. wsie przyłączone: Ma-
ternia, Klukowo, Kokoszki, Czaple, Smogo-
rzyn, Bysowo, Banino, Wysoki Kiełpin, Mały
Kiełpin, Nenkowy, Leszno i Bassenhaff; z nich
pobierał probosz meszne; ale i luteranie mie-
szkali już w tych wsiach. Zabudowania pro-
boszczowskie znalazł wizytator w dobrym stą-
nie, tak samo szkołę wraz z ogrodem. Na pen-
syą nauczyciela składali się parafianie, każdy,
gbur dostarczał '/, korca żyta, a ze skarbony
kościelnej pobierał nauczyciel jeszcze 2 flor.
rocznie. (Ob. str. 56—57). Z „Echo sepul-
chralis'* przez proboszcza Borcka r. 1775 napi-
sanego, zasługują jeszcze na wzmiankę następ.
szczegóły: Do paraf. tutejszej należały tedy
Kokoszki, Materna, Smęgorzyn, Kiełpinko,
Banino, Nenkowy, Kiełpino Większe, Czaple,
Bysewo, Szyperya Wolecka, Klukowo, Jaku-
bowo i Karczemki. Z administratorów paraf,
wylicza Borck następ.: 1627 r. Michał Danus,
1/16 r. O. Bernard Łaszewski, później opat
w Andrzejewie, 1729 r. O. Jan z klasztoru o0-

liwskiego; 1732 r. kś. Edmund Schlesiger
z Oliwy, 1785 r. Jan Roheweder, przeor po-
tem oliwski; 1738 r. znów Edmund Schlesiger,
1/49 r. O. Bernard Mateblewski, z Warmii,
z Olsztyna pochodzący; 1750 r. O. Izydor To-
karzewski, doktór św. teologii, potem opat
pelpliński (ob. str. 206—210). Gdy 1772 r.
nastąpiła sekularyzacya dóbr duchownych
przez rząd pruski, uległa i M. konfiskacie.
Kompetencyą, wynoszącą 50 pr. dochodn, ob-
liczono tedy na 137 tal, 62 gr. 15 fen. tę
rząd zobowiązał się wyplacać opatowi; W 1807
r. odstąpił rząd te dobra miastu Gdańsku, któ-
re je później puściło w wieczystą dzierżawę.
(Ob. Kretschmer: Gesch. der Kloster in Pome-
rellen, Danzig 1847, str. 142). O obrazie św.
Walentego w Materni, tak pisze kś, Fankidej-
ski: Kiedy w XVI w. panowała u nas refor--
macya, nikt nie nie wiedział 0 czci ku, św.
Walentemu w M. Kościół tutejszy, przez dłn-
gi czas zaniedbany, nosił tytuł Bożego Ciała,
za patrona miał świętego Materna. Dopie-
ro w następnym XVII stuleciu, kiedy zno-
wu u nas się rozbudziło katolickie życie,
cześć św. Walentego stała się głośną w Ma-
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ternie.
patrona donoszą kościelne akta, że powszech-
nie czczony był jako łaskawy. Odpust Św.
Walentego odbywał się z wielkim udziałem
wiernych w sam dzień 14 lutego. O teraźniej .
szym stanie rzeczy donosi ks, probosz Herthl;
„Obraz stary św. W., malowany na drzewie
istnieje jeszcze w ołtarzu, ale nikt już nie wie,

żeby był łaskawy. Przez wiele lat nawet
osobnego odpustu św. Walentego tu nie było,
aż dopiero przed 12 laty postarano się O tako-
wy ze Rzymu. Lud teraz dość licznie przycho-
dzi na odpusty, do komunii św. przystępuje
zwykle około 200 osób. Wotów srebrnych
przy obrazie żadnych nie ma.* (Ob. Cudowne
obrazy i miejsca w dyec. chełmińskiej, str.
235—236). Kś. Fr,

Materne, ob. Maierny.
Maternhof, (niem.) dobra ryc., do których

należą także pertynencye we wsi Jungfern-
dorf, pow. królewiecki, st. p. i kol. żel, Kró-
lewiec o 9:5 kil. odl. Mają obszaru 219:90 ha.;
i to 128*90 roli orn. i ogr. 74:10 łąk; 18:80

' pastw., 3 nieuż. Czysty dochód z gruntów:
4608 mrk. Właśc. jest kupiec O. Tinschmann.
M. liczy się do dużych posiadłości, gdyż po-
dażek od gruntu i budynków wynosi więcej
jak 225 mrk, Kś, Fr.

Maternhoefen;(niem,) dobra rycer. pow.
świętosiekierski, st. p. Brunsberg, o 5'5 kil.
odl. Mają obszaru 179 ha; mianowicie 139 ro-
orn.i ogr., 15 łąk, 4 pastw, 17 boru, 4 nieuż;
czysty dochód z gruntu wynosi 2736 mrk.
Własność spadkobierców Mossnera. M. leż
'|4 mili od kol. żel. tezewsko-królewieckiej; |
1856 r. 50 mk, Kś. Fr.
Maternówka, kilka chat pod lasem, na za-

chód od wsi Lubeni, pow. rzeszowski.
Materny, wś, pow. władysławowski, gm.

Leśnictwo, par. Władysławów. Odl. 9 w. od
Władysławowa, mają 18 dm., 200 mk. W 1827
r. wś rząd. 14 dm, 117 mk,

Materowszczyzna, folw. i zaść, pow. no-
wogrodzki, w okolicy pomiędzy Stołowiezami
i Horodyszczem, w glebie dobrej, Al. Jeł,

Materschobensee (niem.) ob. Sasek Duży,
pow. szczycieński, Fr.

Materska, ob. Maciurska,
Mateszańce, wś nad rz. Niemnem, pow.

trocki, 3 okr. pol., 72 w. od Trok, 18 dm, 87

mk, kat, s”
Mateuszek niem., dobra, pow. Szczycień-

ski, st, p. Szymonka, o 4 kil. odl. Zawierają
123:83 ha. roli orn. i ogr. 12766 łak; 20758
torfisk, 76:60 pastw. 15'32 boru, 1:66 nieuż,,
„azem 37660; czysty dochód z gruntów około

0 mrk. 1856 r. 49 mk. Ke. Fr.
Mateuszki al. Białygrąd (ob.), pow. SZCZY”-

cieński, okr, urzędu stanu cywilnego Puzary
(Wilkelmsthal), śy.

Odtąd także i o obrazie tego sławnego |
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Mateuszówka, pow. makowski, gm. Sy-
pniewo, par. Nowawies.

Mateoszówka 1.) część Dobropola i folw.,

pow. buczacki, 2*) M., gajówkanaobszarze
dwors. Horodyszcza, pow. tarnopolski,

Matębłewo, niem. Matenblewo, leśnie. rząd.,

pow. gdański, st. p. Langfuhr, par. Oliwa,
szkoła Brentowo, obejmuje 4228 mr.

Mathaeocz (węg.), ob. Maciejowee.

Mathelsdorf (niem.), ob, Mackalowce,
Mathesdorf (niem.), wś kolon., pow. bytom-

ski, par, kat, Zabrze, poczta Gliwice. W 1845
r. 20 dm,, 130 mk. katol.

Mathestkal (niem,), mylnie Mathesdorf zwa-
ną, wś kolon., pow. rybnicki, o 15/, mili od Ry-
bnika; poczta Sohrau, par. Woszczyce, 10 dm.
Matheussek (niem.), ob. Mateuszek.
Mathiashof (niem.), folw., pow. frydlądzki,

st. p. Korsze; 55 mk. (1856).
Mathildenhoehe, folw., pow. wyrzyski, 3

dm., 43 mk.; należy do dom. „Wyrza',
Mathildenhof, folw., pow. krotoszyński, 1

dm., 33 mk.; należy do księs, krotoszyńskiego.
Mathildenhof 1.) (niem.), dobra, pow. lie-

barski, st. p. Rogoźno. 2.) M. (niem.), wybu-
dowanie, pow. łecki, st. p. Ełk. 38.) M. (niem.),
dobra, pow. reszelski, st, p. Bergenthal, 1856 ©
r. 19mk. 4.) M. (niem.), dobra, pow. bra-
niewski, st, p. Braniewo. 5.) M. (niem.), folw.,
pow. morąski, st. p. Kiszpork, 60 mk. (1856).
5.) M. (niem.), ob. Krzywki, pow. suski,
Mathildenmuehle, młyn, pow. wyrzyski,

ob. Broniewo.
Mathisdorf (dok.), ob. Maciejów i Matzdorf
Mathołischken (niem.) al. Nathalwetken, wś

pow. piłkalski, st. pocz, Schillehnen, 42 mk,
(1856).
Mathshaus, ob. Matyaszowce.

nazwy tak si ż

pod Matya. t się rozpoczynające ob.

Matiekhowitz (dok.), ob. Maciejkowice.
Matieyowkiers (dok,), ob. Maciowakierz.
Matiiwci (rus.), ob. Matyjowce.
Matiszowa, wś w hr. szaryskiem

niedaleko rz,
lasy, 606 mr.

Matinki 1.) wś, pow. dzisieński, gm. cze-
reska, dusz 34, 2.) M., dwie wsie, pow. dzi-
sleński, gm, miorska, dusz 27 i 3.

Matiusze, wś nad rz. Rastawicą, pow. wa-
sylkowski, odl. 4 w. od Truszek a 5 w. od
Szamajówki, Ma 1701 mk. (1600 prawosł., 88
katol., 13 żyd., cerkiew drewnianą ś. Michała
istniejącą już zdawna. Według wizyt cerkie-
wnych z 1740 r. już wtedy była uważaną za
dawno istniejącą; wieś sama miała wtedy 20
dm, i 200 mk. . Br. Ch.
Matka, góra, ob. Eimmo-Mdggi.
Matkajcie, dobra, pow. szawelski, par. szą-

szał (Węg.),
Popradu, kościół paraf. gr.-kat.,
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wlańska, 11 włók ziemi, niegdyś Cytowiczów,
dziś Milwidowej, i
Matków (po rus, Matkiw) z Mochnatem i

Twaszkowcami, wś w pow. turczańskim, 30 kil.
na płd. płd. wsch, od Turki, 20 kil, na płd.
wsch. od sądu powiat. w Boryni, 5 kil, na płd,
wsch. od urzędu poczt. w Wysocku wyżnem.
Na zach. leżą Krywka i Husne niźne, na płn.
zach. i płn, Wysocko wyżne, na wsch. Krasne,
Smorze wyżne i Karlsdorf (dwie ostatnie miej-

- scowości w pow. stryjskim), na płd. Węgry.
Wzdłuż granicy węgierskiej ciągnie się Be-
skid ze szczytem Płaj, 886 m. wys. Srodkiem
obszaru płynie Stryj. Wchodzi tu z Karlsdor-
fu i płynie zrazu na płn. zach., potem na płn,,
w płn. stronie obszaru skręca na zach., potem
na płn., w końcu znowu na zach, i wchodzi do
Wysocka wyżnego. Z obu boków zasilają go
liczne strugi. Z tych wymieniamy od praw.
brz,: Krzemieniankę, Rudawiec, Kraśniankę
płynącą od płn. wsch. z Krasnego, na płd.
zach. a potem na zach., i zasiloną w obrębie
wsi od praw. brz. pot. Mochnatem, nastającym
w płn. stronie obszaru, a płynącym na płd. Na
lew. brz. Stryja leżą w płd, stronie przy gra-
nicy węgierskiej Iwaszkowce (ob. t. II[, str.
328), a w stronie płn, Matków z przysiołkami:
Bagno (po rus. Bahno), Brzeg (po rus. Berih),
Michałówka (po rus. Michaliwka) i Wierzch
(po rus. Werch). Na praw. brz. Stryja zajmu-
je stronę płn. wsch. Mochnate z przysiołkami:
Horisznej Koneć, Poriczyna, Zakutyna i z dwo-
rem Podkiczera. Na praw. brz. Stryja wzno-
szą się od płd. ku płn.: Prutucz werch (1000
m.), Zdjary, Pohar, Berdocko (792 m., znak
triang.), na lew. brz.. Serakiczera (922 m.),
Brdo (846 m.), Kaminia (778 m.). Własn.
więk. ma roli or. 1507, łąk i ogr. 48, past. 56,
lasu 2545 mr,. wł. mn. roli or. 2932, łąk i ogr.
655, past. 1045 mr. Wr.1880 było mieszkań-
ców w M. 836 (4 obrz, rz.-kat, reszta gr.-kat.)
w Iwaszkowcach mk. 256 (obrz. gr.-kat.),
w Mochnatem 538 w gm., 8 na obsz. dwor.

(2 obrz. rz.-kat., reszta gr.-kat.). ;Par. rz.-kat.
dla wszystkich miejscowości w Turce, gr.-kat.
dla M, i Iwaszkowiec w Krywce, dla Mochna-
tego w Krasnem. Cerkwie są we wszystkich
38-ch miejscowościach; w M. szkoła ludowa nie-
etatowa, Cerkiew w Mochnatem wystawiono
w r. 1870 do 1878, malarz Szymon Gliński
ozdobił ją pięknem malowidłem, poświęcił zaś
dziekan Roman Pasiczyński. Ludność wszyst-
'kich tych osad należy do górskiego rodu

- Bojków. | Lu. Dz.
_ Matkowce, JMat'kowce (zapewne Maćkowce),
wś, pow, płoskirowski. Mieszkają tu osadnicy
mazurscy. i
Matkowszczyzna 1.) folw. na obsz, dwor,

Turzego, pow. staromiejski. 2.) M., część
Ladzkiego koło Tyśmienicy, pow. tłumacki,  
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Matlak al. Plewnina (na m. hydr.), rz. ma-
jąca początek w pow. kolneńskim pod wsią
Romany; płynie ku wsch, przez wsie Wilamo-
wo, Glinki, wchodzi w pow. szczuczyński, pły-
nie przez Słucz, Radziłowo, i zaraz poniżej te-
go mezka wpada z praw. brz. do Wissy. Dłu-
ga 12 wiorst. Pod Radziłowem przyjmuje
z praw. brzegu Kubrzankę. J. Bliz.

Matlaki, część Wysocka wyżnego, pow.
turczański.
Matlawa, część m. pow. Dobromila.
Matłak al. Matlak, wś nad rz. Krywulką,

gm. Wólka, par. Bakałarzewo, odl. 21 w. od
Suwałk. Ma 15 dm., 97 mk,
Matławka, wś i folw. nad rz. Leponą, pow.

wyłkowyski, gm. Kopsodzie, par. Wierzbołów,
odl. 23 w. od Wyłkowyszek. Leży na samej
granicy od Prus, W 1827 r. wś rząd, 13 dm,,
110 mk.; obecnie wś ma 19 dm., 166 mk.;
folw. 4 dm,, 74 mk. Starostwo niegrodowe ma-
tlawskie al. Uzbole, leżało w wojew. trockiem,
pow. kowieńskim, Podług spisów podskarbiń-
skich zr. 1771 zaliczały się do niego dobra
'Matławka, zwane także Uzbole i wsie Romej-
ki i Kurpiki. W r. 1771 posiadał je Podlecki,
podstoli łomżyński, opłacając z niego kwarty
złp. 374 gr. 26, a hyberny złp. 190. Br. Ch.
Matnówka, pot. nastaje w obr. gm. Bobo-

niowie, w pow. wielickim; płynie na północny
wsch. przez obszar Soboniowie i Barycza, tutaj
wygina się na płn., tworzy w dalszym swym
biegu granicę wsch. Kosocie, a wypłynąwszy
na obszar Rząki, podąża w kierunku płn, wsch.
i na obszarze Bierzanowa zlewa swe wody do
Srawy, prawego dopływu Wisły. Długość
biegu 61/, kil, Br. G.
Matonka, wś, pow. dzisieński, gm, łucka,

dusz 40, |
Matora, jez. w pow. lidzkim, na granicy

gub. grodzieńskiej, śród obszernych lasów, roz-
ległe 120'/, dzies, Brzegi błotniste, w nie-
wielu miejscach tylko dostępne. W. S.
Matoszka, folw. nad rz. Możą, dopływem

lewym Bobra, w płd. wsch. stronie pow. bo-
rysowskiego, okr. police. 1-szy chołopienieki,
przy drożynie wiodącej ze wsi Możan do No-
wej Słobody; miejscowość odludna, nizinna,
poleska. A. Jel.

Matoszki, wś, pow. dzisieński, gm. Zaleś,
dusz 36. |
Matów, nad pot. Kurbów, przyległość Hu-

mnisk, w pow. trębowelskim, leży na granicy
gub. wołyńskiej.
Matowszczyzna, zaśc. szl., pow. oszmiań-

ski, 1 okr. pol., o 14 w. od Oszmiany, | dm.,
13 mk. kat.
Matra, pasmo gór Karpackich na Węgrzech,

na zach. od Jager (Erlau), między górami Ka-
ranckiemi. a Pikowemi, równoległe do Tatr,
bardzo ciekawy łańcuch trachitowy, spadający
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bezpośrednio na wielką równinę węgierską i
dla tego pod względem wysokości przecenia-

ny. Najwyższy szczyt (Daszko Adlerberg) ma
910 m. wysokości i blisko 100 m. głęboki wy-
gasły krater. Wstrząśnienia ziemi nie są tu

rzadkością Ob. Karpaty, t. III, 856 -2..
Matrenki, wś, pow, mozyrski, o milę na

płd. od Mozyrza, w gm. michałkowskiej, 34
os., położenie faliste i lesiste, A. Jel.
Matręga, niem. Matrenga- Miihle, mlyn, pow.

bukowski, 4 dm., 36 mk., należy do olędrów:
„Sępolno'',
Matschkau (niem.), ob. Jfackż.
Mattenblewo (niem.), ob. Matęblewo.
Mattendorf (niem.), ob. Mażyjojce. i
Matteningken (niem.), wś, pow. wystrucki,

st. p. Didlacken. 1856 r. 225 mk. Ks. Fr.
Matter-See (niem.), jez. ob. Sasek Mały.
Mattern (niem.), ob. Materna.
Matterningken (niem.), wś ua Litwie pru-

skiej, pow. ragnecki, st. p. Krupiszki, obszar
wynosi 547 mr. 1856 r. 72 mk. Kś. F,

Matternischken (niem.), wś, pow. stołu-
piański, st. p. Pillupónen. 18:6 r. 92 mk.
Mattheisvorwerk (niem.), ob. Jaciej,
Mattischkehmen 1.) (niem.), karczma, pow.

gabiński, st, poczt, Trakieny. 2.) M (niem.),
dobra, pow. gąbiński, st. p. Trakieny, v 7 kil.
odl., obszar wynosi 478'50 ha., między tymi
zajmują łąki 37-60, rola or, i ogr. 42150, past.
6'90, nieuż. 9, wody 3:50 ha., czysty dochód
z gruntów 5902 mrk, Właścicielem jest skarb;
w miejscu jest cegielnia parowa. 1856 r.
188 mk. Ks, Fr.
Mattischken (niem.), wś na Litwie pru-

skiej, pow. ragnecki, st. p. Ragneta, ma ob-
szaru 809 mr. 1856 r. 83 mk.

Mattkuln, wś, pow. tukumski w Kurlan-
dyi, par. Zabeln. Należą: Karkeln i Tojatten,
Mattlauken (niem.), wś na Litwie pruskiej,

pow. stołupiański, st, p. Pillupónen. 1856 r.
59 mk.

Mattsdorf (niem.), ob. Maciejowce.
Mattugowen al. Balamutowen (niem.), ob.

Bałamutowo.
Matujzy, wś włośc, nad rz. Wersoką, pow.

lidzki, 5 okr, polie., od Lidy o 51 w., od Ej-
szyszek 15, dm. 18, mk, kat. 81, star. 9.
Matuki |.) zaśc., pow. wileński, 2 okr.,

054 w. od Wilna, 3 dm., 20 mk. 2.) M.
wś włośc., Aad jez. Sacyajcis, ma 5 dm., 37
mk, katol:” o

Matukiszki, zaśc. szl. nad jez. Naruciany,
Pow. trócki, | okr. pol., 15 w. od Trok, 2 dm,,
15 ę katol. j Ę

„MUatłule, wś, pow. władysławowski, gm.
Giełgudyszki, kę: Szaki, odl. 25 w. od Wła-
dysławową, ma4dm., 68 mk. Ob.Giełgudy.
szki Dolne,

Matulen (dok.), ob. Motkalen.

   ł
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Matalewo al. Francyanowo, ZAŚC., pow, dzi-
sieński, 3 okr. pol., o 87 w, od Dzisny, 2 dm,,
24 mk, katol. ZŁO

Matuliszki, wś, pow. wyłkowyski, gm. i
par. Wyłkowyszki, odl. 4 w, od Wyłkowy-
szek, ma 10) dm., 97 mk. ;

Matuliszki al. Matulischekk, pow. selburski
W Kurlandyi, par, Ueberlanz, dobra pryw.
Należy do nich Greorgenhof. Własność Juliu-
sza Siwickiego.
Matułowa, wś w gub. witebskiej,
Matusiańce, wś włośc., pow. święciański,

2 okr. pslie. o 10 w. od Święcian, 5 dm., 29
mk. katol.

Matusiów młyn, na obsz. dwor. Daszawy,
pow. stryjski,
Matusów, wś nad rz. Taszłyk, pow. czer-

kaski. Leży w płd. zach, części, na granicy
pow. zwinogrodzkiego, odl. o 10 w. od st. p.
w Szpole, o 60) w. od Czerkas, Ma 3432 mk.
(w tem 2998 prawosł. i 485 żyd.). Dwie cer-
kwie: murowana wzniesiona 1816 r. na miej-
sce dawnej drewnianej i drewniana z 1762 r.
która do 1818 r.była parafialną dla M. M jest
centrem znacznego klucza dóbr, które od ks.
Potemkina nabył w 1811 generał Wysocki, a
od niego Orłów. Dobra te miały 20,494 dzies,
W ostatnich czasach uległy rozdrobnieniu, Na
polach M. znajduje się wiele mogił. Br. Ch.
Matusówka, wś, pow. czerkaski, o 12 w.

od Szpoły, o 12 od Uwietkowa, o 60 od Czer-
kas. Cukrownia, własność ks. Olgi Łopuchi-
nowej, założona 1544 r., ma jednę bateryą dy-
fuzorów i 10 kotłów parowych o sile 340 ko-
ni; r. 1880 przerobiła 81,600 berk, buraków
na 57,000 pud. mączki cukr. Robotników 300.

Matusy, ob. Budy-Malusy, pow. włocławski
(t. I, 443),

Matusy, zaśc., pow. miński, okr, polic, koj-
danowski, par. kojdanowska, nad rzeczką, le-
wym. dopływem Usy, tuż przy kolei żelaznej
smoleńsko- brzeskiej, ma osad 4, grunta dobre,
Matuszkowiee, ob. Olbrachcice.
„Matuszyszki, wś, pow. szawelski, gm, ok-

miańska, dusz 2, ziemi 63 dz. gleby 4-rzędnej,
Matuzówka, grupa chat włościań., w Ol-

szóowóe, w pow, limanowskim. Br. G.
„Matwicha al, Maiwieicha, wś nad strumie-

niem 'Torczycą, pow. taraszczański. Leży po-
między Wołodarką i Torczycą w odl. 8 w. od
obu. Część wsi leżąca na praw. brzegu Tor-
czycy zwie się Lichaczycha i stanowi osobną
posiadłość (Leonarda Ułaszyna) mającą 1365
dzies. ziemii 165 mk. W M. na drugim brze-

gu jest 625 mk, (18 kat. i 13 żyd.) i 1368 dz.
ziemi, Własność Wandy Czarnowskiej. M.

wchodziła dawniej w skład dóbr tetyjowskich
4 Lichaczycha należała do Białocerkiewszczy-
zny. Na pólach M. jest kilka starożytnych
mogił; jedna z nich zwana Qarewa rozkopywa-.

1
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na w 1845 r. Zmaleziono grób ale bez szkiele-

tów, tylko ze szczątkami całopalenia, Cerkiew
tutejsza drewniana, zbudowana 1764 r.
Matwiejew kurgan, st. pocz. w mijuskim

okręgu, ziemi wojska dońskiego, w bliskości

st. kol. żel. kursko-charkowsko: azowskiej t. n.

Matwiejewo, st. p. w pow. kołogrywskim,
gub. kostromskiej.

Matwiejki (w dok. Jfatyjki), wś, pow, łuc-
ki, gm. Czorniska, nad rz. Kormin, w płn.
wsch. stronie od Czernysza a na płd, od Czar-

toryjska (ob. Archiw. J, Z. Rusi cz, VI, t. I,

dodatki 2584—7).
Matwiejkowce, ob. Maiwijkowce,
Matwiejowce (Maiwżjowce), wś, pow. krze-

mieniecki nad rz. Horynką, na zach. od Jam-
pola (ob. Pamiat, Kij, Arch Kom., t. IV cz. 2,
501 i Arch. J, Z. Rusi, cz. VI, t. L.).
Matwiejowicze, wieś, pow. owrucki we

wsch.-płn. stronie od Wielednik niedaleko dro-

gi z Owrucza do Sławeczna, Arch. J. Z. Rusi,
cz, IV, t. I, 58.
Matwiejówka al. Matwijówka, część wsi

Leśskowa, w pow. lipowieckim.
Matwiejówka, pow. piński, majorat Afana-

sjewa, 571 dzies.
Matwije, część Wólki Mazowieckiej, pow.

Rawa Ruska. :
Matwijewszczyzna, pow. żytomierski, uro-

czyszcze przy wsi Suszki.
Matwijewo, Zodyczewko, uroczysko, ob. Dy-

mir (t. IL, 250). e
Matwijki, wś, pow. owrucki, na lew. brz.

Użu, poniżej ujścia Noryni.
Matwijków al. Matwiejków, wś w płn.

wsch. części pow, mohylowskiego, u źródeł rz.

Muraszki, gm. Tereszki; 141 dm., 660 mk.,
1363 dz. ziemi włośc. (ze Słobodą), 2490 dz.
dwors., 39 cerkiewnej. Cerkiew pod wez, Ś.
Michała, 1365 parafian. Należał M. do ststwa
barskiego, 1616 r. w posesyi był Prokopa i
Elżbiety z Jeżowskich Strzyżowskich, za pra-
wem dożywotniem, z czynszem, daninami etc,
stawami dwoma, młynem, folwarkiem, z któ-
rego krescencya niewielka dla tego, że na sa-
mym szlaku... summa prowentu tej wsi fl, 125,
kwarty z tego fl. 25. (Zródła dziejowe). R.
1636 posesorka Klżbieta Jeżowska, z opłatą
171 A. R.1770 Tadeusz i Salomea z Trembiń-
skich Dzieduszyccy; kwarta 1414 fi, Dziś M.
do Sulatyckich należy. Dr. M.

Matwijkowce al. Maitwiejkowce, wś, pow.

proskurowski, nad strugą Pisia, dopływem

"rościańca, gm. par. i okr, polic. Felsztyn,

030 w. od Proskurowa, 0 18 od Jarmoliniec,

'o8w. od Felsztyna, 193 dm., 860 mk., 528

dz. ziemi włośc. Należała do klucza gródec-

kiego Mniszchów, dziś tu Świderskich 268 dz.,

Huczańskiego (dawniej Gradomskiego i Jao-

kowskiego) 82 dz., Nebelskich (2 części) 815, 
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Jaworskich 23 dz. Włościanie trudnią się wy-

rabianiem z sitowia (szuwar) plecionek, ko-
białek, koszyków. Cerkiew w miejscu.
Matwijkowee al. MMatwiejkowce, wś, pow.

krzemieniecki, o 28 w. od Krzemieńca, włas-
ność spadkobierców hr. Leduchowskiego. Go-
rzelmia założona 1847 r., parowa, 8 robotn.,

10923 wiader spirytusu (1881).

Matwijkowska słoboda, wś nad Murasz-
ką, pow. mohylowski; 64 dm., 400 mk. Por.
Matwtjków.

Matwijówka, część wsi Liczkowiec, pow.

husiatyński.
Matwijówka al. Jfatwiejówka, wś w pow.

czehryńskim, w płd. części lasu motronień-
skiego. W1807 r. było tu 109 dm.i 857
mk. Obecnie 877 mk. Cerkiew drew. z 1774

r. ma 36 dzies. ziemi. Wieś ta należała pier-

wotnie do Lubomirskich, ostatecznie do Gra-

bowskich, którzy wraz ze wsią Birki posiadali

3945 dzies
Matwiszki, zaść, włość,, nad jez. Aszery-

nis, pow. święciański, 2 okr., o 49 w. od dwię-

cian; 3 dm., 23 mk. kat.
Matyasfalu, Mażyasóc, ob. Matyaszowce.
Matyasowo, folw., pow. oszmiański, 3 okr.

pol., odl. 63 w. od Oszmiany. Należy doMi-

lewskiego. JĘZ.

Matyasy 1) wś włość, pow. dzisieński, o 60

w. od Dzisny, 2 okr. adm.; 6 dm., 48 mk, pra-

wosł, (1866). 2.) M., wś, pow. dzisieński, gm.

Plisa; dusz 33. 3.) M., wś, pow. dzisieński,

gm. łastowicka; dusz 50. 4.) M., wś, pow.
dzisieński, gm. Wierzchnie; dusz 32.

Matyasze, część Dobrotworu, pow. Kamion-
ka Strumiłłowa.
Matyaszów, wś nad rz. Wisłą, pow. san-

domirski, gm. Tursko, par. Niekrasów. Odl.

34 w. od Sandomierza, ma 37 dm., 208 mk.,

289 mr. ziemi dworsk, i 320 mr. włość. Obszar

folw. należy do dóbr hr. Artura Potockiego.

Matyaszowa woła, wś w pow. liskim nad

Włosianką albo Bereźnicą, potokiem uchodzą-

cymz lewego brzegu do Sanu, w górskiej do-
linie ścieśnionej od zachodu wzgórzami docho-
dzącemi do 611 m. npm. Ta wioska odległa

od Liska o 15 kil. ma 262 mieszk. gr. katol.
przyłączonych do paraf. w Beresku. Posiad.

więk. Fel. Bala ma obszaru 207 m. roli, 22

m. łąk, 62 m. pastw., 45 m. lasu, pos. mn. 388

m, roli, 41 m. łąk, 87 m. pastw. i 87 m, lasu;

graniczy na ząch. z Zernicą wyższą,na wsch.

z Myszkowem, na południe z Bereźnicą wyż-

szą, a na północ z Bereskiem. Mac.

Matyaszowee, niem. Maizau, Matzhaus, wę-
gier. Matydsfalu, wś, w hr. spiskiem (Węgry),

w pow. magórzańskim, w dystrykcie staro-

wiejskim, nad rz, Kowniną, dopływem pobli-
skiego Dunajca, leży na płd, od Starej wsi,
na wsch. od Kacwina i Frankowej W, na
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płn, od Hanuszowieci Gibela, na zach. od Hafki,
w okolicy górskiej i uroczej, Na zach. gra-
nicy wznoszą czubki magórzańskie Harden niż-
ni (751 m.), Harden wyżni i Frankowa hora
(878 m.). Między tą granicą a rz. Kowniną są
wyniosłości Rawuszka 721 m.i Suchy Łaz;
w wschodniej zaś połaci obszaru mamy Kez-
nar 768 m. Od płd, ku północy doliną „Pod
Obłazkiem* zwaną, płynie rz, Kownina, która
od zachodu zasila się na obszarze M. wodami
potoku Kolconowa, a od wsch. Gibelskiego
potoku. Wzniesienie wsi 556 m. npm. Liczy
dm. 167, mk. 917; obszar M. wynosi 3042.
kątastr. sążni kwadr. (r. 1880). Posiada sta-
rodawny kościół paraf. p. w. św. Piotra i Paw-
ła apostołów. Rok erekcyi niewiadomy. Me-
tryki pochodzą z 1646 r. Według szem, dyec.
spiskiej z 1878 r. było tu dusz rz. kat, 168,
nieun. 125, żydów 57, razem 940; do obszaru
M. należy młyn „Do Łopaty z $ mk., i karcz-
ma Sucha z 5 mk. (żyd.); razem wszystkich
mk. na obszarze M. 953. Do parafii należy
wieś Gibel. Ogółem liczy parafia dusz rzym.
kat, 976, nieun. 150, żyd. 66, razem 1192. St.
p. Stara wieś. Należy do sądu pow.iurzędu
podatk, w Kieżmarku. Br. G.
Matyaszowce wyżnie. węg. Felsó-Matya-

sóc, i M. niżnie, węg. Alsó-M. także Mataszow-
ce, dwie osady słowackie, tworzące jednę gmi-
nę, w hr. liptowskiem (Węgry), w pow. mi-
kulaskim, w dystrykcie środkowo liptowskim,
u płd. stóp Tatr orawsko-liptowskich, na
wschód od Kwaczan, na płd. od Benuszowiec,
na zach, od Małego Bobrowca. Zachodnią
granicę tworzy potok Suchy, dopływ Kwa-
czanki, Wśma dm. 59, mk, 172, obszaru zaś
993 katastr. sążni kwadr. (1880). WM. niż-
nich jest kościół parafialny rz, kat. p. w. św.
Władysława króla. Pierwotnie była tu ka-
pelania, którą 1809 przemieniono na parafią.
Od tego roku poczynają się metryki, Według
szem. dyec. spiskiej z r, 1878 było dusz rzym.
kat. 193, ewan. 14, nieun, 45, żydów 10, ra-
zem 262. Ogółem zaś w obu M. było według
tego duchownego szematyzmu 1878 r. dusz
rz. kat. 318, ewang. 22, nieun, 45, żydów 18,
rązem 403. Liczba ta nie zgadza się z liczbą
mk, podaną powyżej, a wyciągniętą z urzędo-
wego żródła (Orts-Lexicon der Laender der
ungar. Krone, 1882). M. należą do sądu pow. i
urzędu podatk, w Sielnicy. „Br. G.
Matyaszówka, wśi os, pow. bialski, gm.
iędzyleś, par. Zabłoć. Wś wa 54 dm., 384

mk., 920 mr. Os. 1 dm., 5 mk., 110 mr. Wcho-
dziłą w skład dóbr kodeńskich,
: Matyaszówka, wś, pow. kijowski, nad rz,
JA8ną, © 6 wiorst od Hermanowki, ziemi

1910 dzies, pszennej, mk, 400, chat 50. Na-leżała dawniej do stwa Białocerkiewskiego,
lecz już przy końcu zeszłego wieku stanowiła
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prywatną własność Kazimierza Milewskiego.
Dziś własność jenerała Głazenap. ,

Matyaszyszki, pow. władysławowski, gm.
Zyple, par. Łuksze, Odl. 38 w. od Władysła-
wowa, ma 9 dm,, 73 mk. ż

Matyca, potoczek, powstaje ze zlewu kilku
źródlanych strug, spływających z lasu Baliń-
cami zwanego, rozpościerającego się po zach.
stronie gm, Hołoska, przy granicy z gm. Kon-
dratowem, w pow. Turka; potok płynie w kie-
runku płd.-wsch. do wsi Hołoska, gdzie się
łączy z potokiem Rybnikiem, Br. G.

Matyewicze, węg. Matycze, wś w hr. uźho-
rodzkiem, 222 mk |

Matygi, folw., pow. nowoaleksaudryjski,
gm. i par. Gołąb. Należy do majoratu Dęblin, .
al. Iwanowskie sioło, nadanego ks. Paszkie-
wieczowi,

Matyjki, ob. J/atwiejki.
Matyjojce, niem. Mattendorf, wś serbska na

dolnych Łużycaeh, pow. chociebuski, 4. J. P.
Matyjowce al. Matyowce, Matiowce, po rus,

Matijwci, wś, pow. kołomyjski, 10 kil. na płd,
wsch. od sądu powiat., urzędu poczt., stacyi
kolej, i telegr. w Kołomyi. Na płn. leżą Kor-
nicz i Zahajpol, a wsch. Załucze, na płd, Tracz
(część Załucza), na zach. Trościanka i Pere-
rów. Płn. część obszaru przepływa Prut od
zach. na wsch., dzieląc się na 3 ramiona, Na
płn. od niego płynie dopływ Prutu, Olchowiec
(zwany w górnym biegu Cieniawą), od płn.
zach, z Pererowa, na płd. wsch. do Załucza,
Na płd. od Prutu płynie Berezówka (ob.) od
płd. zach., z Trościanki, na płn. wsch. do Za-
łucza, Wody z płd. kończyny zabiera potok
Kirczynów. Zabudowania wiejskie leżą na
praw. i na lew. brzegu Prutu, Płn. część wsi
przerzyna kolej żelazna i gościniec wiodące
z Kołomyi do Śniatyna. Własn. więk, ma roli
or. 364, łąk i ogr. 83, past. 85, lasu 284 mr.;
wł. mn. roli or, 563, łąk i ogr, 881, past. 156

- Wr. 1880 było 664 mk. w gm, 30 na
obsz. dwor. (42 reszta gr. kat ). Par, rzym.-
kat. w Kołomyi, gr.-kat. dla jednej części wsi
w Pererowie, dla drugiej za Prutem położonej,
w Załuczu. We wsi jest cerkiew i kasa po-
życzk. gm, z kapitałem 508 zł. w. a. Za cza-
sów polskich należała wieś do dóbr koronnych
do ststwa kołomyjskiego w ziemi halickiej.
W lustracyi z ». 1764 (rkp. w Bibl. Ossol.
No 1892, str, 58) czytamy: „„,W M. poddanych
ad praesens in M 4$, Intraty rocznej zł. 1285
gr. 18 den, 12. Do tej sumy wchodzi rata
arendy karczemnej, na rok 330 zł. wynoszą
ca'', Po zaborze Galicyi oddano wieś spadko-

biercom Antoniego hr. Bilskiego, jako czę-
ściowy ekwiwalent za Utorop. Lu. Dz,
Matyjówka, ob. Górce, t. II, 700.
Matyjówka, pot. podgórski, nastaje w zach,

„stronie obszaru gm. Dźwiniacza, w pow. boho-
3a



178 Mat.

rodczańskim, nieopodal źródeł pot. Dźwiniacza,
w lesie Matyjoweu. Płynie na płn. wsch.
tworzy na niemałej przestrzeni granicę między
Dźwiniaczem a Rosólną, następnie zrasza łąki
śródleśne Chlebówki i poniżej kościoła w Uhle-
bówcee zlewa się do Zasadzawki, dopływu By-
strzycy sołotwińskiej. Długość biegu 8 kil.

Matylda, niem. Mathilde-grube, kopalnia wę-
gla, kamiennego, pow. bytomski, par, Królew-
ska Huta, leży na gruncie dóbr Swiątochłowice,
Matyldów 1.) wśi M. Mały, kol., pow. s0-

chaczewski, gm. i par. Rybno. Jest tu szkoła
początkowa i olejarnia z produk. na 2650 rs.
2.) M., wś włośc., pow. gostyński, gm. Łąck,
par. Dobrzyków, ma 25 dm., 237 mk., 3515 mr.
obszaru. Wchodziła w skład dóbr Qiechomice.

Matyldzin, wś, pow. kozienicki, gm. Ma-
ryampol, par. Głowaczów, odl. 23 w. od Ko-
zienie, Ma 7 dm., 55 mk., 120 mr. włościań,
i | mr, dworska.

Matylin, zaśc. rząd. nad rzeczką t. n., pow.
wilejski, o 32 w. od m. Wilejki, 2 okr, polie.
przy b. drodze pocztowej bałaszewskiej, | dm.,
14 mk, prawosł.
Matyniew, wś włośc., pow. konecki, gm. i

par. Miedzierza, odl. 14 w. od Końskich, ma
27 dm.,, 174 mk., 269 mr, obszaru, Wchodziła
w skłąd dóbr Lipa.
„ Matyojce, ob. Matyjojce.
Matyowce, po węg. Maie-Vogas, wś w hr.

szaryskiem (Węg.), kościół fil. gr.-kat, 159 mk.
Matyski, wś, pow. dzisieński, gm. prozo-

roska, dusz 27, Należy do dóbr Rodzewszczy-
zna Szyszki.
Matysówka, wś w pow. rzeszowskim, leży

nad dopływem Strugu wpadającego z praw.
brz, do Wisłoka, 333 m. npm. Pagórki i lasy
otaczają wś od płd. i wsch. tę wieś, która na
płn. graniczy z Nowemi Budami i Słociną, na
zach. z Zalesiem a na wsch. z Ohmielnikiem,
Z 645 mk. jest 122 gr.-kat. należących do par.
w Zalesiu, 500 rz.-kat, przydzielonych do par.
w Błocinie a 21 izrael. Odległość od Rzeszowa
wynosi 7 kil. Mac.

Matysówka, pot., wypływa z lasu w płd.-
wsch. stronie gm. Matysówki, w pow. rzeszow-

skim; płynie pomiędzy domostwami M., poczem
na granicy płn.-zach, gm, M. zwraca się na
ząch., przepływa wś Zalesie i na obszarze gm.
Białej, przyjąwszy Z lew. brz. strugę od Bia-

łej płynącą, uchodzi do Strugu z praw, brzegu.

Długość biegu 6 kil. Br. G.

Matyszcze, jez. na lew. brz. rz, Dzisny, do
której zlewa swe wody. i |

Matyszki, wś i dwór (Juszkiewicza), pow.
rossieński, par. pogromoncka.

Matz, niemiecki przydomek, znachodzący się

przy licznych nazwach osad, zwłaszcza na Litwie
pruskiej położonych, znaczy tyle co Maciej, po niem.
Matthias, czego jest tylko streszczeniem. Kś, Fr.  
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Matzau, ob. Matyaszowee.
Matzaten (niem.), ws na Litwie pruskiej,

pow. kłajpedzki, st. p. Prókuls; zawiera 410
mr. 1856 r. 104 mk, |

Matzblieden (niem.), ob. Gliemaizen, 1856
r. 75 mk, !
Matzdorf (niem.), 1386 Mathisdorf, część

1369 Droskotin, wś 1 dobra, pow. lwowski na
Szląsku, par. Wiinschendorf, ma piękny pałae,
wspaniały park, kaplicę, ruimy zamku. Za-
mek (ob. J. G. Thomas: „Histor. Nachrichten
von der Herrschaft M.*) sięga 1424 r., kiedy
dziedzicem M. był Heinze von Mesenau albo
Mezenaw. F. 8.

Matzdorf, ob. Jaciejowce.
Matz- Ginnuth (niem.), ob. Gźnnuth--Matz.
Matz-Girkallen (niem.), ob. Girkallen-Matz,

obejmuje 911 mr. 1856 r. 79 mk.
Matzgirren (uiem.), wś na Litwie pruskiej,

pow. nizinowski, st, p. Kallningken, 530 mr.,
74 mk. r. 1850.
Matz-Gudeli (niem.), ob. Gudell-Maiz, st,

poczt. Wiessen.
Matz-Hans-Miiller (niem.), ob ZHans-Jiiller-

Matiz, 886 mr., 51 mk. r. 1856. )
Matz-Hans Sanden (niem.), ob. Hans-San-

den-Mate, 1856 r. 4 mk.
Matziken (niem.), majątek chełmiński na

Litwie pruskiej, pow. szyłokarczemski, st. p.
Szyłokarezma, o 3 kil. odl. Obszaru ma 308'22
ha. i to 111*580 roli or. i ogr., 82'16 łąk, 94:56
pastw., 57 boru, 6'47 nieuż., 1:55 ha. wody;
czysty dochód z gruntów wynosi 903 mrk,
Właśc. jest dr. Seydel w Królewcu, w miej-
seu jest browar. 1656 r. 738 mk.
Matz-Jon-Wirkutt (niem.), ob. Jon- Wir-

kuti-Maiz (r. 1856 było 152 mk.).
Matzkahien (niem.), dobra, pow. króle-

wiecki, st. p. Quednau 5'5 kil. odl., mają ob-
szaru (8 ha., mianowicie 56'9 roli orn. i ogr.,
8:9 łąk, 8:8 pastw , 8'2 nieuż., 0'2 wody; ezy-
sty dochód z gruntów wynosi 1071 mrk,, 1856
r. 30 mk. Kś, Fr.
Matzkau (niem.), ob. Jaćkż.
Matzkowetz (niem.), ob. Maćkowiec,
Matzkutschen (niem.) wś na Litwie pru-

skiej, pow. stołupiański, stac. p, Pillupoenen.
1856 r. 180 mk.
Matz-Mantrum (niem.), ob. Jantrum-Matz,
Matznaryszki, pow. węgoborski, na pol,

prus. Mazurach; (w niemiec. spisach urzę-
dowych nie ma tej osady). Bartłomiej z Wil-
kas w pow. oleckowskim kupuje w 1597 r.
4 włóki nadwyżki tamże za 200 grzywien,
przyłączając je do swoich włók sołeckich.
(Ob. Kętrz. „O ludn. pol. w Pr.* str, 548).
Matz-Naudo-Baltrum (niem.), ob. Jacken

(759 mr. rozl., 43 mk. w 1856 r.).
Matz-Nausseden (niem.), ob. Hans Sauden

Matz (74 mk, w 1846).
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Matznorkehmen (niem.) wś pow. gołdap-
ski, st. p. Dubeninki; ma 45 włók i 157 mk.
(1856 r.) ć
Matzpesten al. Galien (niem.), wś na Li-

twie pruskiej pow. kłajpedzki, st. p. Dawillen:

obejmuje 666 mr. 1856 r. 44 mk. !
Matz-Praetz-Kadies al. Zumstallies (niem.)

wś na Litwie prus., pow. szyłokarczemski, st,
p. Schakuhnen.

;
Matz-Praetz-Rudies al. Kuppern, (niem.)

wś pow, szyłokarczemski, st. p. Schakuhuen.
1856 r. 37 mk, 5
Matz-Schmidt al. Pilatischken, (niem.) wś

pow. kłajpedzki, st. p. Dawillen; ma 571 mr.
i 49 mk. (1856 ).
Matzstaenden al. Kodiahnen al. Wabdeln,

niem. wybudowanie, liczy 249 mr. i 20 mk,
(1856 r.) pow. kłajpedzki, st. p. Kłajpeda.

Matz- Stubbern, niem. wś pow. tylżycki,
st, p. Coadjuthen, 169 mk. 1856 r.

Matz-Subell al. Wilken, niem. wś, pow.
szyłokarczemski, st. pocz. Jugnaten; 32 mk.
1856 r.
Matztyken al. Schakinnen, niem. wś pow.

kłajpedzki, st. p, Plicki; liczy 627m., 102 mk.
(1856 r.) Kś. Fr.
Matzutkehmen al. Mazuttekmen, niem. wś

pow. gąbiński, st, p. Walterkehmen; ma 349
mk. (1856) i młyn z 4 gankami.
Matzwalien al. Jatzwolla (niem.) ob. Ma-

ciejowa wola.
Matzweissen (niem.) ob. Maczwoyse.
Matzwoehlen (niem.), dobra, pow. kłaj-

pedzki, st. p. Carlsberg; 123 mr. rozl., 15 mk.
(1856): Kś. Fr.
Matzwolla (niem.), ob. Maciejowa Wola.
Mauche (niem.), ob, Mochy.
Miaucherheidel, leśnictwo, pow. babimost-

ski; 1 dm., 13 mk.; należy do dom.: „„Kasz-
czor* (ob.). |
Mauda, wś, pow. suwalski, gm. i par. Wi-

żajny. Odl. 27 w. od Suwałk; ma 10 dm., 77
mieszk,
Mauden (niem.), ob. Majdy.
Mauditen (niem,) al. Mauditien, wś na Sam-

bii, wymieniona w dok. z r. 1302, gdzie Byg-
fryd, bisk. sambijski, nadaje ją katedrze kró-
lewieckiej (Cod. dipl. Warm. I, 218).

Mauen-X/. 1.) niem,, dobra ryc., pow. we-
lawski, st, p. Alembork, o 10 kil. odl.; liezą
558 ha. obszaru, a wprawdzie roli orn. i ogr.
818, łąk 44, pastw. 132, boru 58, nieuż. 10,
czysty dochód z gruntów wynosi 3960 mrk,,| 191
30 mk, r. 1856. 2.) M.-£/., niem. cegielnia,
Pow. welawski, st. p. Alembork. Ks. Fr.

auenfeld, niem. al. Adelig - Domórowken,

qdrówka, wś, pow. gierdawski, st. p. KI.
me, 243 mk, r, 1856. Ob. Dombrowken. |

auenfelde, niem. las, pow. gierdawski,
st. p. KI, Gnie; zawiera 0:35 ha. roli on,i  
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ogr., 6 łąk, 48:14 boru, 0:70 nieuż,, razem
54:56 ha.; czysty dochód 208 mrk. Kś. Fr.
Mauenwalde, niem. dobra ryc., pow. gler-

dawski, st. p. Greorgenfelde o 6'5 kil. odl.
Obszaru mają 281:72 ha, i to roli orn. i ogr.
215:57, łąk 9'42, pastw. 4:92, boru 43:15,
nieuż, 7:83, wody 0:83, czysty dochód z grun=

tu 2237 mrk. W 1856 r. 99 mk.  4ś. Fr.
Mąuer, jezioro pod m. Angerburg, źródło

rz, Angramy, o 336 stóp powyżej ujścia Pre-
gli. Ob. Jańsborski kanał.

Mauer (niem.), 1371 r. Mouwer, wś, pow.
lwowski na Szląsku, par. Laehnhaus; nad rz.
Bobrą,
Mauer (niem.), ob. Ksetł'ce i Pniewo.
Mauergraben, niem., rzeka, pow. labiaw-

ski, wypływa przy wiosce Schoenwiese z Pre-
goły, płynie potem w płn.-zach. kierunku aż
do Augstagirren; tu zwraca się nagle na za-
chód i uchodzi pod Paddeim do Dejmy, a z nią
do zatoki kurońskiej, Kś, Fr.
Mauer-See (niem.), ob. Mamry,
Mauersin, niem. dobra, pow. człuchowski,

st. p. Stolzenfelde, par. katol. i ew. Człucho-
wo, 1 milę odl., szkoła Kałdowo. Obszaru
obejmują 1962:93 mr. magd., 10 bud., między
tymi 5 dm., 52 mk,, 31 ew., 21 katol.

Maukel (niem.), os. leśna, pow. licbarski,
st. p. Liewenberg,. j
Maukendorf (niem.), ob. Mużczów.
Maulen 1.) niem., wś, pow. królewiecki,

st. p. Królewiec, ma 728 mr. i100 mk. r.
1856. Ob. Zeżde. 2.) M., niem., rozległe do-
bra ryc., pow. królewiecki, st. p. Królewiec,
1:5 kil. odl., liczą 569 ha, roli orn. iogr., 95*7
łąk, 82:10 pastw., 84:80 boru, 18'r0 nieuż.,
1:60 wody, razem 801:90 ha., które przyno-
szą czystego zysku 11484 mrk. Własn. hr.
Dohna-Waldburg i hr. Dohna Schlobitten;
w miejseu jest cegielnia; 1856 r. 167 mk.
R. 1518 posiadał te dobra Fabian v. Lehn-
dorff al. v. Maulen, po nim syn jego Melchior.
Ob. Angerburger Kreis v. Schmidt, str, 57.
3.) M., niem,, młyn tamże. 4.) M., niem,,
folw. tamże. 5.) M. (niem.), dwie wsie, pow.
braniewski, st. p, Braniewo: a) Gross, 40 mk.;
b) Klein, 49 mk, (1856). Kś, Fr.

„ Maułenhofen (dok, zr. 1656), pow. bra-
niewski, obszar wynosił 9 włók, na których
siedziało dwóch wolnych (Freie), Ozyt.
Zeitschs, f. d. Gresch. Ffrmlands, 1850, str.

; BA, Ir
Maulfritzen (niem.), folw., pow. morąski,

st. p. Libsztat; 53 mk. (1856). |
Maurachshof (niem.), os., pow. liebarski,

st. p. Licbark. i
Mauratschatschen (niem.), wś, pow. pił-

kalski, st. p. Szyrwinty; 100 mk. (1856).
Maurin, jez., pow. morąski; nad niem leży
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m. Morąg. Czyt. Scriptores rerum pruss, t. I,
str. 214, 612.

Maurucie, Mauryce al, Mawrucie, wś, pow.
maryampolski, gm. Wejwery, par. Grodlewo;
odl. 64 w. od Wierzbołowa, 35 w. od Ma-
ryampola a 18 w. od Kowna. Jest tu stacya
dr. żel. warsz,-petersb, na odnodze z Wilna do
Wierzbołowa. W 1827 r. było tu 12 dm., 97

_ mk., obecnie 35 dm., 266 mk,

Maurutschatschen (niem.), ob. Maurat-
schatschen.
Mauryca, wś, pow. łaski, gm. i par. Łask,

ma 26 dm., 187 mk., ziemi włośc, 278 mr.
Mauryce, ob. J/aurucie,
Maurycego, wyspa na jeziorze Usmaiten

w Kurlandyi, nazwana tak od Maurycego Sa-
skiego, który tu w 1727 r. oszańcował się
z 800 ludźmi przeciw wojskom rosyjskim.

Mauryców 1.) pow. sochaczewski, gm. i
par. Szymanów. 2.) M. al. Maurycyn, kol.,
pow. łaski, gm. Wodzierady, par. Mikołaje-
wice, ma 14 dm., 98 mk., 362 mr.
Maurycówka, folw. koło Lipia,

dworski Narol, pow. cieszanowski,

Maurycy, kopalnia węgla kamiennego pod
Niwką w pow. będzińskim, wydaje rocznie
około 8500 korcy grubych a 2500 drobnych
węgli.
Maurycyn, ob. Mauryców.
Maurzyce, wś, pow. łowicki, gm. Bąków,

par. Zduny; odl. 6 w. od Łowicza, 3 w. od
Zdun. Leży przy drodze bitej łowicko-kali-
skiej. W 1827 r. było tu 37 dm, 239 mk,
i wieś była rządową. Obecnie jest 46 dm., 51
osad, 315 mk. katol., 1518 mr. ziemi włośc.,
w tem 92 mr. nieuż. W Lib. Ben. Łaskiego
wieś ta nosi nazwę Marzicze, Marczyce, Ma-
rzice (t. LI, 505). R. Oczyk,

Maus, ob. Zady-maus.
Mausboden, ob. Josefsberg.
Mausch, ob. Ostrów. i
Mausch-See (niem.), jez., pow. kartuski,

_ blisko gran. pow. słupskiego, ciągnie się z płd.

R

na płn.-wsch. 1 w płd, części dzieli się na
dwie odnogi. Nad niem leżą wsie: Kłoda,
Grabowo i osady Friedrichshof, KR Imi
Mauschel al. Michel-Dargen, al. Mussathen

(niem.), wś, pow. szyłokarczemski, st. poczt.
Kolletzischken; 89 mk. (1856).

- Mauschellen-Goerge (niem.), wś, pow.

kłajpedzki, st. p. Karlsberg; 410 mr. ziemi, 60
mk. (1856).
Mauschern (niem.), wś, pow. labiewski,

st. p. Lauknen; 51 mk. (1856). :

Mauschwitz 1.) (niem.), 0b.  Myszowice,

pow. niemodliński. 2.) M. (niem.), ob. /fuez-
nica (łuż.). |
Mausdorf-Gr. 1.) niem. dok. 1878 Grosse

Mawsdorf, 1895 Grosse Musdorj, WŚ włośc, ze

obszar,
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st. poczt., pow. elbląski; zawiera 1016'02 ha.
czyli 60 włók i 13 mr., 35 dm., 490 mk., 290
koni, 192 sztuk bydła rogatego, 34 owiec, po-
datek od gruntu wynosi 893 tal. 9 sbr., od
budynków 57 tal. 5 sbr. (1869 r.); tow. rol-
nicze na Żuławy Malborskie. 2.) M.-£ż,
niem., wś włośc., pow. elbląski, liczy 50348
ha., 31 dm., 288 mk., 158 koni, 167 sztuk by-
dła rogatego, podatek od gruntu wynosi 542
tal. 19 sbr., od budynków 31 tal. 26 sbr.
(1869 r.), st. p. Tiegenhof (pol. Nowodwór).
Wsie te powstały na terytoryum m. Elbląga
r.J]382. W tym bowiem roku nadaje rada
miasta Janowi zwanemu Mus, część teryto-
ryum miejskiego, dla założenia tam dwóch wsi,
„„sie, quod granieies ipsarum villarum incipere
debent a granicie illorum de vurstenow, qui
(pewnie quae) dicuntur szalmen (Schalmung,
t.j. wykarczowanie) et erit latitudo XXXV
funes continentes et longitudo a granicie de
vurstenow usque ad graniciem Tydemanni de
dulmen supra pautam*; od każdej włóki mają
osadnicy dawać 1'/, grzywny czynszu po 7
latach wolnych. Zakupne ma wynosić 6 de-
narów od włóki, quae pecunia dicitur „vor-
mite. Zastrzegamy sobie jednak prawo urzą-

dzenia tamże karczem. Tylko sołtys może
w każdej wsi jednę karczmę postawić, za co
nam będzie płacił od każdej karczmy 2 grzy-
wny i 60 kur na Boże Narodzenie. Przypiski
w dokumencie wykazują jeszcze, że w Gr. M,

(musdorp) było 48 włók bez trzech morgów,
z których proboszcz miał 2 wolne włóki, a soł-
tys 4, od drugich winni właściciele płacić 5
wiardunków od włóki na św. Marcina. Od
czynszu tego dostawać będzie ,„domina de dul-
men 38'/, grzywny i 1 wiardunek, tak żemia-
stu pozostaną 3 grzywny i 8'/ą szkudów rocz-
nie W KI. M. (in parvo musdorp) liczono 25
włók; z których sołtys posiadał 3 włóki; od
reszty 23 włók będą płacili 5 wiardunków od

włóki na św. Marcin, a od jednej włóki „„Bux
hufe* 2 grzywny, tyleż od karczmy, (Ob.
Cod. dipl. Warm, I, str. 427—429). R. 1337
sprzedaje Henryk sołtys w Friedenwalde, t.
j. Mausdorf, wraz z małżonką, wdowie po Ja-
nie Mus, Gerkoni Raptori aa Hermano Boge-
ner, mieszczanom elbląskim swoje 4 wolnei
drugie 4 czynszowe włóki, które im już były
zastawione. Kś, Fr.
Mausdorferweiden Kl., wś włość., St. p.

Nowodwór, ma obszaru 13857 ha., 16 dm.,
104 mk., podatek od gruntów wynosi 151 tal.
20 sbr., od budynków 14 tal. 26 sbr. WŚ ta
została założoną r. 1715. Magistrat elbląski
nadał tedy osadnikom 4 włóki, za co mu za-

płacili 100 tal. od włóki; czynsz roczny miał
wynosić 15:tal. od włóki. Kś, Fr.
Mauserim-ligauden al. Kżelksten (niem.)

(ob.); 536 mr. rozl., 59 mk, (1856),



 

Mausern, wś w Prusach
Kurońskie niziny, :
Mausz, niem. Mausch-See, wielkie jezioro

w pow. kartuskim, YODA
Mautschke (niem.), młyn do wsi Vieskau (2),

pow. głupczycki,
Maautschnitz, ob. Mucznica, i
Mawern al. Mavern (niem.), os. na War-

mii, pow. licbarski, st. p. Arnsdorf, 210 mk.
(1856 r.) i 960 mr, obszaru. Według Kętrz.
(O ludn. pol. w Prusiech, str. 548) były do-
bra Mavern r. 1486 w posiadaniu Jana Uzoła
z Czechowice (Jahn Czolle v. Czechowitz). R.
1866 d. 28 wrześ. potwierdza bisk. warm.
Jan, że widział przywilej poprzednika swego
Ilermana, wystawiony dla wsi M. Wówczas
wieś ta obejmowała 22 włók; potem wykaza-
ło się, że tam jeszcze było 61, włók nadwyż-
ki, tak, że obecnie wieś tą ma 28'/, włók. Te
nadajemy teraźniejszemu sołtysowi Henryko-
wi Wegener do obsadzenia; jemu zaś samemu
nadajemy 8'/, włóki wolnych, pobierać ma
także połowę czynszu od karczmy; kary od
mniejszych sądów i 3 część kar od większych.
Będzie miał dalej prawo łowienia ryb w jez,
Bowgen dla własnej potrzeby; gdyby łowił
ryby na sprzedaż, traci prawo rybołóstwa,
Od każdej włóki będzie nam płacił 2 korce
żyta na św. Marcin, a proboszczowi od każde-
go pługu 1 korzec żyta i tyleż owsa. Od dru-
gich włók będą mieszkańcy płacili 'Ję grzy-
wny (mediam marcam denariorum) na Boże
Narodzenie. „„Graniciae dictae villae sunt
primo incipiendo a villa Petirswald circa fon-
tem scaturientem usque ad villam Krummeyn
jacentem circa lacum Kytz procedendo, et
abhine usque ad granieas Sadluke procedendo
et ab illa villa et granicis eundo, donec ad
granicas villae Freymarkt, quae procedent
iterato granicas villae Petirswalde, ubi ab
inicio sunt inceptae. Datum in (astro nostro
Heilsberg*, (Ob. Cod. dipl. Warm. II, 'str.
411). R. 1375 d. 11 list. nadaje bisk, warm.
Henryk III wsi tej 5 włók boru; za czynsz
wynoszący 8 szkudów i 2 kury od włóki (ob.
Cod. dipl. Warm. II, str. 548).  Lustracya
zr. 1656 donosi, że wś ta miała podówczas
28 '/ą włók, 7 gburów, 1 sołtysa; czynsz Wy-
nosił 44*/, korcy owsa, 50 kur, 12 gęsii 39
flor. 1 gr. 12 fen. (Ob. Zeitschrift fir die
Gresch. Ermlands—1880, str. 236).  Kś. Fr.
Mawie, wś, pow. wiłkomierski, par. Pa-

góry, własność Szadziewicza.
Mawrucie, ob. Maurucie, kę
Wawryczyn. Tak się nazywa płn. część

wsl Qześniki w pow. tomaszowskim. W erek-
CYL wsi Qześniki są wzmianki, że obok wsi
Cześnik istniało mko zwane Mawryczyn. Ja-

9 chałup, które lud zowie

wschodnich, ob.

koż i dziś jest tu
„Miasteczkiemć, Przy kopaniu trafiają fun-  

r
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Tu właśnie jest cerkiewdamenta murowane.
RIMb. unieka, od r. 1872 murowana.

Mawsdorff (dok,), ob. Mausdorf.
Mawys, jez. przy wsi Nossberg, niedaleko

Dobrego miasta na Warmii; zachodzi w dok.
zr. 1362. (Ob. Qod. dipl. Warm. IL, str.
343). Kś, Fr.

Max..., ob. Iaks....
Max al. Mazen (niem.), dobra szlach., pow.

kartuski, st. p. Szymbark, par. kat. Stężyca,
około 2 mil od Kartuz. O grobach skrzyn-
kowych tu się znajdujących wspomina p. Helm
w referacie swym na posiedzeniu stowarzy-
szenia antropologicznego w Gdańsku 9 czer.
1874 r. Miejsce cmentarzyska nie jest jednak
podane. (Ob. Ossowski: Objaśn, do mapy ar-
cheol, Prus Zach., str. 54), Kś Fr.
Maxhausen. niem. wybudowanie, do wsi

Grabowa (ob.) należące, pow. starogardzki, st.
p. Bobowo.
Maxhof (niem.), wybudowanie, pow. lecki,

st. p. Wydniny.
Maxhof, folw. dóbr Lubowice (ob.).
Maxkeim 1.) (niem.), dobra rye., pow.

frydlądzki, st, p. Barsztyn, 9 kil. odl. Obej-
mują 266'46 ha. roli orn, i ogr., 57:83 łąk,
200 pastw., 4*49 boru, 7:80 nieuż., razem
389'15 ha., przynoszących 5881 mrk, czyste-
go dochodu; 124 mk. r. 1856. 2.) M.-£i,
(niem.), dobra ryc., pow. iławski, st. p, Iła-
wa, 9 kil, odl. Mają obszaru 230'16 ha., mia-
nowicie 12374 ha. roli orn. i ogr., 29:98 łąk,
686 pastw., 3'3 boru, 3:85 mieuż., 1:29 wody;
czysty dochód z gruntu wynosi 1385 mrk,

Maxthal, leśnictwo, pow. krotoszyński, ob.
Maksymilianowo,

Maxwałde, niem., dobra szlach., pow, cheł-
miński, st. p, Wąbrzeźno, 4 kil. odl., liezy
14018 ha. roli orn. i ogr., 5:68 łąk, 5:98
pastw., 0:46 nieuż,, 0:2] wody, razem 15251
ha., przynoszących 1103 mrk, czystego do-
chodu _ W miejscu jest młyn parowy, mącz-
karnia i cegielnia, 1865 r. 10 mk. ew., 3 bu-
dynki, I dm, mieszk.; podatek od gruntu wy-
nosi 35 tal., par, katol, iew. Wąbrzeźno; szko-
ła Łabędź. M. jest nową osadą, założoną do-
piero r. 1860, która nazwę wzieła od najstar-
szego Syna teraźniejszej posiedzicielki Otylii
Vogel. Kś, Fr.
Maxymiee, niem, Jazimetz, przys. Jabłoni-

cy, w pow. wyżnickim.

Maybaum (niem.), ob. Maibaum.
Maycken (niem.), ob. Meyken.
Maydahnen (niem.), ob. Majdany.
Mayenthal (niem.), dawniej Olszewski młyn,

os., pow. złotowski, st, p. Sępolno, par. katol.
i szkoła Wałdowo; 4 bud., 1 dom, 3 kat., 15

ewang,
Mayerhoefen, ob. Majerka, d
Maygunischken-A/ż 1.) niem., wś, pow
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 gąbiński, st. p. Walterkehmen, 219 mk. r.
1856. Jedna część obszaru należy do dóbr
Ernstberg (niem.), których właśc. jest Wil-
helmv. Krause, bankier w Berlinie. 2.) M.-
Neu al. Sipplieshof (niem.), wybudowanie, pow.
gąbiński, st. p. Gąbin. 3.) M.-Neu al. Hof"
mannshof, al. Bittersfelde, niem., wś, pow. gą-
biński, st. p. Walterkehmen, 111 mieszk,, r.
1856. Kś. Fr.
Maykoszyc (mylnie u Knie), ob. Mąkoszy-

' ce, pow. brzeski,
- Maynaberg (niem,), ob. Jajnagórze,
Maynan (dok,), ob. Jfengen.

- Mayneuberg (niem.), ob. Majnagórze,
Maywałdau (niem.), 1387 r. Meyenwalde,

wś, pow. szunowski, ma dwa kościoły paraf.,
ewang. i katol.
Mazalskie, błoto w pow. horeckim gub.

mohilewskiej, wzdłuż rz. Buki, 25 w. dł,5
w. Szer.
Mazałowszczyzną, wś, pow. mścisłąwski

gub. mohylewskiej, leży w pobliżu miasta
powiat., posiada prawosławny monastyr (Ar-
chiw. J. Z. Rusi, t. I, 282). R. 1678 dzie-
dziczka Suchodolska założyła tu klasztor ba-

_zyiianek.
Mazanajestie al. Mazanestie, wś w pow. su-

czawskim, po północnej stronie drogi wiodącej
z Suczawy do Grurahnmory, leży na płd, od
Dragojestie, na zach. od Łukaczestie, na płd.
wsch. od Korlaty, a na płn. od Bajaszestie; od
Suczawy na płd. zach, 18 kil. odległa. Mk,
549 (w r. 1850). W miejscu cerkiew grecko-
nieunicka. Własność klasztoru mołd. w Sla-
tynie. Ma st. poczt, BMRER
Mazańcowice, ob. Mazankowice.
Mazaniec 1.) pustk., pow. wieluński, gm.

„Radoszyce, par. Siemkowice, odl. od Wielunia
w. 23; dm. 6 (ob. Zdpnik, t, V, 274). 2.) M.
pow. olkuski, gm. Rabsztyn, par. Olkusz.
Mazanki al, Marzanki, niem. Massanken

(dok. Mosaniz, Monszanz, Monssaniz), wś, pow.
grudziądzki, st. p. Radzyn. Obejmuje 112956
mr, magd. obszaru; 1868 r. było tu 26 bud.,
między tymi$ dm, 87 mk.: 5] ew., 36 katol.
paraf. katol. i ew. Radzyn; w miejscu jest tyl-
ko szkoła ew., do której uczęszczają i dzieci
katol. Podatek od gruntów wynosił 116 tal.,

cywilnego Jarantowice. Z przywileju miasta
Radzyna (ob. Voigt: Cod. dipl, I, 183) wyni-
ka, że M. istniały już r. 1285 jako wieś o 12
włókach, które w. m. Konrad v, Thierberg
w owym roką przyłączył do Radzyna, wyaa-
gradzając w ten sposób mieszczan za ogrody,
przez które przeprowadzono fosę i za nową
drogę, którą miasto musiało założyć, Wr.

1410 zostały M. całkiem spalone, ale wnet na
nowo odbudowane. Wedługrejestrów czyn-
'szowych z r. 1446, płacił sołtys w M, 2'/,

Okrąg urzędu stanu.
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grzywny czynszu za włóki wprost do zamku
radzyńskiego. R. 1472 d. 22 grud. zatwier-
dza król Kazimierz, że cała ta wieś, obejmują-
ca 14, włók obszaru, wraz z wszelkimi uży-
tkami należy do Radzyna. Według taryfy
poborowej z r. 1682 płaciły M. 16 gr. Roku
1746 nabyły panny benedyktynki w Gru-
dziądzu M. prawem zastawnem od miasta Ra-
dzyna; panna ksieni zapłaciła za nie 2000 zł.
i wydała gburom na czynsz, z którego 30 zł.
obracano na lampę przed obrazem M. B. Ró-

żańcowej. (Ob. kś. Fankidejski: Klasztory
żeńskie, str. 220—221). R. 1772, w którym
nastąpiła okupacya pruska, liczyły M. 63 mk.
i11 dm, z drzewa pod dachem słomianym; na-
leżały znów do Radzyna i były wydane
w wieczystą dzierżawę. R. 1778 d. 6 maja
nadało miasto dotychczasowym 7 czynszowni-
kom 14 włók, 4 mr. i 100 pręt. kwadr. na
własność; zakupne wynosiło 500 tal., a rocz-
ny czynsz 12 tal. i 60 gr. od włóki; zato przy-
sługiwało im prawo wolnego pastwiska w la-
sku miejskim, Bukowskim zwanym i mogli
warzyć trunki w czasie żniwa, powinni jednak
dostarczyć miastu 8 ezterokonnych podwód.
Nazwy owych czynszowników są: Baehr,
Foth, Felski, Templin, Zillmann, Malion i
Drawert; z początku mieli jeden za wszystkich
i wszyscy za jednego być odpowiedzialni, ale
r. 1830 zniesiono ten warunek, Przy pono-

wnem wymierzeniu r. 1834 przedsięwziętem
wykazało się, że cała wieś obejmowała 31
włók 7 mr, i 43 pręt. kwadr., czyli 937 mr.i
43 pręt. kwadr. na pruską miarę, O tutej-
szych stosunkach szkolnych dowiadujemy się
jeszcze z sprawozdania burmistrza radzyńskie-
go zr. 1794 datowanego, że w M. istniała
ewang. szkoła dla chłopców, którą zawiadował
Piotr Duerks. Dochodupobierał za to 5 tal.
rocznie i 15 gr. miesięcznie za każdego ucznia,

których było 16. Różne akcydencya przy-
nosiły mu jeszcze 1 tal. gotówki, 7 korcy ży-
ta, 31/, korca jęczmienia, 14 bochenków chle-
ba, 7 funtów masła i 7 fur drzewa. (Ob. Froeh-
lich: (resch. des Graudenzer Kreises, str.
222—223). Kś, Fr.
Mazankowice al. Mazańcowice, niem. Matz-

dorf, wś, pow. bielski na Szląsku austr. Po-
siada kościół paraf., zamek, szkołę ludową,

szkołę prywatną, 1522 mk. i 1427 mr, ob-
szaru,
Mazanów, wś i folw. nad rz. Stróżą, pow.

nowoaleksandryjski (puławski), gm. Rybi-

twy, par. Prawno, odl. 45 w. od Puław, 7 w.
od Józefowa, a 5 w. od Wisły. Posiada dwa
młyny wodne ulepszonej konstrukcyj, W r.
1827 było tu 37 dm., 219 mk., obecnie 28
dm., 160 mk. Dobra M. należały dawniej do

klucza Józefowskiego, Potockich. W końcu XVIII w. przez Niesiołowskich oddzielone,
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przeszły do Chociszewskieh, później były wła-
snością Cukra z Lublina, który korzystając
z wody, jako naturalnego motoru, urządził
w M. fryszerki żelaza, następnie po jego upa-
dłości nabył dobra M. przemysłowiec war-
szawski Albert Klejf, ten odprzedał młyn i
dwie kolonie braciom Janeczko, a dobra sprze-
dał w 1876 r. Kazimierze Złotnickiej, od tej
zaś nabyła M. w 1879 r. dzisiejsza ich wła-
ścicielka Emilia Bojarska za 66000 rs. Istnia
ły tu dwie fryszerki żelaza z produkcyą rocz-
ną na 10000 centn., walcownia i pudlingarnia
z prod. do 35000 centn., tokarnia i gwoździar-
nią wyrabiające do 4000 centn. gwoździ. Gdy
zakłady te upadły, przerobiono pozostałe bu-
dynki na papiernią, która istniała do 1883 r.
i wyrabiała różne gatunki papieru, tektury i

bibułkę na papierosy. Niepowodzenia, brak
odpowiedniej wody, zły stan komunikacyi i
pęknięcie kotła parowego w 1883 r., który to
wypadek zrujuował budowlę, spowodowały
zwinięcie fabryki ze stratą na niej około stu ty-
sięcy rubli, Poprzedni właściciele dóbr Józe-
fowskich i M. Potoccy, byli protektorami za-
łożonego przez nich w XVII w. klasztoru 00.
bernardynów w Józefowie. Hrekcya tegoż
klasztoru, początkowo przez Andrzeja Poto-
ckiego kasztelana krakowskiego d. 17 kwiet.
1691 r. nadana, a następnie przez syna jego,
właściwego założyciela Józefowa, Józefa Po-
tockiego wojew. kijowskiego w zamku hali-
ckim 1693 r. przyznana, w aktach grodzkich
lubelskich 1727 r. oblatowana, obciążyła do-
bra M. następującymi ciężarami wniesionymi
do księgi hypotecznej. Według tych nadań
należało się corocznie 00. bernardynom Józe-
fowskim: żyta miary polezyńskiej korcy 60,
pszenicy pięknej kor. 20, pszenicy słodowej
kor. 15, jęczmienia kor. 50, tatarki na krupy
kor. 25, grochu kor. 15, jagieł kor. 4, owsa
kor. 60, siemienia konopnego albo rzepaku na
olej kor, 4, siemienia lnianego korzec 1, wina
do mszy ś-tej antał jeden, wosku kamieni 4,
łoju kam. 7, ryb solonych beczkę 1, wieprzy
karmnych 4, soli Rumówki beczek 4, albo soli
Ruskiej beczek 12, masła fasek 4, serów kóp
cztery, kapusty beczek 2, jarzyny różnej kor-
cy 12, miodu praśnego ruskiego półbeczków
2, śledzi beczek 4, lnianego płótna półsetków

_ 4, paczosnego płótna półsetkow 2, konopnego
płótna półsetków 4 i zgrzebnego płótna pół-
setków 2, a nadto gotowizną po 300 złp. na
habity i po 200 złp. na mięso i korzenie,
wreszcie prawo wolnego mlewa wewszystkich
młynąch i wolnego wrębu w lasach. Wszyst-
le te obowiązki po skasowaniu klasztoru ber-

nardynów w Józefowiew 1864 r. przeszły na
własność skarbu io spłatę takowych służe-
bności, obecnie właścicielka M. toczy układyze skarbem, Dobra M. składają się z folw. M,,  
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wsi: M., Chruślanki, Prawno, Graniczno, Piel-
grzymka i Miłaszówka. Rozl. mr, 2684: grun-
ta orne i ogr. mr. 613, łąk mr. 97, pastw. mr,
57, wody mr. 109, lasu mr. 1719, nieuż. i pla-
ce mr. 39, bud, mur. 6, z drzewa 49 ubezpie-
czonych na rs. 47260. WŚ M. os, 40, z grun.
mr. 408; wś Chruślanki os. 36, z grun. mr.
360; wś Prawno os. 37. z grun. mr, 332; wś
Graniczno os. 12, z grun. mr. 36; wś Piel-
grzynika os, 9, z grun. mr. 157; wś Miłaszów-
ka os. 26, z grun. mr. 341. M. 2
Mazanówka, wś i folw. (lit. B.i D.), pow.

bialski, gm. Międzyleś, par. Huszcza, odl. 14
w. od Kodnia a 30 w. od Siedlec. W 1827 r.
38 dm., 206 mk., obecnie 40 dm., 254 mk.,
1671 mr. obszaru. Folw. i wieś Mazanówka
lit. B. rozl. mr. 167. grunta orne i ogr. mr,
14, łąk mr. 82, pastw. mr. 10, lasu mr. 32,
zarośli mr. 16, nieuż. i place mr. 4, bud. zdrze-
wą 5. WŚ M.os. 22, z grun. mr. 301. Folw.
M. lit, D. rozl. mr. 177: grunta orne i ogr. mr.
82, łąk mr. 27, pastw. mr, 12, lasu mr, 24, za-
rośli mr. 18, nieuż, i place mr. 6, bud.
z drzewa 9. A. Pal,
Mazany, część Kamionki Wołoskiej.
Mazarówka al. Henrykówka, folw. i część

obszaru dwors. Rasztowiec, pow. skałacki,
Mazepińce, wś nad rz. Kamionką, pow.

wasylkowski; leżą na lewym brzegu rz, Ka-
mionki (dawniej Kamienicą zwanej), dopływu
Rosi, liczą ze stykającą się z niemi wsią Dro-

zdami, mieszkańców obojej płci 2093. Wło-
ścianie posiadają ziemi, na mocy wykupnego
aktu, 2515 dziesięcin, za sumę 95700 rs.
Obszar dworski należy do dóbr Białocerkiew-
skich. Równiny otwarte rozpościerają się tu
dokoła, i tylko nad korytem rz, Kamionki,
gęsto i szeregiem rozsiadły się wloski, jako to:
Mazepińce, Drozdy, $ydory, Ustymówka, Ko-
walówka, Poliniczyńce, Czerwona, Bernąwka
i [rylesy. (Gleba czarnoziemna. W XVI w.
miejscowość ta wchodziła w skład pustyń bia-
łocerkiewskich, słabo zaludnionych, Przed tak
zwanem „wyniątjem*  Mendligireja (1452)
okolica ta musiała być zaludnioną, jak 0 tem
zaświadczałty liczne spustoszałych wiosek śla-
dy, czyli uroczyska, jeszcze w XVI w. istnie-
Jace, I w dokumentach wspominane, jako to:
Rut Stary, Rut Nowy, Tohanów, Oczków,
Nowosielica, Kosztomirów etc. W ostatnich
dziesiątkach XVI w. znowu w tych miejscach
życie zaczęło się krzewić. Oto w 1572 r. zie-
mianin kijowski Michał Mazepa od Zygmunta
Augusta, mającego szafunek ziemi narodowej,
drogą zasługi, otrzymał pustkę bezimienną
nad rz, Kamienicą (dziś Kamionką). Król dał

temuż Mazepie osobny na to przywilej, który
brzmiał następnie: ,,Iż według konstytucyi
Sejmu przeszłego Lubelskiego, w ziemi kijow-
skiej, miejsca puste, ludźmi nieosiadłe, dla
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osadzenia ludźmi tych tam pustyń, wieczności,
lenna i dożywocia od Nas rozdawane być ma-
ja;—My tedy na pewnych Panów Rad Na-
szych przyczynę, służby i godność szlachetne-
go Michajła Mazepę, ziemianina Naszego zie-
mi kijowskiej, zalecających, daliśmy mu, ja-
koż i tym listem Naszym dajemy w ziemi ki-
 jowskiej ziemię pustą, ludźmi nieosiadłą, leżą-
cą około rzeki Kamienicy, począwszy od mostu,
na który idzie wielki gościniec, aż do uro-
czyszcza Poczuchowa, ze wszystkimi należy-
tościami i pożytki, do tej ziemi przysługują-
cemi, tak, jako ta ziemia zdawna w sobie jest:
czym i Rewizorowie Nasi tamtejsi ziemi ki-

_ jowskiej Nam pewną sprawę dali, iż ta ziemia
pusto leży, a pożytku i służby z niej Nam
„Hospodaru żadnej niemasz, którą ziemię wyżej
pomienioną, za tym listem Naszym, ma on sam,
żona, dzieci, i potomki ich męzkiego stanu, tę
ziemię wyżej pomienioną trzymać i wszelakich
pożytków z niej używać, ludźmi osadzywać,
i jako najlepiej rozumiejąc, tam sobie wszela-
kie pożytki przybawiać i rozszerzać wieczny-
mi czasy, przez przenagabania i przekazy każ-
dego człowieka; służąc Nam Hospodaru i Rze-
czypospolitej z tego służbę Naszą ziemską wo-
jenną, po temu jako inni ziemianie powiatu
kijowskiego służą, i na tośmy mu dali ten Nasz
list, do którego na świadectwo i pieczęć ko-
ronną przycisnąć rozkazaliśmy,—Dan w War-
szawie d. 15 Junii r. 1572, a panowania Na-
szego 24*. (Relacya W. Walentego Dębickie-
go z Dębina, kanclerza korony polskiej; u te-
go przywileju pieczęć koronna wielka przyci-
śniona, a podpis ręki W. Im. P, kanclerza
korony polskiej w te słowa: Walenty Dębieki),
Mazepowie koledyńscy pieczętowali się her-
bem Kurcz (Krasicki: Zb. wiadom. t. I, str,
482) i uważali się za odnogę kniaziowskiego
rodu Kurczów, ale luboć biła w ich żyłach

_ krew dawnych miejscowych kniaziów, rodo-
witość ich niegdyś, być może, kwitnąca, przy
ciągłych walkach w tym kraju z tatarami, i
wyzucie się przez to samo z dobrego bytu,
w niwecz zdrobniała, i „z pszenicy w mak się
obróciła jak się w on czas wyrażano. Atoli
szeroka i pusta darowizna, jaką otrzymał Mi-

- chał Mazepa była już w one czasy mniej wię-
cej ubezpieczoną; albowiem leżała w dość bli-
skim promieniu od Białejcerkwi, gdzie około
1550 r. ks, Fryderyk Proński, wojew, kijow-

ski zbudował był obronny zamek dla straży
i osłony granie od Tatar. Ale to nieprzeszka-
dzało, że i nad Kamienicą, za staraniem tegoż
Mazepy, wyrosła niebawem też maluczka zam-

- 6zyna, jak i również zarodek późniejszej wio-
ski Mazepiniec — tak nazwany „futor na Ka-
mienicy*, Ale oprócz tej posiadłości nad Ka-
mienicą tenże Michał Mazepa, już za panowa-
nia Henryka Walezyusza w 1574 r. otrzymał  
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był przywilej na wieś Pasieczne (około Lubo-
mierzą czyli późniejszych Stawiszcz) (z arch,
Aksaków: Notaty tranzakcyi z metryki kor.
fol. 54). Pod rokiem zsś 1616 występuje ja-
ko posiadacz ,„,futoru nad Kamienicą* Mikołaj
Mazepa Koledyński (ob. Lustr. sstwa biało-
cerk. 1616). Trzymał on ten futor na prawie.
lennem, i służbę wojenną powinien był z niego

odbywać (tamże). Zdaje się, że synem tego
Mikołaja M. był Adam M., który, jak to do-
wiadujemy się z pewnego dokumentu, „,za za-
bicie okrutne Jana Zieleńskiego, był skazany
na karę infamii i wywołania z państw koron-
nych i w. ks. litew. Ale ponieważ tenże
Adam M. wdowę i dzieci po zabitym Zieleń-
skim „uspokoił, to jest zapłacił im za głowę
zabitego, otrzymał przeto glejt na 6 miesięcy,
podczas których powinien się był postarać
o zniesienie infamii, na nim przez dekret sądu
trybunalskiego ciążącej. (Arch. J.Z.R., część
3, t. I, o Kozakach). Toć widać, że musiał
owe zniesienie pozyskać, ile że w 1659 r. król
Jan Kazimierz, w czasie gdy hetm, Jan Wy-
howski z Ukrainą poddał się rzplitej, potwier-
dził temuż Adamowi M. osobnym przywilejem
posiadanie wsi Mazepiniec, jak też małżonee
jego i potomstwu płci męskiej i białogłowskiej,
z lennego prawa na dziedziczne zamieniając,
Oto jest ten przywilej: ,„Zawsze zwykliśmy
tych zasługi, którym dobrze czynić mamy,
wprzód na szale uwagi i rozsądku Naszego
królewskiego...... a kładąc i stąd dopiero wiel-
kość onych uważać, a to czynimy dla tego,
abyśmy znamienitym każdego w ojczyznie
Naszej zasługom, równe z dobroczynności Na-
szej opatrywali nagrody. I teraz, gdy się
zapatrujemy na zasłngi ur. Adama Mazepę,
dawnego i dobrego Nam w różnych okazyach
zasłużonego szlachcica i żołnierza, ku Nam
i ojczyźnie Naszej zawsze skłonnego, wiernego
w wielu ekspedycyach wojennych, doświad-
czonego męstwem i odwagą swoją na dobrą
sobie sławę zarabiającego; tudzież i na zalece-
nie W. Jana Wyhowskiego, wojew. kijow.
Greneralnego Wojsk W. Księstwa Ruskiego i
Zaporowskiego Hetmana Naszego, więc i to
osobliwie uważając, że syna swego Jana, przy
boku Naszym, na usłudze Naszej Rzeczypo-
spolitej, zostawując, z którego, że ojczyzna
czasu swego odniesie pociechę i ozdobę, z oby-
czajów jego dochodzimy, ochotnie się do tego
skłaniamy, abyśmy Mu, małżonce i potomstwu
Jego, obojej płci, wieś zdawna Kamienicę nad
rzeką Kamienicą leżącą, a teraz Mazepińce,
nazwaną (które przodkowie jego za przywi-
lejem 6. p. Zygmunta Augusta, antecessora i
wuja Naszego kosztem swoim osiedlili) w wo-
jewództwie kijowskiem, a w trakcie biało-
cerkiewskim będącą, z lennego prawa, pod
którym dotąd pomieniona wieś Mazepiń-
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ce była, w dziedzictwo, na wieczne i nie-
" śmiertelne czasy inkorporując; zaraz one, do
prawa szlacheckiego, dziedzicznego, ze wszyst-
kiemi przynależytościami, obrócić i prze-
nieść umyśliliśmy; jakoż tym przywilejem
Naszym ouracamy i przenaszamy, które dobra
wSl pomienionej ur. Adam Mazepa, małżonka
1 sukcessorowie jego, jako już własne swoje
dziedzictwo ze wszystkimi zdawna należącymi
do tej pomienionej wsi własnościami, okoliczno-
ściami, pożytkami, począwszy od Mostyszcza
aż do Poczujek, trzymać, mieć, używać, na
potomne wieki, zamieniać, darować i sprze-
dać, według swego zdania bezpiecznie może i
mogą, ażeby wieczna pamiątka prawa i daniny
pomienionej wsi, przedtym Kamienicy, a teraz
Mazepińce nazwanej, do wszelakiej zostawała
potomności”. Przywilej ten „graciose konfero-
wany do akt grodzkich włodzimirskich podał
do oblaty Jan Mazepa, podczaszy czernichow-
ski 1669 r. d. 14 maja (z Arch. Komis, arche-
ogr. w Kijowie). Widać, że tenże Adam Maze-
pa nie przestawał i potem czynnie przysługi-
wać się królowi, kiedy tenże po śmierci Sołtyka
mianuje go d. 9 marca 1662 r. podczaszym
Qzernichowskim (sygillaty) a w 1663 znowu
exemptem wyjmuje go z pod wszystkich są-
dów. Exempta zaś takie, jak wiadomo, dawa-
„ły się tylko wrazie gdy kto służbę publiczną
pełnił, lub gdy dla niej musiał się wydalać

Już nie żył, albowiem w tym też roku bie-
rze, po nim podczaszowstwo czernichowskie,
syn jego, Jan Mazepa ten sam, który jak to
widzieliśmy w wyżej położonym przywileju
„przy boku królewskim zostawał. "Ten Jan
Mazepa, syn Adama, pokojowy królewski,
byłże by to późniejszy hetman Zadnieprza?
Bartoszewicz wahał się stanowczo rozstrzy-
gnąć tę kwestyą (ob. T. Święckiego: Hist.
pam. t. I, str. 565), tymczasem sam hetman
Mazepa oświadczał małorossyjskiemu pryka-
zówi, że ojciec jego był rodem z Ukrainy, że
on sam rodził się w Mazepińcach, i że go
w młodości ojciec jego wyprawił na dwór kró-
la Jana Kazimierza, gdzie też był „„pokojo-
wym (Kostomarow: Mazepa. str. 10—51 i
118). Jednakże zachodzi tu dość trudna do
wyjaśnienia okoliczność. Jakkolwiek przypu-
szczenie że ów Jan z królewskiego przywileju,
syn Adama, był istotnie późniejszym hetma-
nem, zdaje się być pewnem, skądże atoli i dla
czego, pytamy, Iwan Mazepa, hetman Zadnie-
Prza, stale się pisał Stefanowiczem, a nie Ada-
joWiczem, To pytanie chyba by można wy-
"maczyć j rozwiązać tem tylko, że w cere-

moniałąch sąkramentu chrztu była różnośćW kościołach greckim i łacińskim; i tak z tej
mzyny też Świdrygiełło ochrzczony Bole-
PRAWEM, gdy dla miłości żony rusinki przyjął

1

z kraju. Atoli tenże Adam Mazepa w 1665 r.
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obrządek cerkwi prawosławnej, został Lwem
(Długosz: Hist, Polon. fol. 611); a toż samo
Witold, który był Jerzym ochrzczony, a gdy
przeszedł na obrządek łaciński, został Aleksan-
drem (Latop. Kijow. i Lit, zachowany w głó-
wnem arch. spraw zagran. M. S$. pod M 37, fol.
476 verso). Za unii zaś były to wypadki bar-
dzo częste i powszednie. Ks. Dobrogost Jabło-
nowski, nazwany „Kozak (ob, Pam. Micow-
skiego, Bibl. Warsz. 1855, zesz. marco wy str.
402), przyjąwszy unią, wziął imię Mikołaja.
Ale kancelarya koronna i litewska, nie mogły
wchodzić w takie drobnostki, i Mikołaj Jabło«
nowski, byłby najpewniej w jej oczach został
Dobrogostem albo Bonawenturą; tak samo Ste-
fana Mazepę po staremu Adamem pisała, a że
syn jego hetmaniąc kozaczyżnie prawosławnej,
na otczestwo wziął imię ojea greckiego rytuału,
to nawet 1 nie mogło być inaczej. Oto jest
całe słowo zagadki, Znane są powszechnie
koleje życia Iwana Mazepy, hetmana kozaczy-
zny. "Tu nam tylko zaznaczyć przyjdzie, że go
z Polski, gdzie od młodości przebywał, nie mi-
łosna przygoda, jak podaje Pasek, na Ukrainę
sprowadziła, ale zjechał on tu w ważnem po-
selstwie, bo za zleceniem wręczenia od króla
buławy hetmanowi nowoobranemu Pawłowi
Teterze, Osiedlił się zaś on był już stale na
Ukrainie, gdy przy końcu tegoż roku Jan
Kazimierz idąc na wyprawę zadnieprską, za-
trzymał się był w Białejcerkwi (Kostomarow:
Mazepa, str. 14). Zastał w Mazepińcach jesz-
cze starego ojca przy życiu. Ale nadeszła tak
zwana „ruina, Kozackie i tatarskie gospoda-
rzenie ogniem i mieczem po kraju, dało się we
znaki i Mazepińcom, i te tak jak inne miejsco-
wości, spustoszone doszczętnie — zniknęły.
Nie było więc po co dosiadywać w zniszczonej
poojczystej zagrodzie i gdy Ukraina odtąd za-
częła być uważaną, jako mętna woda, do po-łowu sposobna, dla chciwych władzy warcho-
łów, toć, i Mazepa zostaje partyzantem Doro-
szenka, i nareszcie po hetmanie Samujłowiczu
ogłoszony hetmanem Zadnieprza, „szlakami i
zabiegami” wyrasta na moeno historyczną oso-
bistość, Mamy jednak ślad, że pomimo bo-
gactw i wielości dóbr, jakie za hetmaństwa
śwego posiadł na Zadnieprzu, Mazepa nie prze-
stawał wszakże interesować się swoją dawną
Ojczystą posiadłością, i nawet znosił się ze
szwagrem swoim Janem Wojnarowskim sędzią
z. kijow,, aby ten ludzi w spustoszałych Ma-
zepińcach osadzał (Kost.: Mazepa, str. 60).
Jakoż mieszkała w tej wsi jakiś czas, siostra
Mazepy Wojnarowska, ale ta w końcu rozsta-
wszy się z mężem, umarła w klasztorze, przy
matce swej ihumeni Maryi Magdalenie (z do-
mu Mokijowskiej), w Kijowie, (Wieliczko, str,
340). Hetman Mazepa, jak wiadomo umarł
w Benderze 1710 r. d. 18 mąrca, za zdrajcę
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wywołany — toć niezliczone jego skarby bo-
gactwa i dobra zostały skonfiskowane na Za-
dnieprzu, a przy Mazepińcach nawet jego je-
dyny i ulubiony synowiec Andrzej Wojna-
rowski nie ostał się, bo i on umarł na wygna-
niu w Jakutsku. Mazepińce też jako już niczyje,
pochłonęło ststwo białocerkiewskie. R. 1765
liczono w tej wiosce 22 chałup (lustracya).
W dzisiejszych Mazepińcach kilka zabytków
zachowało się po Mazepach, W pewnym od-
stępie ode wsi, na polu, po dziś istnieje tak
zwany „,horodok Mazepy** w którym, jako
w miejscu warownem z pewnością mieścił się

dwór, czyli miejsce pobytu dziedziców; nieco
dalej, jest uroczysko noszące nazwę „,piwnicy
Mazepy', a nieopodal za rzeką, naprzeciwko
wsi, śród stepu sterczy „,kurhan Mazepy*,
Oprócz tego, jest tak zwany „szlak Mazepin*
który prowadzi z Mazepiniec do wsi Połohów
i dalej, Edward Rulikowski,
Mazepińce 1.) (w dok. Mazipiłka), wś nad

rz. Ikopot', pow. starokonstantynowski. Roku
1758 ks, ks, Ostrogski darował Kazimierzowi
Ilińskiemu. (Ob. Archiw. J. Z. Rusi cz, VI,
.1I 290). 2.) M., wś, pow. lityński, u źródeł
rz. Salnicy, o 60 w. od Łityna, na pograniczu
Wołynia, gm, Kaczanówka, par. Ułanów, 52
dm., 200 mk., 317 dz. ziemi włośc. 1133 dz.
(z Ignatówką) dwors., corkiew drewniana, go-
rzelnia. M. należały do ststwa salnickiego,
następnie do hr. Morkow, dziś do Szopurowej.
Mazew, wś i fol,, pow. łęczycki, gm. i par.

Mazew, odl. 18 w. od Kutna, 14 w. od Łęczy-
cy, a 10 w. od Krośniewic. Posiada kościół
paraf. mur., szkołę począt., urząd gm., 72 dm.,
730 mk. (w tej liczbie 11 ew. i 8 żyd.). Ogól-
ny obszar wynosi 1464 mr., z tego do wsi na-
leży 814 mr. a do folw. 442 mr., nowo uwła-
szczeni mają 40 mr. a do wiatraka należy 2
mr., probostwo z cmentarzem i kościołem 8
mr., szkoła 2 mr., past, wspólne 138 mr. i pod
drogami, rowami i t. p. 13 mr. WŚ ta pierwo-
tnie zwana Mazowo, Mazów, należała do dóbr
arcybisk. gnieźn. i stanowiła osadę bartników
mazurskich. W XIV w. arcybiskup Jarosław
Skotnieki wcielił ją do uposażenia kustodyi
łęczyckiej, Wtedy już istniał tu kościół fun-|
dowany i uposażony przez arcybisk. gnieźn.
Jagiełło wracając z wyprawy krzyżackiej pod
Grunwaldem, obozował tu z wojskiem, co
przyczyniło kustoszowi ówczesnemu Kiełczo-
nowi z Bzowa wielkie szkody w inwentarzu i
zapasach zboża, Nagradzając to król nadał wsi
w 1416 r. przywilej miejski i przeniósł z pra-
wa polskiego na magdeburskie (Cod. dipl. Pol.
VI 382). Z przywileju tego nie skorzystano

i M. pozostał wsią. Według opisu w Lib. Ben.

Łaskiego (t. II, 463) M. w 1520 r. jest wsią;
przy kościele siedzi proboszczAndrzej rodem

z Mazowa, prezentowauy przez Zygmunta  

ł

Maz

z Kamieńca kustoszą łęczyckiego. We wsi
jest szkoła i dwie karczmy a także wójtostwo.
Dziesięcinę kmiecie płacą kustoszowi łęczyc-
kiemu; proboszcz zaś ma skromne uposażenie:
dwa łany roli, łąkę i po 20 gr. z każdej karcz-
my, tudzież dziesięcinę z sołtystwa i łanów
kmiecych we wsi Romartowie, W 1718 r.
arcyb. Szembek probostwo w M.oddał na upo-
sażenie seminaryum w Gnieźnie, zostającego
pod zarządem missyonarzy, którym powierzył
pieczę nad parafią. W 1741 r. wystawili mi-
syonarze nowy kościół drewniany, W 1797 r.
rząd pruski zabrał grunta probostwa około
21/, włók i wyznaczył za to 120 zł, kompeten-
cyi rocznej. Ponieważ to nie wystarczało,
przeto M. nie miało proboszcza aż do 1816 r.
w którym misyonarze zrzekli się probostwa.
Skutkiem zniesienia parafii w Sławoszewie
w 1812 r. przyłączono do M. 15 wsi. Po spa-
leniu się kościoła w 1821 r. wzniesiono obec-
ny mur. w 1830 r. kosztem parafian; w 1877
r. został zrestaurowany. Fol. M, przez lat 30
od 1846 r. zostawał w dzierżawie Wacł, Aleks.
Maciejowskiego, który historyą tej wsi skre-
ślił w osobnej monografii (Bibl, Warsz. 1857 r.).
Obecnie jest donacyą generała Frydryksa. M.
par. dek. łęczycki. M. gmina należy do sądu
gm. okr, I w Grabowie ma 18,413 mr. obszaru
i 8957 mk, (1866 r.). W skład gm. wchodzi,
28 wsi włośc., 26 folw. i 3 kolonie. Br. Ch.

Mazewo 1.)i Mazewko, wś, pow. pułtuski,
gm. Gołębie, par. Nasielsk, leży przy linii dr.
żel. nadwiśl., o;4 w. od Nasielska ku Grąso-
cinowi. W 1827 r. było tu 13 dm., 75 mk,
2.) M., wś, pow. szczuczyński, gm. Szezuczyn,
par. Niedźwiadna, odl. 4 w. od Szezuczyna, a
14 od Grajewa. W 1827 r. część rząd. miała
4 dm., 24 mk., a część pryw. 8 dm,, 51 mk,
M. należało do,dóbr Czarnówek.

Mazgajówki, mała os., pow. kolbuszowski,
graniczy na wsch. z lasem Paryny, na płn,
z Nartem Nowym, na zach, z Wolą Raniszow-
ską, na płd. z Zielonem, Mac.

Maziarka, Maziarki al. Maziarnia, są to
osady założone po lasach do pędzenia smoły. Nazwą
ta występuje na obszarze dawnej Rusi.

Maziarka 1.) os. włośc., pow. opatowski,
gm. Ruda Kościelna, par. Omielów. odl. 19 w.
od Opatowa, 1 dm., 3 mk., 15 mr. 2.) M.
Krasienińska, osada, pow. lubartowski, gm. Sa-
moklęski.

Maziarka, wś, pow. ostrogski, o 1() w. na

płd. od Ostroga, należy do klucza wilejskiego,
dziedzictwa ks. Jabłonowskich, położona w le-
sie; nazwę ma stąd, że w okolicznych sosnowych
lasach, był piec w którym pędzono smołę, a
robotnicy przy tym piecu pobudowali domki i
w nich osiedli około 1888 r. Ma tylko 6 dm.
Mieszkańcy trudnią się pędzeniem smoły.



Maziarki, część Chlewczan, pow. Rawa
Ruska.

Maziarnia 1.) os. leśna, pow. janowski,

gm. i par, Zaklików, należy do dóbr zaklikow-
skich i łączy się z nowopowstałemi na wycię-
tej części lasu koloniami, noszącemi ogólną na-
zwę Baraki, R. 1877 miała 3 dm., 19 mk.
2.) M., os., pów. hrubieszowski, gm. Horodło.
8.) M. Świeciechowska, folw., pow. janowski,
gm. Świeciechów, 4.) M., folw., pow. chełm-
ski, gm. i par, Wojsławice. Fabryka terpen-
tyny i smoły. 5.) M., os. w dobrach„Wólka
Leszczańska, pow. chełmski, 6.) M., ws, pow.
biłgorajski, gm. i par. Huta Krzeszowska. Na-
leży do dóbr ordynacyi Zamojskich. W 1827
r. były tu dwie oddzielne wsie mające razem
45 dm. i 257 mk.
Maziarnia 1.) karczma na obszarze dwors,

Grzy małówki; 2.) M., karczma na obsz. dwor.
Kustynia; 3.) M., gajówka na obsz. dwors.
Romanówki w pow. brodzkim. 4.) M. grupa
domów w Łowczy. 5.) M. grupa domów w Hu-
cie rożanieckiej. 6.) M. grupa domów w Basz-
ni (w części wsi zwanej Borową górą). 7.) M.
grupa domów w Łukawcu, w pow. cieszanow-
skim. 8.) M. leśniczówka na obsz. dwor. Dro-
homyśla w pow. jaworowskim, 9.) M. (al.
Podrudne) grupa domów w Dobrotworze. 10.)
M. poszczególne domy w Majdanie starym,
11.) M. poszczególne domy w Niemiłowie,
pow. Kamionka Strumiłowa, 12.) M. karczma
na obsz. dwors. Werchraty, pow. Rawa ru-
ska. 13.) M. Berbecka, gajówka koło wsi So-
kole, pow. Kamionka Strumiłowa. 14.) M.
Berbekowa, poszczególne domy w Połonicznej,
pow. Kamionka Strumiłowa, 15.) M. Gogołowa
(al. gogołowska) grupa domów w Sokolem,
pow. Kamionka Strumiłowa. 16.) M. Kamie-
niecka, grupa domów w Jasienicy ruskiej, pow.
Kamionka Strumiłowa. 17.) M. Karańska, gru-
pa domów w Nieznanowie, pow. Kamionka
Strumiłowa. 18.) M. Spaska, grupa dm. w Spa-
sie, pow. Kamionka Strumiłowa. 19.) M.
Wawrzkowa, część Grabowej z leśniczówką i
fabryką terpentyny, pow. Kamionka Strumi-
łowa, Są tu torfy. 20.) M. Słup także Śłup
maziarny i Maziarnia, wś pow. niski, leży na

prawym brzegu Łęgu, który płynie śród o0l-

brzymich sosnowych borów, tworzących płd.
część puszczy sandomirskiej. Nad tą rzeką
wyrąbano już w bardzo dawnych czasach

większe obszary, które zaludnili osadnicy ma-
zurscy, Znaczniejszy obszar niepokryty la-
sem obsiadły tutaj gminy: na południu Boja-
nów, Korabina i Laski, w środku Stany i Ma-
ziarnia, a na północy Przyszów szlachecki i
kameralny. Wieś jest 12 kil. odległa od Ni-
ską, należy do par. rzym.-kat. w Jeżowem i

liczy 688 mk, rzym.-kat. Pos. więk. hr. Eugen,
mskiego ma obszaru 53 mr. roli, 37 mr. łąk,
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57 mr. pastw, i 6290 mr. lasu; pos. mn, 827
mr. roli, 122 mr. łąk., 108 mr. pastw. 1 4 mr.
lasu. Gleba jest piaszczysta, miejscami nie-
przepuszczalna, tworząca moczary. Położenie
astronomiczne: 399 41' wschodniej długości od
Ferro, 500 27 północnej szerokości. M. 6.
graniczy na południe ze Stanami, na półnoe
z częścią Przyszowa Kameralnego, Kołodzie-
jem i z Występami. 21.) M. przys. do Krząt-
ki, w pow. kolbuszowskim jest małą osadą 4*5
kil. na płn. od tej wsi śród sosnowego lasu
położoną. 22.) M. do Wilezej woli, w pow.
kolbuszowskim, jest nazwa lasu na wschód od
tej wsi położonego; Kumersberg nieoznacza
miejsca przysiołka na mapie admin. Galicyi
(ark. 2) a na Spezialkarte Graliz. Z, 4 Gol. 26
za obszarem lasu tego nazw. jest oznaczona
jako należność do Wilezej woli kilka chat pod
39089 wsch, dług. i 50?” 207.30” szerokości,
28.) M., przys. do Niska, wymienia Orzecho-
wskiw Skorowidzu, niema jednak takiej miej-
scowości, ani na mapie Kumersberga ani Spe-
cyalnej Gralicyi. Mac.
Maziarze 1.) wś pow. iłżecki, gm. Błaziny,

par. Iłża. Odl. 9 w. od Iłży, ma 42 dm., 241
mk,, 368 mr. ziemi włośc. i 31 mr. ziemi na-
leżącej do towarzystwa starachowieckich za-
kładów górniczych. 1827 r. wś rząd., 31 dm.
268 mk. 2.) M., kol., pow. iłżecki, gm, Wierz -
chowiska, par. Krępa kościelna. Odl. 28 w.
od Iłży. Ma 300 m. obszaru, 24 mk, i15 dm,
3.) M., wś, pow. biłgorajski. gm. i par. £u-
kowa. Należy do dóbr ordynacyi Zamoj-

skich, Br. Ch,
Maziły, wś, pow. tomaszowski, gm. i par,

Tomaszów, o 2 mile od Tomaszowa, przy sa-
mym pasie granicznym galicyjskim, gdzie jest
dom straży granicznej. Ma 48 dm., 667 mr,
gruntu ornego, 368 mk., grunt piaszezysty,
śród lasów. Włościanie rolnicy pozakładali
starannie sady owocowe, Przed r. 1864 M.
należały do dóbr Ordynacyi Zamojskiej.

Maziulewszczyzna, folw. szl., pow. dzi-
śnieński, 3 okr, adm,, o 56 w. od Dzisny, 1
dm., 4 mk. kat,
Mazlak, Melzak, Mezlak

350), 1z., ob, Bronowka,
Mażnica, ob. Karołów, pow. noworadomski.
Mazniewo 1.) wś, pow. dzisieński, o 61 w.

od Dzisny, | okr. adm., 14 dm.i 161 mieszk,
prawosł. 2.) M. wś, pow. dzisieński, o 19 w.
od Dzisny, 1 okr. adm. 7 dm., 41 mieszk.
prawosł, 3,) M., pow. dzisieński, gm. Jazno;
dusz 19. i
Mażnik, rz., wpada do rz. Olszanki, w pow.

zwinigrodzkim. i BE. R.
Mazniki, wś nad rz. Rowkiem, pow. la-

tyczowski, gm Michałpol, par. Zinków. Ma
161 dm., 1064 mk., ziemi włośc. 1196 dzies,
dwors. 1808 dz., 2 młyny. Cerkiew, do któ-

(u Połujańskiego I,
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rej należy 59 dz. ziemi; gorzelnia, poczta, sąd
w Zinkowie, okr. pol. w Michałpolu. M. nale-
żały do klucza zinkowskiego Odrowążów, Ko-
stków, Sieniawskich i Czartoryskich. Była to
scheda Maryi z Czartoryskich ks. Wirtember-
skiej, obecnie własność Ludomira Skibniew-
skiego,

Mazelin, dwór, pow, ross'eński, par, Lo-
tocka, własn. Minkiewicza.
Mazorav (dok.), ob. Mosurau.
Mazów 1.) folw. i karczma na obsz. dwors,

Łahodowa. 2.) M., folw. na obsz, dwors. Sło-
wity, pow. przemyślański, 3.) M., błota w pow.
przemyślańskim, ob. Krzywice,
Mazowiecka gub. królestwa polskiego, u-

tworzoną została w 1840 r. z dawniejszego
wojew. t. n., lecz w kilka lat potem zniesiona
przy wprowadzeniu nowego podziału kraju na
pięć gub., któryto podział trwał do 1866 r.
Mazowiecka wólka, wś, ob. Wółka Mazo-

wiecka.
Mazowiecki bór, las, w pow. kolbuszow-

skim, ob. Zipnica 6).
Mazowiecki powiat, ob. Wysokie Mazo-

wieckie,

Mazowieckie wojew. ob. Mazowsze.
Mazowszany wś i Mazowszańska huta, wś,

pow. radomski, gm. Grębarzew, par. Radom.
Odl. 6 w. od Radomia. M. liczą 18 dm., 139
mk. M, huta zaś 24 dm., 158 mk. W XV w.
dziedzicem był Jan Kazimir h. Zgraja. Wieś
płaciła dziesięcinę dziekanowi kieleckiemu.

Folw. nie było tylko łany kmiece, karczma i
zagrodnicy (Dług. I, 446i II 514). Folw.
M. z wsiami, M. i Huta Mazowszańska. mr.
399 gr. or. i ogr. mr. 202; łąk mr. 26, pastw.
mr. 74; lasu mr. 82, nieuż. i place mr. 9; bud.
mur. 1, z drzewa 7, WŚ M. os, 19 z grun.
mr. 76; wieś Huta Mazowszańska, os. 22,
z grun. mr. 359. Br. Ch.
Mazowsze. I. Nazwisko Mazowsza naj-

prościej da się wywieść od źródłosłowu maz, do
którego końcówka owsze przyłączyła się, zło-
Żona z 0w-> Sże (Trzaskowski: „Nauka o pier:
wiastkach Jęz. pols, 1865, str, 34, 81), gdzie
sz ($ 95) występuje bardzo słusznie jako wska-
zówka stopnia wyższego, obfitości elementu
męskiego (mąż, muż, por. Mensch, mas, maris,
manusha), Chodakowski (Czarnocki: „Listy
Bibl. Warsz, 1866) w lipnowskiem wskazywał
wieś Mazowsze za źródłosłów nazwy. W licz-

bie nazw starożytnych, formie Maz4owsze i
Maz--ur (por. 60 do końcówki:. kost-- ur,

koc--ur it. d.) odpowiadają z geografii Pto-

lomeusza (II, 12) Lugowie t. j. Lęchowie Oma-

ni mieszkający pod Buguntami (Butoni Stra-

bona), którzy od Odry do Wisły sadyby za-
jęli. Tacyt wymienił ich także w liczbie Li-

 gijów, pod nazwą Manimów (Germania roz.

48). Wywód Naruszewicza Mazurów od Ma-

wieMajnuk do
6 Ado,

   

 

sagetów uznał już Lelewel za błędny, podo-
bnie jak są błędne zestawienia Bielowskiego i
Lelewela Mazurów z Mazejami w Panonii (Stra-
bo VII, 314). Szafarzyk (Staroż. Słow. przeł.
Bonkowski II, str. 497 n. 61) zwraca uwagę
na język kramarzy w twerskiej gubernii, pod
Toropcem, zwany mazowskim albo masowskim,
w którym mas znaczy tyle co człowiek, szeweł
(scheffel) == wies, wezel (węzeł, wiązka siana),
loch (lach) == chłop, wieśniak i t. p. Nie po-
dejmujemy się rozstrzygnąć kwestyi, skąd się
wzięli ci Mazurzy. Może takim zaborem, jak
nad Rosią (Nestor pod r. 6539; Mon. Biel. I,
str. 698; por. Stecki: „Wołyń I; Pamiętnik
Kielecki z 1871; „Parę słów o Krakowiakach'*
E. 8. 8.) tu się dostali. Wywód Kętrzyńskie-
go („O Mazurach" 1872, str. 7) od mazuras,
po litewsku człowiek krępy znaczącego, nie
przekonywa, bo może być właśnie wziętym
z polskiego technicyzmem etnograficznym prze-
robionym synonimicznie w celu oznaczenia
wzrostu właściwego Mazurom, Oskar Kolberg
(,,Mazowsze* I, str. 37 n. 1) zacytowawszy
mój artykuł z Encykl. Mniej, o Mazurach,
wraca do podobieństwa (Naruszewicza) do Ma-
sagetów i (Bielowskiego) do Mezów — pono
błędnie.

II. Granice ipodział Mazowsz a zmie-
niały się z biegiem czasu, jak to można zauwa-
żyć z uposażeń najdawniejszych biskupa płoc-
kiego. Tak ks. mazowiecki Bolesław Konra-
dowiez 1229 potwierdza bisk. Piotra w posia-
daniu zamku Świeca i odeń zależnych wsi
Gorzno i t. d. (Kod. Maz. str. 3 N5), jako
oczywiście leżących w obrębie Mazowsza pod-
ległego jego władzy. Tymczasem 1348 toż
Grorzno, już jako zamek, leży w ziemi dobrzyń-
skiej, wydzielonej z kompleksu M. (Rzyszez.
Cod. Pol. I, str. 198; por. II, 722, powiat
Księte), a co najciekawsza w liczbie wsi tych
z 1229 wymienione jest ,,Mazowsze ', wedle
teoryi Chodakowskiego, centralny imionodaw-
czy punkt prowincyi (por. 1379 Rzyszcz, II,
326). Bieżuń nad Wkrą 1406 leżał w pow.
płockim, a 1519 jest juź w pow. bielskim. Bło-
nie z kościołem fundacyi Konrada II a odda-
nym augustyanom z Czerwińska dostało Mie-
dzeszyno w pow. warszaw. 1289 r. (Kod. Maz,
str. 30); 1630 leżała ta wieś w woj. rawskiem;

1660 w pow. warszawskim wojew. mazowiec-
kiego. Słońsk wedle Kromera na pograniczu
Mazowsza, 1765 w dobrzyńskiem; 1771, 1774,
1789 w wojew. inowrocławskiem (Star. Pol.).
W czasach historycznych M. rozpadło się na
liczne księstwa, z których Dobrzyń, Kujawy,
Łęczyca, Sieradz odrębne zupełnie miały losy
i do M. nie liczyły się. Zrazu były w M. dwie
główne dzielnice, które wytworzyły się z pań-

stwa Ziemowita I, obejmującego Płock, Czersk,
Ciechanów, Wyszogród, Wiznę, Pułtusk, a

uw. Moposa., 4 zmódiq ZitaKAJKO Chan.
t. Maur Maoch, Mazywietęń |
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zlały się znowu po zgonie Konrada II (j 1294)
jednego jego syna. Po drugim synu Bolesła-
wie II, Trojden wziął Czersk, Wacław Płock,
Wyszogród i (rostynin, Ziemowit Wiznę. Po
Trojdenie wydzieliło się chwilowo księstwo
warszawskie, zlane znowu z Czerskiem i Rawą.
Ten kompleks rozdarł się na dwie dzielnice:
czersko-liwsko-ciechanowską i płocko-rawsko-
wiską, a te jeszcze bardziej się drobiły. Po
wcieleniu M. do korony powstaje wojew. raw-
skie koronne z wojewodą i 3-ma kasztelanami:
rawskim, sochaczewskim i gostyńskim; wojew.
płockie z Płockiem, Bielskiem, Raciążem,
Sierpcem, Szreńskiem, Mławą i Płońskiem,
Radzanowem z wojewodą i 3$-ma kasztelanami:
płockim, raciąskim, sierpskim. Księstwo ma-
zowieckie z miastami: Warszawa, Czersk,
„„Wyszegrad', Zakroczym, Ciechanów, Czer-
wińsk, Rożan, „„Pułtowsk* (Pułtusk), Warka,
Błonie, Tarczyn, „Grodziec (Grójec), Prza-
snysz, Łomża— ma wojewodę (mazowiecki ge-
neralny) i 5-ciu kasztelanów: warszawski,
czerski, wyszogrodzki, zakroczymski, ciecha-
nowski; prócz tego ziemia liwska (Liw, Wę-
grów, Wizna, Nur, Kamieniec) z 2-ma kaszte-
lanami: bieckim i „„wiszneńskim* (wedle Grwa-
gnina 1578). Porządek rady koronnej z 1569
r. zna $ wojewodów (płocki, mazowiecki, raw-
ski) i w liczbie kasztelanów 3-ch większych
(płocki, czerski, rawski), 10-ciu mniejszych
(sochaczewski, warszawski, gostyński, wiski,
raciąski, sierpski, wyszogrodzki, zakroczymski,
ciechanowski, liwski). Dla ojca pani Grabow-
skiej, potajemnie królowi Poniatowskiemu za-
ślubionej, Teodora Szydłowskiego 1768 r.
utworzono kasztelanią mazowiecką z powo-
du, że „Księstwo M. z 10 ziem i wielu powia-
tów złożone, od imienia województwa swego
nie ma kasztelana”. Okręgi sądowe dają też
materyał administracyjny, dla tego je tu po-
dajemy. Wieca i roki odbywały się w Płoc-
ku, wieca dla „wszystkiego wdztwa* 1565,
roki dla płockiego w Płocku, (1581 w Płocku,
Raciążu i Płońsku), dla Zawkrza w Szreńsku,
dla mazowieckiego wdztwa w każdej ziemi,
z pewną odmianą dla ziem: wiskiej, ciechanow-
skiej, łomżyńskiej, zambrowskiej i nurskiej;
dalej były roki regulowane 1565 rawskie,
sochaczewskie i gostyńskie (w Gostyninie 1
Gąbinie). Roki z. czerskiej odbywane były
w Czersku, Grójcu, Warce (ks. Czerska), 1567

- przybyły w Garwolinie i odbywano je kolej-

no tygodniami, co skasowano 1764, wszystkie
roki skupiając w Czersku, a 1775 dla powia-

tów czerskiego i garwolińskiego stanowiąc są-

dy w Czersku, a dla grójeckiego i wareckiego

w Warce. Błońskie 1578, 1589 1 1611 kom-
binowano z sądami w Warszawie i Tarczynie,
W 1764 r. sądy te ziemi warszawskiej złączono
w Warszawie. Roki z. ciechanowskiej 1578,  
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15861, 1598, 1616 odbywały się w Sąchocinie,
CiechanowieiPrzasnyszu. Łomżyńskie ziem-
skie odbywały się 1589 w Łomży, wrazie nie-
dojścia wolno było źwoływać drugie 1593, nie
tylko dla powiatów łomżyńskiego, kolińskie-
80, ostrołęckiego ale 1633 1 zambrowskiego; od
1075—6 wspólne sądy były w Łomży, Ro-
żańskie kombinowano z makowskiemi 1581 i
1588. Były roki w Liwie 1578, Nurze, Ostro-
wi i Kamieńczyku 1589, nurskie 1775 prze-'
niesiono do Ostrowia. Sochaczewskie stanowio-
ne 1565, łączono 1778 z kadencyą w Mszezo-
nowie. Przechodząc do obrazu kolejnego ziem
mazowieckich, zaczynamy od granie w ogóle.
Mazowsze graniczy na zach. z ziemią dobrzyń-
ską. Tu pogranicze w ten sposób mniej więcej
da się wyznaczyć. U samej Wisły leży wieś
Murzynowo w ziemi dobrzyńskiej 1329 r. wy-
mieniona, a koło ujść Skrwy (Rzyszez, II, str.
658). Powyżej ku płn., na zachodnim brzegu
Skrwy leżą wsie Zyrniki i Gorzechowo,
w 1849 wieś i las dobrzyńskie (I, str. 200),
Tłuchów nad Skrwą 1364 (I, 226), 1375 Su-
dragi (II, str. 750). Rokitnica, Świedziebno,
Janowo, Księte 1356 leżą w ziemi dobrzyń-
skiej u granicy pruskiej na zach. (Rzyszcz. II,
722) a Lubowidz 1345 w płoekiem, 1521 pow.
szreńskim (Star. Pol. I 384; Kod. Maz. str. 56
—57). Zuromin (wdztwo płockie, zawskrzyńska
ziemia 1767, Grawarecki str. 282) leży w płoc-
kiem czyli na Mazowszu. Od wsch, granicę
mamy w traktacie z Litwą 1358 r. (Kod. Maz.
str. 72), w którym Goniądz i wiski powiat
zaliczone do M. a kresy biegą z Kamionnego
brodu przez Rajgród, rz. Metę, Biebrzę, Tar-
gowisko, Uście wielkiej strugi, Małą Suchoł-
dę, Sprząślę, Popielowe Siedlisko, Newstyncze
uście, (o do ziemi płockiej kasztelan Witgo
płocki znany jest 1241 (Kod, Wlkp. M 229) i
1242 (Rzyszez, LI, str. 597), 1250 piastował
ten urząd Abraham (Kod. Maz. str. 15), 1288
(nie 1478 jak mylnie Kod. Wlkp. M 477 i
Rzysz.) Hwalisław. W 1250 r. jest kasztelan
Raciąża płockiego Jakób (Kod. Maz.). Obejmo-
wała miasta Płock, Bielsk, Raciąż, Sierpe (zna-
ny 1375), Płońsk (wymieniany i w tytule ks,
panujących), Bieżuń (1406), Lubowidz (w pow.
szreńskim 152]), Szreńsk miał kasztelana 1458
(Kod. Maz,), Kasztelania wyszogrodzka w 1349
r. miałą następną granicę od płockiej ziemi
(Kod. Maz. str, 59—60) poczynając od ujść
Mołtawy do Wisły, i za jej biegiem zaliczając
miejscowości leżące na prawo do Wyszogrodu
a na lewo do Płocka: aż do źródeł Mołtawy u
wsi Czerzniewo. Powyżej Słonkowa do W.,
Przedpełcz do P.; Miedzewo i Szarzyno do W.,
Zdżary do P.; Góra Łanka (Lankoni) do W.,
w niej „część sędziego i braci* do P., Kierz
iDobrsk(a) do W., Gralewo do P., „,wszyst-
kie Puchały” do W., Sarbsko z Kozolinem i

=
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„wszystkie Pąsze* (por. Kapica „Herbarz*

_ wyd. Glogera Ne 398) do P.; Drozdowo i Świró-

sko do W., „także Brudne misy* do W., Mąże-

szyce do P.; z Mążeszye drogą publiczną do Li-
py i potem między Strzegowem i Uneszyrzem
(Unezyr dziś Unierzysz nąd Wkrą, zamek ma-
zowiecki budowany przed 1233 r. Rzyszcz,
Cod. Pol. II, str. 11) w W., Strzegowo w P.;
dalej korytem Wkry przeszedłszy do drogi
publicznej, Koskowo do W. dalej Pokryte wo-
dy do P., a Sułkowo do W. Wciąż tąż drogą

postępując, spotyka się Dąbek do W., Kosiny
do P.; Wyszyny do W., Otocznica do P., tąż
drogą idąc, Wieczwnice do W., Kuklino do P.
Prócz tego po drugiej stronie Wisły do tejże
kasztelanii wyszogrodzkiej należały jeszcze
"1474 (por. str. 261) Młodzieszyn z puszczą,
Kamień, Przesławice, Kaniowo, Swarocino (te
dwie znane 1349, nieznane 1474), Rębowo,
"Wilezkowo, Orszymowo, Wiszowo (dopiero
1474). Kasztelana wyszogrodzkiego spotykamy
1239 r. przy Bolesławie mazowieckim. Ziemia
gostyńska 1462 r. (Kod. Maz, 23—2—98) obej-
mowała miasta: Gostyn(in), Gąbin i Osmoły
ze wsiami: Korzeń, Mysłowna, Rataje, Kozice,
Międzydrzewio, (dziś Niedrzewie), Grolanow,
Strzelce, Muchnica (połowa), Skorzewa (poło-
wa), Niezdraków, Długołęka. Skrzany, Topol-
no Lipienickie, Krobisze (dziś Krubin), Starep
(Staropol ?), Czyżewo, Sanniki, Siedlec, Brze:
zie, wś Osmolin, Rozlazłowo. W 1319 jest Zbro-
sław podkomorzy gostyński, co wskazuje na
uprzednie istnienie ziemi, przed tą datą. 1345

jest Paweł kasztelan gostyński, W 1372 wspo-

mniane jest territorium gostyńskie. W 1868 r.
Stefan gostyńskim i ciechanowskim ststą jest.

Ziemia sochaczewska 1451 (Kod, Maz. str. 215)
obejmowała miasta: Sochaczew, Mszczonów,
Bolimów, Wiskitki, Białe miasto (Biała?) i
wsie: Czerwonka, Czerwona niwa, Stare Wi-
skitki, Kozłowice, Jabłonowo, Gruzowo, Ory-
szewo, Kaski, Zator, Miedniewice, Miedniew-
ska wola, Bolimów wś, Bolimowska Wola, Ko-
rabiewice i Żukowo. Kasztelan sochaczewski
Rfalanka znany 1221 (Rzyszez. I). Ziemowit
III syna Trojdena 1359 r, w księstwie M.
wyróżnił „księstwo 8, i w nim podaje powiat
łowicki (Kod. Wlkp. M 1404). Ziemia czer-
ska 1269 obejmuje powiat warsząwski, potem
czerski (1382), warecki, grójecki, bątkowski
(parafie Groszezyn 1 Promna ostatni raz 1435 r.
ks, Czerska). W 1260 ma kasztelana w Roki-
cinach, 1295 w Czersku i w Biały, 1297 w Na-
sielsku, 1808 w Sochaczewie (1254 kasztelani
Wizny, Ciechanowa, Wyszogroda, Zakroczy-

mia). Ziemia wiska 1851 z zakroczymską i

płocką uważana za jądro M., obejmowała Wi-

znę, Wąsosz, Radziłłów, Szczuczyn. W 1250

znany jest Grerhard kasztelan wiski. Ziemia

| warszawska 1436 obejmowała Warszawę starą 
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i nową, Łomżę, Nowygród, Błonie, Kamieniec

v, Kamieńczyk (Kod, Maz. str. 186—7, lustra-

cya 1564). W 1289 wieś Miedzieszyno (Mło-

dzieszyn ?) nadana proboszczom błońskim, le-

ży w pow. warszawskim, a 1313 i 1521 jest
(Wojciech zwany Kuźma) kaszt. warszawski,

W 1345 jest Panko zwany Lotana, kasztelan

nowogrodzki (Nova Curia) i Aleksy kasztelan

kamieniecki. W 1417 i 1421 jest sędzia łom-

żyński, 1476 wojski, a 1472 podkomorzy łom-

żyński. Powiat łomżyński albo ziemia wymie-

niona 1414 i 1447 r. Z powiatami ostrowskim,

ostrołęckim, zambrowskim i kolińskim (Kol-

no) tworzy ziemię łomżyńską 1593—1638
(Vol. Leg.). Sędzia zambrowski znany jest
1462 (Kod. Maz.), wszakże 1476 Zambrów le-

ży w pow. łomżyńskim (Kapica „Herbarz,

str. 48). Powiat ostrołęcki znany 1393 (Kod.

Maz. Kapica). Ziemia ciechanowska występuje

w podziale 1379 r., W 1390 jest districtus po-

dobnie jak 1402. Prócz Ciechanowa należał

tu Sąchocin (1385), Przasnysz (1476), Rost-
ków, Chorzele, Janowo miasto (1421). W 1254

jest Racibor kasztelan ciechanowski. Tu leżał
klucz bisk. płockich Juniec (1484). W 1421
Maków nad Orzycem przeniesiony na prawo

chełmińskie, miał sędziego i był 1465 i 1616
w ziemi ciechanowskiej a przez Augusta III

i Poniatowskiego (1788— 1795) w osobnej

ziemi rożańskiej (nad Narwią). Starosta ma-

kowski znany już 1476, przed włączeniem te-

dy do korony. Ziemia zakroczymska wymie-
niona jest 1351 r. Do niej należy Zakroczym,
Nasielsk, Serociec (Serock); do Zakroczymia
należał Maków (1465), Nowe miasto nad So-
ną (1616), Pułtusk (1779 pomieszczony w zie-
mi zakroczymskiej w dyplomacie, geografowie
każdłen inaczej go podają). W 1254 jest Woj-

ciech kasztelan zakroczymski, co najlepiej błąd

„Staroż. Polski wykazuje, która twierdzi,

że dopiero w XVI w. nastał ten urząd po

przyłączeniu do korony. Ziemia rawska wy-

mieniona 1348 jako powiat ziemi M. (Kod.
Wlkp. M 1278) a 1374 (K. W. X 169) jako
ziemia narówni z ziemią płocką, wyszogrodz-

ką, zakroczymską, warszawską, sochaczewską,

gostyńską jako własność Ziemowita ks. Qzer-

ska i Rawy, ma 1318—1817 Przedsława ka-

sztelana, 1345 sędziego i podskarbiego, 1359 sę-

dziego rawsko-sochaczewskiego, 1374 chorąże-

go, podczaszego i podłowczego oraz notaryusza

zamku rawskiego, a 1368 i 1879 podkomo-

rzego także rawsko-sochaczewskiego. Prócz

Rawy należą tu: Biała nad rz. t. n. w ziemi
raws. (1521), Popyen (1540, gdy Mielencyn
do warszaw,), Mogilnica. Ziemia zawskrzyń-
ska (za Wkrą) liczyła 3 powiaty: osiedzbor-
ski, mławski i szreński, znana 1367 (Cod. Pol.
II, 741, 751, 798). Władysław syn Ziemo-
wita IV (F 1455), tytułował się pierwszy
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księciem M. panem różnych ziem i zawskrzyń-
skiej. W 1764 r. suscepta w Szreńsku płocka
(Vol. Leg.). W 1768 by uniknąć niedogodności
sądów w Płocku o 15 mil odległym, utworzono
uchwałą sejmową dla tej ziemi gród w Szreń-

sku z podstarościm, rejentem i pisarzem (Star.
Polska). Roki (sądy) jednakże zawskrzyńskie

już 1565 nakazano odbywać w Szreńsku (Vol.
Leg.), zmieniając ich terminy 1581. Co do jej
urzędników to kasztelana dotąd nieznaleźli-
śmy, ale są 1391 chorąży zawskrzyński, 1425
sędzia, starosta 1462 (Kod. Maz.).

IIL. Etnografia i stosunki społece-
ne. Mazowsze zasługuje na uwagę ze wzglę-
du uzdolnień kolonizacyjnych ludności, które
to plemię zapędzały na Ruś Qzerwoną, W zie-
mię bialską, więc w sadyby dawnych Jadź-
wingów, na Podole. Wszędzie jednakże swo-
je plemienne cechy, a chociażby nazwę zacho-
wywali Mazurzy, Do dziś dnia między Rabą
a lewym brzegiem Sanu ludność miejscowa no-
si nazwę Mazurów, z których część pod nazwą
Grębowiaków (Lisowiaków al. Borowców) sie-
dzi między Wisłą, dolnym Sanem po Mielec i
Leżajsk. (Tatomir Greografija Głalic, 1876 str.
59) We wsi Woli 1445 r. odróżniano zagrod-
ników Mikołaja „„Niemca*, Macieja „Mazura
(Helcel II, M 3222) Mamy zaś ślady, że 1373
w Banockiem nad Sanem, z daru kś. W ład. Opol-
skiego, a wówczas pana Rusi (lwowskiej)i Wie-
lunia, otrzymał wieś Jabłonicę Przybysław
syn Fala z ziemi łęczyckiej (AGZ. VII str,
15—16) W rok później 1374 Benko z Ku-
char dostaje od tegoż księcia Żabokruki i
Braniec we lwowskiem (str. 16). Tego Benka
z Zabokruk znamy 1384, 1408 (AGZ Vstr. 25,
IX 15—16, por. AGZ. IIIV po którym Piotr
Czebrowski 1054 r. dzierży Zabokruki a Frącz-
ko 1456 r. Dziewiętniki), W Paprockim znani
Są Kucharscy h. Grodziemba w ciechanowskim,
„tegoż domu drudzyw Rusi* (Herby str. 691).
Benko ten zatem krom wątpienia jest Go-
dziembą z ciechanowskiego. Z nim prawie
stale spotykamy Jaśka Mazowitę z Makowie

1 Jaryczowa (AGZ III r. 1389—140 5) (AGZ
IV 17 1402, V, 25 1389) albo Mikołaja Mazo-.

witę (AGZ. VII 42 1398. Może być Mikołaj
Mazowszanin 1402 (Helcel II, 892) Jacka z Mi-
łoszyc też Mazowitę (AGZ III r. 1407) Już
przezwiska charakteryzuje dostatecznie, że tu

mamy przed sobą kolonistę z Mazowsza. Zwał się

ten Jaśko też Mazowskim. Niewiadomo czy to to
samo co Mazowiecki ród dobrzyński h. Dołę-
ga znany 1441 (Paprocki 402) Słynny „łap-

ka' (rąbuś) z pierwszej połowy XV w. Miko-
łaj Siestrzeniec Kornicz ssta BędzinaiPrzed-

boru (r. 1443) zdaje się pochodzić z Karnie
w Sochaczewskiem (por. recenzyją E.S, 5. na

artykuł p.t. t. Prohazki w „Szkicach hist,
z XV wieku* podaną w Ateneum 1885 ro-  

Maz 191

ku) Może z M. też idzie Zaśkobiołek z Czu-
lie (tamże M 978). Gloger w „Ziemi biel-
skiej (Bibl, Warszaw. 1873 r.) wykazuje
masę wspólnych nazw na Podlasiu i w ziemiach
Łomżyńskiej, Wiskiej, Ciechanowskiej, System
kolonizacyi takiej okazuje się na Sikorach,
których założyciel 1421 r. Maciej Sikora,
z mławskiego ezy lipnowskiego miał 6 synów,
lci z ojcowskiej wsi Sikory wyszedłszy,
tworzą sześć innych osad, zwanych też Siko-
rami z dodatkiem Pawłowięta, Tomkowięta,
Bartkowięta (Bartyczki), Janowięta, Wojcie-
chowięta, Cały spis takich osad, pączkują-
cych z jednej głównej, po której dziedziczą
główną nazwą, a odróżniających się patronimi-
kiem, wyliczył dalej tenże badacz. Te osa-
dy zamieszkałe są przez samą szlachtę jedno-
herbową i tworzą tak zwane zaścianki. Bywa-
ły one dość liczne. Tak .p. z trzech G-rodz-
kich (Stare 1493, Nowe i Szczepanowięta)
1569 stanęło w grodzie brańskim 28 dzie-
dzicznej szlachty, 1775 r. było ich 52, W 12
osadach o wspólnej nazwie Łapy było 1775 r.
189 właścicieli, a z tego 186 samych Łapiń-
skich. W Kostrach Pułaziach, (ojczyznie słyn-
nych Pułaskich) 1775 r. było 19 właścieieli,
a w K. Podsędkowiętach 13 (11 było 1476 r.
kod, Maz. 273) Chylińscy z pod Makowa
w Zakroczymskiem 1465 r. osiedli w puszczy
brzostowskiej w ziemi wiskiej (Kapica Her-
barz str. 51) W 1476 r. coś podobnego jest
z Dadźbogami zdaje się (kod. Mazow. str, 271)
we wsi W. Dąbrówce w pow. liwskim. Typ
zaścianka zbiorowego przedstawia wieś Kału-
szyn, którą zajmują Dobrzonowicze, Zebrow-

scy, Klukowscy, Chroszczyccy, Sulkowscy
(str. 272). Na Rusi czerwonej np. Rawa ruska,

założona przez książąt Mazowsza i Bełza zara-
zem, świadczy o kolonizacyi mazurskiej. Gi.
życcy z M., „mało niewszystek powiat sanocki
osadzili Pisali się z Humnisk (Paprocki, Her-
by str. 294). Szarzeńscy z płockiego, przez
ślub z Zimnowodzką, osiedlili się u Lwowa.
Z, tego rodu idzie poeta „Semp' (str. 328). Ja-
kaccy mieszkali na M, i Rusi (str. 357) podo-
bnie Pudłowscy (str 391), Kakowscy (392).
Na Podoludo dziś dnia został ślad koloniza-
cy! mazowieckiej, w dyalogu rymowym „„Wa-
sil i Małanka, wystawianym w wilię nowe-
go roku, w którym występuje mazur ze swoim
akcentem (Bibl. Warsz. 1868 III 298—8301).
U Kurpiów (Tadeusz Wojciechowski Chro-
bacya I str. 271), istnieje podanie świadczące,
że dwie puszcze ostrołęcka („„Zagajnica”) mię-
dzy rz. Zbojną, Turoszem i Omolwią (lustr.
1616) i nowogrodzka (,,Puszcza zielona”) by=
ła rodzajem późniejszej Ukrainy naddniepro=
wej, i Kurpie sami opowiadają o sobie, że
są potomkami rozmaitych rodzin polskich, któ-
rych los lub własna swawola poniżyła, i któ
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ścią M. jest
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rzy byli zmuszeni ukrywać się w tych stro-
nach jako wygnańcy. Fonetyczną właściwo-

„mazurzenie” albo „zacinanie
z mazowiecka, które jest zmianą przycisko-
wych (sz, cz, rz, dż) na zwyczajne syczące i
zębowe (8, 6, z, dz), Odwrotna przemiana, wła-
ściwa osobom z niższego stanu, silącym się

o wytworną wymowę, jest „sadzenie. Musia-
ły być i pewne odrębności etymologiczne na
M. Świadczy bowiem o tem wiersz kś. Grro-
chowskiego Stanisława ,„Na cenzurę albo na
wiersze polskie Kaspra Danowskiego P. L...
pełna niezwyczajnej w Polsce mowy*'* następ-
nym ustępem. „(Grdzieś wzdy wyrwał tę mo-
wę nieuczek przeczysty, Iga, Big, Osen i puchnie
ż seript ciemnoglisty. Więc Polanin takuchno albo

Wierzę, żeś dla takich słów Ma-
zowsze splądrował, Ale i Mazurowie bracia
naszy mili, Tak sprośnie, jak ty piszesz, ni-
gdy nie mówili. Dalej Grochowski (tamże str.
324 ed. Turow ,,Wiersze'') mówi, że autor kry-

_ tykowany powtarzał ,,o szpoceniu pisma Słup-
skiego”, i zaleca dodać następne wyrazy, na
dowód, że w polszczyznie (mazurskiej?) biegły:
Si, Me, Tutka, Pęk, Sieno, Jebłho, Jegły. Z tych
ostatnich przykładów (trzeba wyznać) widać,
że staromazurski zdawał się przeprowadzać ści-
ślej słabnięcie samogłosek (a, o między dwie-
ma, po lub przed spółgłoskami miękkiemi), niż
inne dyalekty. (Siano, Jabłko, Jagły) Za-
bytki prawne (u Lelewela, kś, czerska) wska-
zują także istnienie specyalnych wyrażeń jak
np. wardężyn (por. Sumner Maine The Early
History of Institutions 1875 r. str. 185—186,
„aire-desa'” stopień szlachecki u dawnych i-
rów, wedle Brehon-law, Por. ,„bo-aire” dosło-
wnie „krowi szlachcie”, i ruski litewski bo-
jar, celtyckie braccae, rosyjskie brżuki), które

. mogą być też spadkiem nietylko wspólnoaryj-
skim, ale i historycznym, po Celtach, którzy
zajmowali północne Włochy (por. Bologna)
Bawaryą (Boioaria), Czechy (Bolo-heim), Kar-
 paty (Bojiki, Pieniny==Poenini, tyn=dunum).
Przyrost ludności, wywołujący emigracyą,

wywoływał też i parcelącyą gruntu. Dla te-
go też z jednej strony czytamy w księdze czer-
skiej o miernikach czyli geometrach już 1421

r. (M 13822, 1422 1615) I pewno dla potrzeb

miejscowych rojący się na M. miernicy, pod-
- sunęli Grzebskiemu autorowi Geometryi 1566

r. uwagę, „bo w Polszcze trudno się miernika
dopytać, jam tylko ojednym słyszał na Pod-
górzu, ale i ten już był umarł, Przetoż, kie-
dy w Litwie chciano mierzyć imienia, do M,

_ po miernika posłano' (Popis publiczny ucz-

niów na Żoliborzu 1819 r. str. 87). Przykład

cytowany z Górniekiego, jakoby o nadużyciu

w mierzeniu sznurem przez izbę ciągniętym,

po przez dziury w śŚcianach zrobionej (tamże

str. 36 n. 54i Czacki O prawach lit. i pol. I 
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str. 221) może być nietyle objawem złej
woli takich geometrów, ile zabytkiem daw-
nych praw granicznych, wedle których grani-
ca szła przez piec (Grimm Grenzalter thiimer r.
1845; por. Naturmythen v. Rochholz, Lipsk 1862
str. 23, 25) i stosowanych pewno w Małopol-
sce, kędy dzielono dwory ma poły (Helcel II

N 4101, 3222) Drugim skutkiem parcelacyi jest
skłonność do procesów i obfitość adwokatów.
Dowody tego znajdujemy w księdze sądowej
czerskiej, skąd podaliśmy sylwetkę adwokata
Barana z Falęcin („Staropolska Palestra* kry-
tyka E. 8. 8. odczytu Kraushaura pod t. t.
w Przegl. bibl. Arche.) robiącego najprzód sieci
na jelenie łowieckiea potem matnie adwokackie
na ludzi, W XV w. zńajdujemy takich „,pro-
kuratorów z M. w krakowskiem także, jest
np. 1404 r. Stanisław z Bogusławie „na Ma-
zowszu* prokurator Klemensa z Moskorzewa
podkanclerzego (Heleel II M 1070). Związki
rodzinne a raczej rodowe na Mazowszu noszą

specyalną nazwę gniazdo (progenies), członek
rodu ma tytuł gmiezdnik albo jednej dzielnicy.
(ks. Czerska Ne 341, 590) w wieku XV. Od te-
go należy odróżnić wyrażenie zupani i zupcz
(Kod. Mazow. str. 98) Grenit. Pl. od supa t. j.
urząd (Rzyszcz. II 21) tłomaczone przez hono-
rati, i na Mazowszu (Kod, Mazow. str. 111 r.
1391), a z którem zbiega się w znaczeniu wy-
raz czestniki (honorati Kod. Mazow. str. 221)
znany i w księdze czerskiej (str, XLI n. 1 rok
1518) źle jednak wyjaśniony tamże przez „u-
czastników” (Wyraz „czestników' pochodzi
od cześć honor, i w wypisie z 1516 r. także o-
znaczą ludzi „czestnych” honoratiorum, na-
stępnie urzędników. W pewnych więc ra-
zach, można czestnik uważać za synonim no-
bilis, w aktach wielkopolskich asymilowany do
probi et honesti.) W aktach mazowieckich jus
nobile tłomaczą „slachetne prawo'* (ks. Qzer-
ska M 1724), wskazując tem związek ety-
mologiczny wyrazów szlachetny i szlachcie.
Szlachcic na M, wedle statutu z 1390 r. (por.
ks. Czer. N 744, 862) traci prawa swego sta-
nu osiadając na nieswojej ziemi, i z powrotem
na swoją odzyskuje swe prawa szlacheckie.
Tylko co do nawiązki (opłaty za zabójstwo)
wynoszącej 40 grzywien (nie 60 jak w Koro-
nie) i za kradzież 30 grz. (Kod. Maz. str. 77 r.
1363) różnią się prawa szlacheckie na. M. od
koronnych, Podział szlachty na nobilis i mi-
les (władyka) w różnicy tytułów i nawiązki
(48 kop i 20 kop) wyrażający się (Dunin str.

15) polegał, jak w Małopolsce na posiadaniu
herbu lub jego braku. Dunin odróżnia błęd-
nie władykę od skartabela (tamże) bo właśnie

scartabelat nawet językowo (od Squiroo włady-
ka u Helela II 2369, 2688) powstał z włady-
ctwa i jest giermkostwem polskiem, Mylnie
też pisze wstęp do ks, Czerskiej (str, LXXXIX)



że pozwy były ustne, lecz wchodził już zwy-
czaj pozwów na piśmie. Właśnie bowiem
szlachta posiadała przywilej, że pozywano ją
na piśmie (por. Niwa r. 1875 str. 828—8327
E. Swież. „Niewydany dokument Łokietka),
gdy nieosiadłych pozywano „gołym służeb-
nikiem” (por. Helcel II N+ 3362, 3134, 4316).
Do tego prawa szlachty odnosi się skarga Gło-
waczowy, wdowy po wojewodzie, iż ją pozwa-
no „nie wedle jej prawa tylko przez woźne-

go” (ks, Qzers. M 1031, 1045); dla tego Cztan
(jako szlachcie) żądał pozwu na piśmie (ks.
Czer. LXXXIX). Że dowody powinny być na
pargaminie jak wnioskowano z faktu r. 1471
(tamże), zwyczaj to noże i małopolski (Hel-
cel II M 3275 „cielęcina skrobana -) Przyczem
jednak wypada dodać, że istniały i pozwy
pargaminowe i papierowe w Małopolsce, i pa-
pierowy służył tylko na jeden rok (Helcel II,
Ne 3493.) Zarówno autor wstępu do ks, Czers.
jako i K. Dunin („„Dawne prawo mazowiec-
kie) nie wyjaśnili kwestyi może czysto mazo-
wieckie', że 142] r. istniała dziewiąta część
spadku (ks, Czerska M 1219) co warto porów-
nać z szczegółem nadania Mogilnu „w całem
Mazowszu” 1165 r. przez Bolesława IV Kę-
dzierzawego „„dziewiątej części'* wszystkich do-
chodów (Bielow, Monum I. str. 360). Szcze-
gólnością właściwą Mazowsza, jest energia i
samodzielność kobiet (Dunin dz. cyt. str. 1 12—
118; por. Liske „„Cudzoziemcy w PolsceI str.
74), rękojemstwo włościan, czyli wolność ich
ruszania się za poręczaniem dłuższe niż gdzie-
indziej, choć na M. najprzód (1478 świeckie
1453 biskupie) kartele ekstradycyjnena „hul-
tajów” t. j. kmieci-zbiegów pojawiły się. Na-
zwa „obelnik” dawana kmieciom na M. (ks.
Czer. M 1063 r. 1418) jest wspólną z Małopol-
ską. Zródłosłów jest ob-pole-opole. W Jedlni
prawo obelne, i obelnik (kś. Gacki Jedlnia)
zamiast opolne wyjaśnia formę mazowiecką
obelnik. Odpowiedni wyraz łaciński i polski
jest „com-metaneus obapolny” (Kod. Wielko-
pol. AGZ V str, 40) Dowód solidarności opol-
nej, 1303 r. podał Dunin (d. cyt. str. 200) Za
szczególność mazowiecką niemożna też uważać
Ruchy albo Ruciczy, t. j. kary za zabójstwo
kobiety (Dunin 112) bo ją zna Małopolska
(może „rache*? Helcel II 2832,3384; Rzyszcz,
Cod. dypl. Pol.); ale za to żenienie się rycerza
z kmiecianką (prawo z 1390 r.) bez ujmy klej-

notu szlacheckiego jest godne uwagi, obok fak-
tu, że chłopi bywają sądem polubownym mię-
dzy panami (ks. Czer. N 1056 u Dunina str,
68 n. 1) eo ze względu na wzmiankę „parochia'*
(znaną z statutu Kaźmierza W.) zdaje się być
echem czasów opolowych, kiedy opole obejmo-
wało nobiles i simplices, Nieprzeszkadzało
to czynić sobie wzajem zarzutów 0 mierzenie
kwartą i łokciem (ks. Ozer. M 1385 r. 1421).

Słownik geograficzny. Tom VI. — Zeszyt 63,

Maz 198

IV. Historya Mazowszajeszcze ciemniej-
sze mą początki niż Małopolska. Chociaż imię
jego ludu znane jest, jak widżiemy, w Ii II
w. po Chrystusie, żadnych przecie czynów hi-
storycy greccy i rzymscy niezapisali. Pierw-
„szym faktem dziejów M, jest powstanie (opi-
sane przez Grallusa) ,,komesa t. j. dostojnika
z dworu Mieszka II Lamberta, Mieczsława
(Mojsława), który będąc jego cześnikiem i wa-
zalem, po jego zgonie, (1084) wymową swoją
(jak drugi Krakus) skłonił lud swój rodzimy
z Mazowsza, do okrzyknięcia siebie księciem i
(co jedno znaczyło) chorążym tej dzielnicy.
Naonczas, w skutek zbiegostwa ludności z Po-
znania i Gniezna, pewno i z innych ziem lechie-
kich „za Wisłę* „do Mazowsza*, kraina ta
tak wzmogła się w mieszkańców, że rolnikom
pól, bydłu pastwisk, a ludziom mieszkań za-
brakło, [To natchnęło Mieczsława odwagą opie-
rania się synowi Mieszka II, Kaźmierzowi-

Karolowi, skoro ten silny prawem następstwa,
chciał tego księcia elekcyjnego do uległości
sobie przywieść, Tradycya późniejsza docho-
wała wspomnienie, że ten Mieczsław czyli
Matzo pokonawszy sąsiednich  Ulmerugów
w Prusiech, corocznie pewną liczbę młodzień-
ców od nich brał, tytułem daniny (zapewne
do wojska, por. Szafarzyk dz. cyt. II, str,
454—5). Dopiero z pomocą Gotów uwolnili się
Ulmerugi od tej daniny. Wiadomem jest, że
(wedle Nestora) w 1041 r. Jarosław ruski
(gocki) wojował z Mazowszanami, dopłyną--
wszy (Bugiem?) łodziami do ich ziemi, a po-
tem wydawszy siostrę za Kaźmierza-Karola,
1047 r. zwyciężył Mazowszan, zabił ich księ-
cia Mojsława i upokorzył ich Kaźmierzowi,
Cała więc powieść o Ulmerugach i pomocy
gockiej wyjaśni się pomocą ruską Jarosława,
oraz stosunkami Mojsława z Pomorzanami,
którzy po pokonaniu (wedle Gallusa) 30 „SZY=
ków Mazowszan przez 3 „szykiśKaźmierza,

przyszli w pomoc Mazowszanom. Pokonał i
Pomorzan cztery „legiony, Kazimierz z pół-
tora legionem swoich, Ci Pomorzanie, to jest
„pewno Zemzil dux Pomeraniorum w 1046 r.
godzący się w Merseburgu z Kaźmierzem (An.
Altahens, majores w Pertza Monum Grerma-
niae XX str. 802.) Na 1046 r. wypadałoby
poprawić datę zwyciężenia Mojsława (według
Nestora), albo też przy sprzeczności podań
krajowych i ruskich, wyłącznie swoim ziom-
kom tryumf przypisujących, może trzeba 1046
r. przyjąć jako datę rozerwania sojuszu Pomo-
rzan (Ulmerugów) z Mazowszem, poczem na-

stąpiłby rozgrom Mojsława w dacie podanej
przez Nestora, (Mon. Biel. I, str. 416—418
str. 702—3) Na nowo słychać o Mazowszu za
synów Kaźmierza I; mianowicie Władysław
Herman „w swojem Mazowszu chętniej mie- szkał', synowi Zbigniewowi M. po swej śmier-
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ci przekazywał (str. 434 ks. II, roz. 8)i ze
stolicą Płockiem; tenże Zbigniew ledwo nieza-
garnął Mazowsza, jeszcze za życia ojca (str.
439). Herman umarł w Płockui tam został
poc owany, w kościele płockim (str. 448)
1102 r. W jednym ze swych napadów przed
r 1124, Pomorzanie kości książąt i Hermana,
wedle opowieści Krzywoustego, wydobyli, i
po drogach rozsuli, az głów zęby powybijali.
(Mon. Biel. II str. 63). Po śmierci ojca, Zbig-
niew objął Gniezno, Kalisz, Spicimir,i samo
Mazowsze (Gallus II, roz. 21137, 88) a po
utracie przezeń całej dzielnicy (roz. 41) w sku-
tek podstępnych zamachów na dzielnicę Krzy-
woustego, Mazowsze dostało się w zarząd do-
tychczasowego rządcy Wrocławia, komesa
Magnusa (II roz, 49). Gdy z podniety Zbignie-
wa rozpoczęta przez Heńryka V wojna z Pol-
ską (III, 2) skończyła się na niczem, ai po-
moc Czechów go zawiodła (roz. 28, 25), udał
się w pokorę do brata i dostał Mazowszew len-

no. Niebawem jednak pycha uniosła Zbignie-
wa do przybrania insygnii suzerena, a pono
nawet i do namawiania różnych osób, by za-
mordowałyKrzywoustego, Rozgniewany Krzy-
wousty oślepił brata i wygnał (Mon, Biel. I,
str. 480) i LI, str. 328) podobno 1110. 1129—
1181 pokutował Krzywousty, a duchowni
w miarę kajania się, przy uroczystościach koś-
cielnych, lub poświęceniach kościołów, umniej-
szali mu pokuty ,,z mocy kanonów.* Naresz-
cie z polecenia papieskiego zadośćuczyniwszy
bratu , (Zbigniewowi), zyskał odpust i pogo-
dził się z bratem.* Ze zgonem Krzywoustego
1188 r., M, z Kujawami utworzyło odrębną
dzielnicę będącą uposażeniem Bolesława Kę-
dzierzawego (1188—1178). W czasie walk to-
warzyszących wygnaniuWładysława LI, ustą-
piono Wiznęz3 zamkami Rusinom, sprzymie-
rzeńcom Władysława. Lestko (-; 1186) syn Kę-
dzierzawego objął rządy nad Mazowszem i Kuja-
„wami (Monum Bielow. II str. 3/5, 199, 885).
Ślad tych rządów Lestka, Kędzierzawica ma-
my w akcie z 1185, ze stycznia (Rzysz. IL str.
5—6) którym obdarza kościół Panny Maryi
w Włocławku zamkiem w Słońsku, kaplicą |
w Gmiewkowie, wsiami Kowale, Kurow, Ino-
włodź. W 1186r. już w Płocku sądzi Kazimierz
II, jako zwierzchnik w otoczeniu ksiażąt (prin-
cipes) to jest dwu biskupów, płockiego Wita
i kujawskiego Stefana, oraz Syrona komesa i

Mikołaja (krakowskiego) „prymasa* (Rzysz. I
str. 12) Żyro ów znany już 1161 r. był za ma-
łoletniego Lestka, wielkorządcą i opiekunem
jego dzielnicy (Mon. Biel. II 390, 397, 580)
z polecenia Kaźmierza II, i wówczas (1186)
przybierał tytuł Deigratia z Bożej łaski (Hu-
be) raz wojewody Mazowsza (Okol, Orbis po-
4ozns IIL 110—111). A rządów tych pamiąt-
kadochowała się jeszcze 1222 r., (Rzyszcz, III  
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str. 206—28) przyczem dowiadujemy się, że
w godności rządcy następcą Źyrona był syn
jego Otto. (Wnukiem był Gretko 1256, str.
77) Wszakże. nastąpił rozdział Mazowsza od

Kujaw. Zabiegi Mieszką III by uzyskać za-
pis chorego Lestka dla swego syna Mieszka,
oraz ustąpienie Kujaw (Bielow. IL, str, 406—7,
443) musiały przyjść do skutku, choć ze zmia-
ną osób obdarowanych (Mon. Biel. IV, 12),
bo do śmierci swej w bitwie pod Mozgawą
1195 r. Bolesław syn Mieszka Starego rządził
Kujawami z wojewodą Henrykiem (Mon. Biel.
II, str, 835, Kod. Wielk, M 125, 211). Pó-
Źniej sam Mieszko III objął na siebie Kujawy
(t 1201). Nierychło dopiero odziedziczył je
Konrad syn Kazimierza II i oddał w zarząd
wojew. Krystyna (tamże i Mon. Biel, II, 802,
836). Po gwałtownej śmierci tego Krystyna
w 1217, zrazu oślepionego, a potem dopiero
zdławionego z rozkazu Konrada I, miało M.,
płynące dotąd miodem i mlekiem, zamiast mio-
du piołun i kwaśne mleko oglądać, Wedle
innych źródeł miał on ludy zamorskie, Prusa-
ków iinnych wrogów M. pokonać tak, żei
wrócił spokój M. i podbici lennikami zostali.
Oskarżenie a potem śmierć sprowadzili nań
oskarżyciele rywale (Mon. Biel. IV, str. 752).
Długosz pod r. 1217 wypisując te szczegóły,
za powód kaźni daje obawę Konrada, by nie-
stał się Krystyn groźnym jemu i synom jego.
Z drugiego zaś źródła, w liczbie podszczuwa-
jących na Krystyna wymienia Jana błędnie
zwanego Czaplą, bo jestto błędne odczyta-
nie słowa capelanus. A. powodem niechęci
księcia, były niby wymówki Krystyna za ży-
cie niegodne Konrada, niegdy jego ucznia.
W 1245 (1268) znaleziono Krystyna głowę
z włosami szafranowemi, jaśniutkiemi, Po-
chowano z głową biskupa Wernera (Mon.

Biel. II, str, 753). W 1239 r. został powieszony
rzekomy sprawca kaźni Krystyna, ksiądz Jan.
Powodem tej kary (Mon. Biel. LI, str, 560)
miał być za długi pobyt kś. Jana ze swym
uczniem Kazimierzem, a synem Konrada
w Wrocławiu u jego narzeczonej, córki Hen-
ryka II Pobożnego. (Kod. Wielk. Ne 226, Thei-
ner, Monum. Poloniae, M 74), Darowizna Ło-
wicza, mająca wedle kroniki wielkopolskiej i
Długosza (pod r. 1240) być okupem za ów
grzech Konrada, danym arcybiskupom gnieź-
nieńskim, jest fałszywie do tego faktu zasto-
sowaną. Bo juź 1136 r. (K. W. M 7) „Łowicz
z dziesięcinami, wsiami i ich mieszkańcami,
z łowami, bobrami, i sądownictwem świeckiem
ma tylko odpowiadać przed biskupem, t, j,
za pierwotnej organizacyi kościelnej (za Miesz-
ka I Lamberta | 992) przed biskupem pol-
skim. W 1136 r. zaś, posiadłość ta jest już
wliczoną w poczet majątków arcybiskupa
gnieźnieńskiego. Dwa te najgłośniejsze fa-



kty z życia Konrada przedstawiwszy we wła-ściwem świetle wedle źródeł, przechodzimy
do trzeciego, t. j, do wpływów żony jego narządy księcia. Wedle Długosza, ta żona,Agazya, miała się znęcać nad ciałem, już po-
wieszonego i umęczonego kś. Jana, którego
uwięzić miał trzeci syn Konrada, Ziemowit,
Wyklęcia Agazyi w buli znanej niema, luboDługosz o tej karze jej za ów czyn wspomina,Niema też nie w dawniejszej kronice wielko-polskiej o tym udziale Agazyi w sprawie kś,Jana, jakkolwiek Konrad przyczynę $mierćlkś, Jana zwala „na porady przewrotnych”,co może odnosić się i do Agazyi. Prawdopo-dobieństwo wzmaga się z faktem zabrania wsiChełmce »% porady złych ludzić a to „,przez
wzgląd na żonę: biskupowi włocławskiemu(Rzyszcz. II, str. 591, por. Kod. W. M 211z 1238 r.; por. Rzyszcz, II, str. 11—13 zr,1238) przez tegoż ks. Konrada. Agazya tajest córką Świętosława kś, ruskiego, któregoz 4 innymi, wódz Leszka Białego, po zwycię-stwie 1205 r. nad Romanem odniesionem, przezLeszka i Konrada, powiesił z rozkazu tegożLeszka (Mon, Biel. III, str, 908). Być może,że na jej ślubie z Konradem, niepozwolił ar-cybiskup Henryk odprawić mszy biskupowipłockiemu (Theiner I, str. 8, M 17). Imię jeji38synów wraz z Konradowem figuruje nadarowiźnie ziemi chełmińskiej krzyżakomW „Kruszwicy przed mostamić w lipcu 1230r. (TheinerI, str. 19—20, M 40), z warunkiemPomocy w razie napaści od Prusaków i innychludów pogańskich, przez Konrada uczynionej,Ten stosunek do Krzyżaków jest czwartymfaktem rządów Konrada. Łączy się to z kwe-styą napadów, jakie czynili Pomorzanie i Pru-sacy zdawien dawna na M, w ogóle. W kro-nice Grallusa, opisującej czasy Bolesława III(aż do wygnania WładysławalL) pełno wzmia-
nek o tych najazdach. Wszakże odpierał je
Krzywousty sam, posługując się na M. „pro-cesyami (np. biskupa Szymona) dla podniece-
nia ducha ludności pierwiastkiem religijnym,Go istotnie nawet dziewczęta mazurskie skła-niało do zbierania pomorczyków, jeńców, za-miast łomu, Myśl nawrócenia najezdnikówpodjęta przez śś, Wojciecha (T 997) iBrunona( 1009) i przerwania w ten sposób ich na-
Jazdów, została wznowioną przez cystersaz Łekna Gotfryda (1207) a potem od 1210 jużarcybiskup gnieźnieński Henryk ma zleconyozór nad apostołami i neofitami aż do cząsuutworzenia osobnej dla ostatnich dyecezyi,Szczególniej czynnym był nowy apostoł Kry-
styn, cysters z
pruscy Swabuno i Warpod podarowali nowe-mu biskupowi dwie ziemie Lonzanią i Luba.wią, 6 zaczynają się nowe najazdy

„0d 121
tak, że Honoryusz III uwalnia arcybiskupa
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od krucyaty do ziemi Ś. dla choroby, 1 po-
zwala użyć miejscowych krzyżowców do obro-
ny swej archidyecezyi, co rozszerzył potem i
na biskupa pruskiego, owego Krystyna, w r.
1217. Mimo zabiegów Krystyna, by zebrać
krzyżowców i śród obcych, krucyata odwle-
kła się do 1222, zwłaszcza, że Konrad 1218
i Leszek Biały 1221 zachorował (Theiner I,
62, Rzyszez, II, str. 7). «W 1222 r. Leszek
z bratem rodzonym Konradem i z Henrykiem
Brodatym ks. Wrocławia, w otoczeniu bisku-
pów niemal wszystkich i dostojników świe-
ckich, wyprawę odbyli. W jej ciągu został
Krystyn obdarowany przez Konrada w Łowi-
czu zamkiem chełmińskim na miejsce pobytu
i wsie różne, ziemię chełmińską niewiadomo
który z krzyżowców miał posiąść; każden miał
dochodami dzielić się z Krystynem, prócz
Henryka, mającego dopiero ułożyć się co do
tego z biskupem (Dogiel IV, 11; Theiner $,
M 29). Teraz i biskup płocki Gedeon cedo-
wał swe posiadłości i dochody w chełmińskiem
na Krystyna, którego jeszcze później Konrad
l prywatni uposażyli, W 1224 nowe nają-
zdy nastąpiły, opactwo cystersów zniszczono.
Wówczas podobno (1224—1228) został utwo-
rzony zakon braci rycerskich Chrystusa ma-
jących wojować w Prusiech trybem inflan-
ckim. Od miejsca pobytu zwano ich Dobrzyń-
skimi. Gdy i tych pomoc nieokazała się sku-
teczną, wezwano krzyżaków (1226) za poradą
Henryka szląskiego, wedle źródeł wielkopol-
skich, a w ciągu wypraw Konrada na Kraków
wedle dokumentów (1228). Dano wówczas
ziemię chełmińską w lenno krzyżakom, później
dodano Nieszawę, a 1230 w Inowrocławiu
zrzekł się Krystyn swych posiadłości w cheł-
mińskiem na rzecz zakonu, z wyjątkiem dzie-sięciny i dwustu włók ziemi (15 zagród),W zamian krzyżacy mają bronić jego i jego po-siadłości, i oddawać mu honory zwierzchnicze.
W 1280 nastąpiło nadanie ziemi chełmińskiejzakonowi raz Warunkowe, a potem drugie
sfałszowane podobno, na własność,
sposobem w zanadrzu M. osiadł zakon, obcy
krwią, żądny tylko władzy, który nawet jakwidać 1238 r,, nie bronił Krystyna, pozwolił
50 Po3anom wziąć do niewoli, niewykupił, leczOWSZEM na, jego ziemie, zamek „Nanetirć z ty-
u PoganDami napadł tymczasem (Theiner I,Ne 73 awn.ejsi obrońcy M. dobrzyńscy
rycerze, jeszcze 1230 r. siedzący też między
Koprzywnicą i Chełmnicą (Kod, Maz. A 6,
str. 4) 1237 zwani jako „niegdy dobrzyńscy
uzyskali od Konrada zamek Drohiczyn i całą
ralnę sięgającą od środka rzek Bug i Nur s

do granie ruskich (Hasselbach: Cod. „Pomer. j
str, 556), gdyż tu nowy nieprzyjaciel wyra-
stał w osobie Litwinów. Piątym faktem rzą-
dów Konrada jest ubieganie się jego o rządy
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| Krakowa, Leszek, jak powszechnie źródła
donoszą, został zabity przez Władysława Otto-
nicza 24 listopada 1227 r. (Mon. Biel. II, str.
938) z udziałem Pomorzan i panów polskich
(Połnoje sobr. rusk, ljet. II, str. 508), na
zjeździe w Grąsawie śród całego kleru wyższe-
go polskiego (Rzyszcz. II, M 31). Być bar-
dzo może, że zjazd gąsawski był dalszym cią-
giem „„synodu w Buczkowie*, który odbywał
się 6 maja 1227 r. (Hasselbach: 0. Pom. I,
Ne 161, str. 377). Po zjazdach z swoją brato-
wą Grzymisławą, nie o Krakowie widać nie-
decydujących, Konrad ruszył z wojskiem na
Małopolskę, w której osiadł na zasadzie umów
z zabitym i z klerem Władysław. Laskonogi
(1228—1230). Zdaje się, że skutkiem tej
wyprawy jest zabór Krakowa (1281) i San-
domierza w 1230 przez Konrada (Rzyszcz. II,
str. 9, M 9, Kod. Maz. M 7, 8; K. W. M 134)
a w związku jest wyprawa jego z synami Ro-
mana Halickiego (F 1205) na Kalisz, w celu
odebrania go dla Ottonicza Laskonogiemu
(Połn. sobr. rusk. liet. II, 508). Miasto to
jednak niebawem' przeszło w ręce Henryka

Brodatego. Odtąd tworzy się federacya tery-
toryalno-rodzinna w linii Konrada, której gło-
wą jest on sam (-7 1247), to tytułując się tyl-
ko księciem Mazowsza (1231 K. W, M 182,
184, 1237, 1239 Kod, Maz,, str. 9, 10) to Ku-
jaw (1232 K. W, Ne 140), to Mazowsza i Ku-
jaw (1232 Kod. Maz., str. 6, 1236 Rzyszez.
Cod. Pol. II, str. 15), to Łęczycy (1234, 1239
11247 K. W. M 172, 226, 267, Rzyszcz. II,
str. 14, 20, I, 50; K. W. M 267), to Krakowa
i Łęczycy (1241—3 Rzyszcz. II, str. 39, 44,
46, 594; K. W. M 234, Bart. III, 58, 42), to
samego Krakowa (K. W. N 229 zr. 1241),
to Mazowsza i Krakowa (M. M. Ae. III, str.
81). Raz tylko 1231 zatytułował się księ-
ciem Krakowa, Mazowsza, Sandomierza i Łę-
czycy (Kod. Maz., str, 4,5). Zdaje się, że
pod jego zwierzchnictwem zostawali jego sy-
nowie: Bolesław książę Sandomierza już 1230
(Rzyszcz. LI, str. 9—]10) aż do roku 1232
(Rzyszcz LI, str. 30), jak to wskazał już Na-
ruszewicz a po nim Smolka. Jeszcze 1237 r.
ten Bolesław przywiesił pieczęć księcia Ma-
zowsza i Sandomierza, choć się tylko tytułuje
mazowieckim (Rzyszez, I, str, 41—42), Wr.
1233 zwie się ks. Sieradza (Rzyszcz. I, str.
37—38). Później znowu mazowieckim (1239,
1241, 1246, 1247 Kod. Maz.), poczem umarł
a Ziemowit brat jego objął Mazowsze czerskie.
Kazimierz: Kujawy i Łęczycę prawie stale
trzymał jeszcze za życia ojca aż do śmierci
(F 1268). Rządy Konrada w Chrobacyi prze-
rywali to książęta szląscy, t0 sam Bolesław
Leszkowie, i myśl o skojarzeniu napowrót
wswym ręku obu dzielnie ojcowskich była
tylko czczem marzeniem tego księcia Mazow- 

sza. Zdaje się, że przewagę swoją zawdzię-
czali książęta szląscy i pochodzeniu od naj-
starszego syna Krzywoustego i bohaterskiej
śmierci Henryka II Pobożnego, w boju z Ta-
tarami pod Lignicą, gdy udział Konrada skoń-
czył się na daniu przytułku Danielowi Roma-
nowiczowi, przyszłemu królowi Rusi drohi-
ckiej, a zbiegowi przed Tatarami. (Połn. sobr.
rusk, liet.), Ze zgonem Konrada, losy dziel-
nie chwilowo skojarzonych pod jego rządami
rozchodzą się. Najprzód co do Mazowsza, to
Ziemowit I stale nosi tytuł dodatkowy czer-
skiego i prócz wojewody Mazowsza (z której
to godności przechodzono na kasztelana pło-
ckiego, Kod. Mazow., str. 15) ma kasztelanów
Płocka, Wizny (znana 1145), Ciechanowa,
Zakroczymia, Wyszogrodu (str. 18, rok 1254),
wyrokuje w okręgu zamku pułtuskiego (1250)
co wskazuje granice terytoryalnew przybli-
żeniu. Więziony przez brata Kazimierza z żo-
ną 1254—1255, w 1259 w przymierzu z Bole-
sławami Wielko i Mało-Polski, i Romanem
królewiczem ruskim (synem Daniela) spusto-
szył Łęczyckie i objął w posiadanie zamek
tamże przez sprzymierzeńców zbudowany. To
skłoniło Kazimierza do układów. W 1260r. Li-
twini pod wodzą Mendoga spustoszyli Płock,
a 1262 napadli na Jazdów (pod Warszawą),
zabili Ziemowita wydanego przez przekupio-
nego jego sekretarza Groszeza, a Konrada syna
Z. wzięli do niewoli (Mon. Biel. II, str. 573,
574, 585, 586, 588, LII, str. 862). Opiekę
nad wdową i synami Konradem i Bolesławem

objął Bolesław Wielkopolski, który odbudo-
wał zamek płocki, jedyną obronę M. od po-
gan i dał go rodzinie, Konrad, za którego ty-
le okupu Litwini żądali, żeby całe księstwo
nań niestarczyło, cudownie się uwolnił, bez
grosza okupu (Kod. Maz., str. 26—27), i to u-
pamiętnił darowizną wsi Rafałowo katedrze
płockiej 1285, W dziejach ogólnopolskich
znany jako współzawodnik Leszka (Czarnego
do Krakowa i posiadacz nawet Lublina. Z po-
mocą Rusi i Litwy miał zdobyć Grostyń,
a w zatargach z Leszkiem Czarnym, zwyciężył
jego wojew. sieradzkiego Macieja. Zmarł 1294
bezdzietnie. Ma już przy sobie kasztelana
z Rokicin. Brat jego Bolesław II chwilowy
pan Krakowa 1288, pod Krzywiczem pomagał
Władysławowi Łokietkowi księciu Sieradza
(więc po 1288) przeciw Henrykowi ks. Głogo-
wa (K. W.) 477, mylna data 1278) nadał
arcybiskupom prawo bicia monety w Łowiczu
1286 i 1288 r. (Xe 565, por. M 791). Nosił
tytuły pana płockiego 1286, w 1295 pana
Wizny i Czerska (Kod. Maz., str. 32), 1297
ks, Mazowsza i Czerska (K. W. M 765, 766)
a 1298 pana czerskiego. Miał być w związ-
kach z Litwą, gdy 1299 pustoszyła, Łęczycę i
zabiła brata Łokietka Kazimierza, a mistrz
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pruski Mejnhard za te związki zniszczył mu za-
mek Wiznę, W 1286 (2) Władysław Łokietek
zdobył Płock zapewne śród ubijatyko dziel-nicei Kraków. Bolesław ten + 1318. Z trzechjego synów, Trojden był księciem czerskim(Kod. Maz, str. 88), Wacław płockim (str. 40,41) a Ziemowit czerskim. Ź tych najgorzejsię popisał Wacław, który został 1329 hoł-downikiem Jana króla Czech (str. 47—48) zeswemi zamkami w Płocku, Wyszogrodzie iGostyninie. Syn tego Wacława, Bolesław III
ks. Mazowsza i pan Płocka, także był hołdo-
wnikiem Karola (syna Janowego) króla Czech
a następnie cesarza. Bez względu na to,Kazimierz W. po jego śmierci, 1350 zajął „wa-kujące* księstwo płockie, t. j. ziemię płocką,
wiską i zakroczymską, obiecując 1351 najbliż-
szych krewnych zmarłego, synów Trojdena
czerskiego uwolnić od lennictwa czeskiego
z ziemi płockiej, lub w razie przeciwnym
zwrócić ją im, oni zaś Sochaczowskie oddadząkrólowi, dane obecnie alodyalnie, Po śmierciKazimierza W. bez synów, Trojdenowiczeobejmą Płock,Wiznę, Zakroczym i Sochaczewniezależnie, Wdowa po Bolku w oprawie do-żywotnio będzie siedzieć, a po jej ŚmierciPłock, Zakroczym, Błońsk, Wyszogród wrócądo króla, a Gostyńskie do Trojdenowiczów.
Prawa dawne Kazimierz W, zachowuje ziemiompłockiej, wiskiej i zakroczymskiej (Kod. Maz.

Dopiero w 1353 za odstąpioneJawori Świdnicę na Szląsku, Ludwik uzyskałod Czech niezależność lenną Płocka

W., Kazimierz lennik z ziemi warszawskiejz okręgiem i zamkami: Ciechanów, Sochaczew,Wiskitki, Nowygród nad Pyszą i Nowydwór
nad Narwią i ich okręgami wprędce umarł,
a Kazimierz W, 1355 nadał jego brata Ziemo-
wita III temi lennami, do dawnych ziemi zam-
ków Czersk, Rawę, Gostynin i Liw przyłącza-
Jac. W razie swej śmierci bez syna, spa-dek po ś, p, Wańkowej z zapisu syna jej iańki Bolesława, t.j. Płock z ziemią, Wy-szogród i Płońsk zamki z ziemiami, Kazimierz. daje feodalnie Ziemowitowi, nadto ziemię
Wyszogrodzką ku Gostyniowi, sobie zatrzymu-Ja0 drugi brzeg Wisły (str, 69—70). W 1359azimierz W. po swej śmierci bezwzględniezapisął Płock alodyalnie Ziemowitowi z do-
datkiem Zapilcza, t. j, ziemi między Radomierząi Pilezą (str. 75). 'Tym sposobem Ziemowitten III tytułuje się księciem Mazowsza a pa-
PE Czerska, Rawy, Sochaczewa i Gostynina1859 (str, T6) a 1379 rozdzielił swoje pań-
StwO taję między synów (str, 92): Jan dostałCzersk, Warszawę, Liw, Zakroczym, Wyszo-STód, z wsiami; Kamion, Przesławice i Mło-  
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dzieszyn, (iechanów.... Ostrołękę, Nowogród;
Ziemowit II zaś Płock, Gostyń, Sochaczew,
Rawę, Płońsk, Wiznę po Narew i Siennicę,
Gdy Ziemowit zastawił Wiznę krzyżakom,
Jan 1382 zastrzegł sobie w razie wykupu gra-
nicę ojcowską między Wiską ziemią „a swoją
kasztelanią nowogrodzką (str. 97). Sród za-
targów po zgonie Ludwika o spadek Polski,
Ziemowit IV zajął Kujawy 1383—4 (str. 99,
100, 102) i okrzyknięty królem w Sieradzu,
byłby (gdyby nie wylew Wisły) został i mę-
żem Jadwigi. Skończyły się te zamiary na
ślubie z Aleksandrą siostrą Jagiełły, której
dał na oprawę Rawę i Sochaczów 1388 (str.
106), oraz na donacyi Bełza, Lubaczowa, Bu-
ska, Grabowca, Horodła, Sewłosza, Łopacina
w Rusi 1396 11397 (str. 117—120). Zwró-
ciwszy 1385 r. 1398 wziął Kujawy za-
stawem od Jagiełły (Rzyszez. II, 765, 809).
W 1401 r. oddał swemu bratu Januszowi zie-
mię wiską z pow. goniądzkim (str, 138—140)
wykupione przez tegoż Janusza od krzyża-
ków, którego posiadłości zwiększyło nadanie
Drohiczyna, Mielnika, Suraża i Bielska 1391
przez Jagiełłę (str. 112—113) a którego sto-
licą stała się Warszawa (+ 1429). Synowie
Ziemowita IV, Ziemowit V, Kazimierz, Troj-
den (rq 1427) i Władysław (+ 1455), 1427
r. zawarli umowę dodatkową co do nadań
królewskich i powiatu krzeszowskiego (str.
172), podzieliwszy się tak spadkiem po ojeu,
że Władysław wziął Płock i Wiznę, Płońsk
i zawskrzyńske (Daniłł. I, str. 252 n. 3)
Mławę oraz Bełz, Ziemowit V objął Rawę,
Sochaczew, Grostyń, Mszezonów i na Rusi Ży-
daczów (qr bezdzietnie 1446). Kazimierz wy-
stępuje 1424 u Zawiszy Ozarnego i 1429 przy
nadaniu prawa chełmskiego Mławie, wspólnie
z braćmi (Gawarecki: Przywileje, str. 126),
a ożeniony z wojewodzianką międzyrzecką,
umarł bezdzietny jako książę Bełża 1446 r.
Choć 1431 z Polakami trzej bracia wyruszyli

pod Łuck walczyć z Świdrygiełłą swym wu-
jem podówczas w. ks. Litwy, a nieprawym
zaborcą Podola (Daniłłowicz: Skarbiec N 1562)
weszli z pomagającym mu zakonem w przy-
mierze (M 1608, por, 1613, 1614), a to celem
restauracyj Swidrygiełły, pozbawionego Li-
twy 1432 na rzecz Zygmunta, Ponieważ na
Umowy z wujem pojechał sam Ziemowit, po-
kłócił się o to z nim Władysław (nie Włodzi-
mierz M 1661) tak, źe ledwo ich zgodzono,
ale postanowili się 1433 r. podzielić ziemiami
w ten sposób, że Władysław weźmie ziemie
z tej strony (na płn.) Wisły położone i podda
się krzyżakom, którym gwoli będą Płoccza-
nie utrudniać polskiej armii przejście Wisły
(„e 1663). Niebawem Włądysław jawnie sy
świadczył się z chęcią przystanią do Świdry-
giełły, byleby zwrócił ziemie zapisane mu
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przez Witolda. Choć do zgody już nie przy-
szło, i Władysław połączył się z Zygmuntem,
ua to pamowie mazowieccy ofiarowali swe
usługi 5widrygielle (N. 1664), którego zabie-
gi atoli skończyły się klęską zupełną. W 1487
zapewniono Zygmunta uroczyście, że książęta
mazowieccy a zwłaszcza Kazimierz (wierny
jeszcze?) opuści swego wuja. W 1435 Bole-
sław IV wnuk Janusza a ks. warszawski od-
przedał Wiznę Władysławowi (Kod. Maz. str.
132—8), ana to zajął Drohiczyn i inne odebra-
ne przez Witolda a teraz dane sobie 1440 przez
Zygmunta w. ks. Litwy (Dług. XII, 622) za
którego syna Michała oddał swą siostrę Ofkę,
W 1444 r. Kazimierz Jagiellończyk w. ks. Li-
twy o ten Drohiczyn ubiegał się (Dług. XII,
711—38), to też Bolesław przyjął do siebie Mi-
chała Zygmuntowicza, rywala Kazimierza na
Litwie, ale że Władysław nie poparł Bolesła-
wa, nie przyszło do rozgromu Litwy, owszem
Bolesław stracił i Drohiczyn i Węgrów sobie
przyznane. Wówczas Władysław, nie spo-
dziewającsię synów, nagle zapisał całe księ-
stwo: Płock, Rawę, Sochaczew, Grostynin, Wi-
znę, Raciąż, Zawkrze, Płońsk, Bełź, Lubaczew,
Busk, Horodło, Sewłosz i Łopacin (str. 208—9)
temu Bolesławowi IV, który za przykładem
bisk. płockiego Pawła z Giżyc (późniejszego
opiekuna synów Władysława) i panów świec-
kich polskich, został obrany też królem pol-
skim choć na chwilę po śmierci Warneńczyka,
Był to jednak przelotny rozbłysk chwały dla
Mazowsza, i pozorne na papierze skupienie
w jednem ręku, umożliwiające rozwój potęgi,
Dzielnica Władysława rozpadła się między
dwu jego synów Ziemowita VI (q 1462) i
Władysława II (|; 1462) a Bolesława IV
(r 1454) między 4-ch: Konrada, Kazimierza,
Bolesława V i Janusza II. Zaczęło się też za-
raz powolne wcielanie Mazowsza do korony.
W 1462 r. Władysławicze otruci zostali przez
Grotarda z Rybna kasztelana sochaczewskiego,
zagrożonego przez nich zaborem Rybna (Dłu-
gosz). To też zaraz rawskie i gostyńskie wcie-
lt Kazimierz Jagiellończyk do Polski, a Bełż
oddał jako tenutę królewską, dotychczasowe-

mu stócie, zaś wyrokiem sądowym po długich
sporach, odebrał 1468 dalszym krewnym jako
Konradowi synowi Bolesława TV Płock, zie-
mię zawskrzyńską, płońską, wiską, sochaczew-

skę (M. M. Ae. II, Kod. Maz.). Kazimierz obra-
ny 1471 bisk. płockim, za 6000 zł. węg, oddał
Konradowi ziemię wyszogrodzką 1474 r., ale
śmiercią wywołał spory między tym Konra-
dem a Bolesławem V o spadek po sobie, za-
kończone dopiero 1482. Spory Konrada z Ja-
nem Giżyckim zakończył Jan Olbracht 1490
r. agdy umarł Bolesław V (1488), dał te-
muż Konradowi dożywociem Czersk, Warszawę,
Wyszogród, Zakroczym, Ciechanów, Łomżę, 
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Nowogród 1496 (Kod, Maz.). Atoli Aleksan-
der Jagiellończyk wcielił ziemię płocką, za-
wskrzyńską i wiską, i porównał ją z koroną
1502, 1504, 1505 a synom Konrada, 1504
lennem już tylko nadał Warszawę, Wyszogród,

Zakroczym, Ciechanów, Komżę i Nowogród.
W 1516 wcielono ziemię drohicką. Po zgonie
ostatnich ks. M. Janusza i Stanisława 1525 r.
wcielono M. do korony, zostawiając do czasu
namiestnika i pewne wyłączności zwane eks-
ceptami mazowieckiemi. Była chwila kiedy
Anna ks. mazowiecka miała posagiem wnieść
M. Zygmuntowi I. Zwyciężyła Bona Sforcya,
herbu Wąż. Już po przyłączeniu, wywarło
M. znaczny wpływ na dzieje rzpltej, gdyż dla
celów religijno-politycznych, by obrać katoli-
ka, miejsce pierwszej elekcyi przeniesiono pod
Warszawę, kędy też w osierdziu katolicyzmu
od Zygmunta III osiedlili się na stałe, z Kra-
kowa, królowie polscy. .,Sitarze'* przegłoso-
wali na :zecz „pana Gawińskiego*, „Rdesta'
i innych pretendentów, a potem monarchiczno-
teokratyczny głos Skargi, księdza kaznodziei
i jezuity z Grójea mazowieckiego zaważył ró-
wnie potężnie w literaturze. Krasiński Jam
w swej Polsce (tłom. z 1852, str. 129—130)
wskazawszy że w M.zbiegają się rzeki 3 prowin-

cyj: Wisła (Polski), Narew (Litwy), Bug
(Rusi), i że dla dogodnego nad Wisłą położenia,
odbywają się sejmy walne—oskreślił centralną
geograficzną konieczność M. dla rzpltej.

V, Kościół w Mazowszu, wedle podań
kroniki wielkopolskiej zorganizowany miał
być w dyecezyą przez Bolesława I (Mon. Biel.
II, str. 482), czego powieść spółcześnika Dy-
tmara nie potwierdza. Bulla papieża Inocen-
tego II z 1133 r. 4 czerwca (Haselbach: (od.
Pomer. I, str, 26, Ne 12; Kod. Wlkp. M 6) wy-
mienia w liczbie sufraganii magdeburskich
„„Masowią'”, Późniejszy Cencius wyliczając
1192 r. pobory papieskie z dyecezyj polskich
wymienia osobno z płockiej 4 grzywny złota
płatne przez króla do Rzymu, a z mazowiec-
kiej biskup ma płacić ćwierć grzywny, t.j.
fertona (Muratori: „Antiquitat, Ital, V, str.
875 u Narusz. „Hist. Nar. pol.* ed. lipska IV,
str. 246 nota). Świadezyłoby to nawet o ist-
nieniu dwu, nie tylko jednej dyecezyi na M.
w XII w. Że dyecezya płocka była ustano-
wioną do nawracania Prusaków i Jadźwingów,

jak kujawska dla Pomorza i lubuska dla Lu-
tyków, jest hypotezą prof. Małeckiego (Prze-
wod, nauk, i liter. 1875, str. 310, 318, 314)
nieusprawiedliwioną przez cel i naturę dyece-
zyi, przedewszystkiem dla swej stolicy i jej
okręgu zakładanej. Katedra miała być po-
święconą w Płocku 1144 r. (Mon. Biel, LII,
str. 118) co objaśnia się faktem jej zniszczenia

przez Pomorzan 1126—7 r. z grobami książąt
miejscowych. Ten też rok 1144 przynosi nam
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nazwisko biskupa płockiego Aleksandra, fun-
datora kościoła w Czerwińsku, który też wy-
stępuje 1145 oraz 1155 na uposażeniu Mogil-
neńskiego kościoła przez Bolesława IV Kędzie-
rzawego (K. W. M 11, por. 1213). Jemu teżprzypisane odbudowanie i skończenie z grun-
tu kościoła P. Maryi katedralnego (Mon. Biel.
LI, str. 335) zapewne 1144 r. Umarł 1156
(str. 798). Poprzednikiem Aleksandra będzie
biskup Szymon, współcześnik komesa Magnusa
(Mon. Biel, 1, str. 459) rządcy Mazowsza, mo-
że w 1119 (por. str. 457-—458 i II 774) a ży:
jący za dedykacyi pierwszej księgi kroniki
Gallusa. W 1161 r. przy poświęceńiu kościo-łą w Łęczycy występuje Werner biskup ma-
zowiecki (M. M. Ae. III str. 19 n.5), który1165 posłując do Fryderyka I, przywiózł re-
likwie śś. Henryka i Zygmunta do Płocka, a
1172 (?) został zabity przez Bolestę kasztelą-
na wiskiego (Mon. Biel. IV 751). Po śmierci
Wernera, objął dyecezyą Lupus, obecny nazjeździe łęczyckim Kazimierza (przed 117 1—2)zas po mm Wit, żyjący 1187 r. (Rzyszcz. I, str.14) a obecny 1191 r. przy poświęceniu kole-giaty w Sandomierzu (M. M, Ae. III, str, 5—6). lak wskazawszy umyślnie pierwszych
niewątpliwych biskupów płockich, zapisujemy
o wielkich zatargach przed 1218 r. jakie wy-
nikły między biskupem płockim a arcybisk,
Henrykiem, Między innemi zarzucał arcybi-skup gnieźnieński tolerowanie księży żonatych,nawet dwużennych. Mamy wówczas przykładdziedziczenia dziekanii płockiej syna po ojeu(może Guntera, potem biskupa płockiego).Piotr, obrany 1244 na biskupa po Andrzejujest synem księdza żonatego przed nakazemcelibatu (1220 r. ?), Klemens dziekan płocki1317 i 1822, a 1325 proboszcz katedralny,
zmarły jako biskup płocki 1357 r, w r, 1838
mą zięcia pana Mroczka. Biskup płocki Hen-
ryk (od 1392) ożenił się z Ryngałłą siostrą
Witolda i przez nią otruty. (Por, „Przyczynkido dziejów medycyny w Polsce II, str. 3, 4,8,
9). W 1218 karcono bisk. płockiego za pocią-
ganie duchownych przed sąd świecki. Co dodziesięcin jeszcze w początkach XIII w. pła-"ono je skórkami kun i wiewiórek. W 1231
Konrad I nadał zupełną swobodę kościołowi
płockiemu a 1239 ludność w jego dobrach wy-
Jał z pod jurysdykcyi świeckiej, a poddał są-downictwu bisk. płockiego, co potwierdzono
D241, 1257, 1402, 1464, 1537, 1550, 1618.zi za Konrada dobiskupa należały zamki:ułtusk, Koek pod Lublinem, Brok nad Bu-
3 Breńsk, Swięcko, Czarnów, Grorzno. Bi-

ani płocki nosił tytuł księcia pułtuskiego, a
bonażżŁ Jego biskupa lacedomońskiego. Pro-
aoi atedralny płocki Arnold 1404 wspo-
. © powiecie sieluńskim, od którego jego
astępcy WXYT w. przybierają tytuł książąt. 
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Wykonywują tam takie prawa zwierzchnicze
jak biskupi krakowscy w księstwie siewier-
skiem. W r. 1443 z archidyakonatu płockie-
go, biskup Ścibor oddzielił archidyakonat puł-
tuski, którego granica szła od granicy pru-
skiej przez Janów, Krzynowłogę dwoistą,
Dzierzgowo, Wągrę, Przasnysz, Maków, Nowe
miasto, Janów, Czarnino, Pomiechów i Pomie-
chówek wzdłuż Narwi do Wisły tak, że stro-
na prawa tej linii należała do płockiego, a le-
wa do pułtuskiego archidyakonatu. Powodem
do takiego zwiększenia dozoru nad wiernymi
był (ile się zdaje) husytyzm. Burzenie się
sołtysów, pochodzenia szlacheckiego, w do-
brach kościelnych, na które skarżą się biskupi
płoccy 1418 i 1439 (Kod. Maz.) taką pewno
ma doniosłość. Za sprzyjanie husytom biskupi
Ciołek (z płockiego) i krewny jego Stanisław
Pawłowski byli uważani za herezyarchów 1427
(Cod. epist, Vitoldi) a 1448 tylu namnożyło
się heretyków, że za niewyświęcanie ich ob-
rządku kleryków, spustoszyli dobra biskupa
płockiego Giżyckiego (M. M. Ae. B) i palce ob-
cinają katolickim księżom. Na Mazowszu też
zostało wydane surowe prawo przeciw here-
tykom 1525 r. przez ostatniego z książąt u-
dzielnych, Janusza, zrazu tylko do M, i prze-
ważnie do Warszawy stosowane, a później
rozszerzone dalej, które zakazywało czytać
dzieł Lutra po łacinie i niemiecku, pod karą
śmierci i konfiskaty mienia, Friese wymienia
zą luteranina Jerzego Bornbacha burmistrza
w Warszawie (-; 1544), którego synowie już
byli katolikami. Jerzy Niemsta z Krzczeneic
1581 r. daremnie cheiał zbór dla akatolików
wznieść, ale szlachta kazała go zburzyć. Lu-
trów napłynęło do Warszawy po r. 1607, kie
dy sejm nakazał w Warszawie i Łomży wy-
rabiać dużo broni, a rzemieślnikow brakło i
zwołano niemców (Kś, Bukowski: „Historya
refor. wPolsce), Leszno miasteczko zbudeęwa=
ne 1648 zajęli wyłącznie akatolicy, 1659 r.stanął zbór kalwiński w Węgrowie, którego
filią był warszawski, W 1767 r. stanął pierw-
szy zbór ewangelicki w Warszawie w obrębie
dworca posła duńskiego Saphorina. W ogóle,
jeżeli Mazurowięzasłużyli sobie z czasów po-
gańskich na przydomek „z pod ciemnej gwia-
zdy”, „ślepy Mazur* (jak w Niemczech „,śle-
Pr Hess) za swoją wytrwałość w dawnej
wierze, to podobnejże dowody złożyli w czasie
reformacyi, trzymając się gorliwie katolicy-
mu. Kpiono z wiary, którą Maciek z Prus
W butach przynosił. Wyprawy krucyatowe
za Bolesława Krzywoustego, biskupa Szymona
l komesa Magnusa po M. odbywane, w celu
odparcia Pomorzan; wyprawa Kazimierza: II
z biskupem płockim na czele na Jadźwingów,
i podobna działalność Kazimierza ks. kujaw-
sko-łęczyckiego na Jadźwingii i Galindyi,
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świadczą równie o wczesnej gorliwości apo-
stolskiej Mazurów. Małżeństwo Bolesława
Trojdenowicza z księżniczką Rusi Czerwonej
(naddniestrzańskiej), a później posiadanie Beł-
ża darowanego Ziemowitowi IV, otworzyło
jeszcze dalsze horyzonty propagandzie kato-
liekiej Mazurów. Bolesław Trojdenowicz przy-
płacił ją życiem, otruty 1340 przez swych bo-
jarów ruskich, Z czasów rządów M. w Bełżu,
mamy właśnie akt 1394 (niedrukowany ex
Jibro fundationum XXIII, str. 352) Ziemowita
IV ks, Płocka pana Wizny, w którym mamy
ślad fundacyi kościoła rzymskiego na miejscu
kościoła obrządku greckiego-bizantyńskiego,
Prócz biskupa płockiego, na Mazowsze sięgała
i jurysdykcya biskupa poznańskiego, aczkol-

_ wiek przecięta z płn. na płd, przez dyecezyą
kujawską, Jak archidyakon dobrzyński przy

_ biskupie płockim figurujący bardzo często
w aktach, obręb Mazowsza północnego, skupio-
ny w ręku dyeceźnika płockiego charaktery-
zuje, tak urząd archidyakona czerskiego, do
XV w. przy osobie bisk. poznańskiego, wyraża
zawisłość Mazowsza południowego od Pózna-
nia. Po przeniesieniu kolegiaty z Czerska do
Warszawy (1406) już np. 1472 spotykamy
się z archidyakonem warszawskim. Dopiero
wiek XVIII widzi tytuły przechodnie bisku-
pów warszawskich brane przez poznańskich.
Biskupstwo warszawskie powstało po podziale
rzeczypospolitej.

VL. Zamki w Mazowszu nie są tak gę-
ste jak w Małopolsce. Jeżeli jednak włączy-
my tu dzielnicę Kujaw, w części Sieradza i

' Łęczycy, prawie stale chodzącą z Mazowszem,
to spotykamy się tu z zasadami, których tylko
skutki widzieliśmy w Małopolsce, tu zaś pozna-
jemy zasady prawne. Mianowicie szczególniej

- 60 do Mazowsza i Kujaw mamy akty nadające
wyraźnie i imiennie przywilej budowania zam-
ków osobom prywatnym w swych dobrach,
Dla Mazowsza mamy późny dokument z 1506
r. w którym czytamy, że szlachcie Mikołaj
Polyak z Potrykoz wybudowawszy u siebie
fortalicium sive opugnaculum, jeszcze uzyskał
prawo zbudowania bramy, sposobem zamków,
czyli tak zwany wswożń (most zwodzony ?),
wszakże bez zamiarów szkodliwych krajowi
(Kod. Maz. str. 338—4). Prawo to, służące i da-
wane świeckim, na Kujawach ma we
ilustracye. W 1329 Władysław ks. dobrzyń-
sko-łęczycki pozwolił zamki (locanda castra)
zakładać rodzinie Ogonów (Cauda) we wsiach
ich Lubin, Wola, Dąbrówka, Murzynowo
(Rzyszcz, II 659). 1356 r. Wojciech z Pako-
ści wojew. kujawski uzyskał od Kazimierza

(W. prawo budowania zamków (Rzyszcz, II,
str, 721). Także w ziemi dobrzyńskiej a po-
wiecie księskim Piotr z Brusiny w Świedzie-
bny, Rokitnicy, Janowie, Księtem, dostał od Ka-

ześniejsze  
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zimierza W. prawo zbudowania sobie castrum
seu fortalicium (str, 728), To prawo świeckich
do budowania zamków w swych dobrach, o
wiele łagodzi przywilej kleru mazowieckiego
1231i 1282, polegający na uwolnieniu od bu-
dowy zamków książęcych, a pozwoleniu budo-
wy zamków „osieków' i innych obwarowań
w zrujnowanych miastąch i dobrach kościoła
(Kod. Maz, str. 5—6). Z tego tytułu wspól-
nych (a nawet wyższych nad świeckie) praw
duchownych, nie może dziwić ani oburzać (por.
Krytyka E. 8. S. na rozprawę Wł. Smoleń-
skiego: „Szlachta mazowiecka w poddaństwie
prob. płockich", w Bibl. Warsz, 1878) fortali-
cium SŚchelun przed 1598 r. w dobrach probo-
stwa katedralnego w Sieluniu (Gawarecki:
„Przywilejei t. d, udzielone miastom woje-
wództwa płockiego 1828 str. 297). Z tych przy=
kładów możemy na pewno wnioskować o ist-
nieniu. panów zamkowych (kasztelanów, baro-
nów), władnących własną fortecą, jako pam
dziedziczny, prawie niezależny, na M. W For-
doniu Władysław Jagiełło 1424 obiecał mie-
szczanom zbudować most na Szyroku z waro-
wnym przyczołkiem, który mieli utrzymywać
w porządku i reperować (Rzyszcz. LI, 832).
Jestto ogólną wskazówką, w jakim stosunku
zostaje zamek królewski do każdej miejscowo-
ści. Do takich zamków należą wyliczone
w akcie Bolesława IV Kędzierzawego ks, Ma-
zowsza z Kujaw, 1155 (Mon, Biel. VI 360—3)
Grudziąż, Zakroczym, Serock nad Bugiem,
Rypin, Sochaczew (?), Sierpsk, Nowy Raciąż,
Osielsk, Szreńsk, Ciechanów ?, Nasielsk, Wy-
szogród, Płock, Dobrzyń, Włocławek, Przy-
pust, Płońsk, W 1229 biskup płocki ma zam-
ki Świece, Grorzno (Kod. Maz. str. 3), 1233
Pułtusk, Brok, Swięcko, Karniow (? str, 337—
330). Warszawa ma dokumenta niby Konra-
da I, brata Leszka Białego, z tą datą u Pa-
prockiego („Herby** 405) eo powtarzają Ba-
liński (Star. Pol. I 409, 397 n.), oraz Oskar
Kolberg („Mazowsze* część I, 1884 str. 8),
bez zwrócenia uwagi, że Konrad nosi tytuł
księcia Mazowsza, pana i dziedzica Płocka,
Czerska, Rawy i t. d., nieużywany nigdy
przez Konrada I, do którego czasów data 1224
dokument z wzmianką Warszawy zdaje się
odnosić, Te tytuły służą synom Bolesława IV
w akcie z 1464 r. (Kod. Maz. str. 10—11).
Do tychteż czasów należy tytuł praefectus
curiae, użyty w akcie niby, z 1224. Drugi doku-
ment z 1241 (Paprocki, str. 386) jak się oką-
zuje z metryk koronnych, datowany jest
w Czersku (Rzyszcz. Il, str. 26 n. 11). Trzeci
(dokument wbrew Balińskiemu (Star, Pol. I,
str. 397 n. 1) mówi dopiero 1252 o „„Warsze-
wie jako wsi płacącej dziesięcinę do Góry
Kalwaryi (Kod. Wkp. M 599). W 1253 jest
włodarz płocki Jakób (Kod, Maz, 12 40):
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W 1350 Kazimierz ks, warszawski mówi już
© zamku w tem mieście (Kod, Wkp. Ne 1300)
którego potem budowlą książęta mazowieccy,
Zygmunt August, Zygmunt III i i. się zajmo-
wali. Wójt Bartłomiej znany 1334 (Kod.
Maz, str. 49). W 1475 mamy ststę Wszebora ze
Smolską (str. 263). Płock 1237 z pozwolenia
Piotra bisk, płockiego zyskał miasto na placu
między kościołami Wisława (P. Maryi) i 6.
Dominika po drogę do Czerwińska wiodącą
koło grobów, do dwu studni: Wisława i ży-
dowskiej i do drogi koło dominikanów. W tem
mieście rządzi sołtys (Kod. Maz. str. 8—9)
jeszcze 1314 (str. 39). Zamek jest wspomnia-
ny wyraźnie 1322 (str. 45) a także 1350 (str.
61). Mur i wieże zyskało od Kazimierza W.
1358 r.; ssta Dadźbog 1363 (str. 77). W 1355
wspomniano zamki Ciechanów, Sochaczew,
Wiskitki, Nowygród nad Pyszą i Nowydwór
nad Narwią, Wyszogród, Płońsk (str. 69).
Zamek w Rawie wspomniany 13874 (str, 84;
K. W. M 1697). Erzybko jest sstą tamże (Kod.
Maz. str. 180). Czerski zamek znany 1350
(K. W. 41301). Ruina dzisiejsza zamkowa
datuje z budowli Zygmuntowej, gdyż 1545
ślad jest o rozwalaniu dawnych budowli (Księ-
ga Czerska str. LKXVII n. 1). Od 1441 są
sstowie czerscy, pierwszym ma być Wawrzy-
niec z Bobień (str. XCI). Zamek w Pułtusku
istnieje już 1232, a ssta tamże Piotr z Żdżar
1456 (Kod. Maz. str. 7, 223—224). Były też
zamki jeszcze w XVII (Swięcieki) w Bieżuniu,
w XVI w Bodzanowie (GGwagnin), zamek dre-
wniany w Wiznie 1616 spustoszony był. Za-
mek Nasielski istniał 1232, 1257 (Kod. Maz.
str. 6; Gawarecki: „Przywileje i t. d. udzie-
lone miastom wdztwa płockiego str. 141).
Ciechanów miał w swym zamku posiadać „„ku-
rzą nogę* jak Kraków (T. Lub, Trzy rozdziały
str. 83) co stoi w związku z wyrażeniem li-

tewskiem „na kurzej nóżce* (niebezpiecznie,
chwiejnie) i chatką „,na kurzej nóżce” w po-
wieściach Glińskiego ,.Bajarz Polski”.

VIL. Szkoły na Mazowszu w kroni-
kach i źródłach dotąd dostępnych nierychło
zjawiają się, Istnienie wsi „„Mijstrewo”, sta-
nowiącej uposażenie scholastyka płockiego,
w r. 1822 r. świadczy, jako to już widzieliś-

my w Małopolsce, o istnieniu szkoły katedral-

nej w Płocku, przed tą epoką (Kod. Maz. str.
44) tak, że magister Jan z 1207 r., urządzają-
cy młyn we wsi „,Breśnic'” (villa magistratus

Rzyszcz, Cod. Pol. 1 str. 19) scholastyk (K.
W. X. 211) powieszony r. 1239 przez Konra-
da I, byłby nietylko prywatnym książąt, ale
i szkoły katedralnej mistrzem. Ściśle mówiąc,
synowie Konrada mieli osobnych „pedago-
gów* (Rzysz, IIstr,7). W 1488 r. na prosby
księcia i biskupa, papież Sykstus IV ustanowił
magistra teologii i doktora prawa kanoniczne- 
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go, na dwu prebendach miejscowych, z pra-
wem wykładu żakom (scholaribus) i osobom
prywatnym (simplicibus personis) obu tych
nauk (Kod. Maz. str. 298—4) przez co utwo-
rzył się rodzaj wszechnicy, Przed 1471 r. była
szkołą u S, Bartłomieja (str. 253). W XVII
gimnasium castrense (szkoła zamkowa) z pro-
fesorami z akademii warszawskiej (Starowol-
ski) istnieje, W 1249jest Witalis scholastyk ś.
Michała (Kod. Maz, str, 14), a 1264 r. kapelan
książęcy (str. 17—18). W 1297r. znajdujemy
pedagoga Bogufała w Wiskitkach przy Bole-
sławie kś Czerska (Kod, Maz, str. 33); niewia-
domo czy książęcy czy zwyczajny. W Czersku
była szkoła na zamku, od daty niewiadomej.
W 1435 kśrector scolae w Lewiczynie; w 1448
r. kś, Jan z Osiemborowa director seolarum
w Jazgarzewie; w 1477 kś. Jan director Scolae
w Radwankowie (kś, Czerska, str, XCV). Te-
goż 1477 r. w Kazuniu książę Bolesław IV prze-
znaczył plac na szkołę (Kod. Maz, str. 283—4).
W r. 1334 jest w Rawie szkoła, jej rektorem
Marcin, pisarz księcia Ziemowita (Kod. W.
N 1181i 1574). Jezuici tu uposażeni przez
bis, kujawskiego Wołuckiego 1624 r. mają
szkoły (Baliń., St, P, I, str. 564). W 1791 uczy-
li tam XX. Miechowici (Gaz. Nar. i Ob. w M
74 str. 298 por. str. 390). W Pułtusku szko-
ła istnieje przed 1449, a zapisy na nią ciągną
się począwszy od bis, Erazma Ciołka 1512 do
1560 (por. Łukaszewicz Histor. szkół LIL 509).
W 1563 na sejmie o poprawę jej upominano się.
Gdy w skutek zarazy r. 1564—65 akademicy
Pułtusk opuścili, ich miejsce zajęli Jezuici
sprowadzeni z Braunsberga przez bis. Noskow-
skiego (Paprocki Herby ed. Tur, str. 424),
który im szkołę zmurował, Z łaski arcybis,
Uchańskiego (1581 r.) uczył się tu kś, Stan,
Grochowski poeta pod Jakóbem Wujkiem
(Wiersze 1859 r. str, 300). Warszawa miała
szkołę przy kościele parafialnym św. Jana r.
1339. w którym Hanko był rector scholae,
W połowie XVI w. są szkoły triviales (Pa-
procki, Herby str. 422), W 1577 były szkoły
u ś. Ducha, P. Maryi, ś. Jerzego, św. Trójcy.
W jednej z nich ks. Piotr Starga dwa lata był
przewodnikiem, a Oczko syfilodolog się u-
(czył (Metr. Kor. Księga stołu 248 pod dniem
28 129 stycznia, Łukaszewicz Histor. Szkół
III, 511). Szkoła akademieka istnieje 1746 i
1791 (Gaz, Nar. i Obca M 64 str. 268). Pi-
jarskie powstały 1657, Jezuickie 1668 (Łuk.

I, 176, 171, IV, 179). Ksiądz Stanisław Ko-
narski buduje nowe kolegijmu 1743, nie tyle
z pomocą króla Stanisława Leszczyńskiego,
ile z daru Ludwika XV, który na lat kilka
przeznacza dochody z pewnego opactwa w su-
mie 1948 liwrów. W 1747 uzyskano przywi-
lej na konwikt ze szkołą wojskową, z różnemi
od polskich dawców darami, a Orłowski na
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gruntach Stawki al. Szymanowo zbudował dom
letni dla szkoły. „Jolibord t, j. krasny brzeg
(Popis publ. w Zoliborze 1816 r.) Szkołę ry-
cerską (kadetów) założył Stan. August 1764 i
utrzymywał do 1795. Dla niej ułożył „ka-
techizm* z zasadniczą sprężyną działania „,ho-
nor ks, Czartoryski, W 1791 noszono się
z myślą założenia szkoły głównej w Warsza-
wie. (Listy Śniadeckiego wydanie Kraszewskie-
gostr. 18,46). W 1474 były szkoły w Błoniu,
Bolimowie, tj. na trakcie pogrzebu Zygmunta
Augusta do Krakowa. W 1580 założył Wodziń-
ski szkołę w Kamieniu (Paprocki Herby 421);
szkoła była w Rypinie (str. 52]), W  Szreń-
sku 1779 zalecił król Poniatowski dzieci posy-
łać do szkoły, ' W Myszyńcu 1677 r. OO. Je-
zuitom Sobieski dał grunt pod szkołę, W Wy-
szogrodzie nad Wisłą Władysław kś, Opolski

— Wieluński, Kujawski i Dobrzyński 1382 wy-
bór nauczyciela szkoły oddał plebanowi i
rajcom, Na uniwersytecie krakowskim 1400
r. było z Mazowsza najwięcej uczni t.j. z So-
chaczewa 2, Warszawy, Ujazdu Rozprzy, Ry-
pina, Przedborza, Płocka, Białotarza, Brze-
zin, Łowicza po jednym, 1401 z (Włocławka),
Rawy 2, Belska; w 1402 z Rożana, Łowicza,
Strykowa, Warszawy, Grostynina, Grulczewa,
Ujazdu; 1405 r. z Płońska, Kruszwicy, Lichy-
na, Płocka, Gnatowic, Raciąża, Radziejowa,
Juńca, Łowicza; 1406 r. z Mniszewa, Błotni-
cy, Piotrkowa, Brzezin, Łowieza, Uniejowa,
Jeżowa, Piątku i t. d.; 1407 r. z Dobrzynia 2,
Wyszogrodu, Rawy, Mogilnicy; 1407 z Je-
żowa, Szadka (2) Warki, Piotrkowa, Radzie-
jowa; 1409 r. z Dobrzynia, Grrąbczewa.
" VII. Przemysł na Mazowszu nie zda-
je się być różnym od małopolskiego, a) Wyrób

. napojów gorących ze względu na miód może oka-
zuje się obfitszym, z powodu większej lesisto-
ści i dłużej, oraz na większą skalę praktyko-

' wanego pasiecznictwa, czyli bartnictwa po
puszczach. Ustawy bartnicze drukował Woy-
cicki (w Bibl, starożyt, pisarzy) obowiązujące
w puszczach Ostrołęckiej i sąsiednich. Miarę

wielkiego rozwoju tej gałęzi przemysłu daje

zwyczaj sądowy opłacania księciu miary (po-
kiew) miodu, przez wdowy, które wbrew po-
gańskiemu obyczajowi skazującemu je na spa-

lenie, chciały powtórnie iść za mąż. Zniósł to
Konrad I 1232 (Kod. Maz. str. 81). Rączka
(manuale) miodu płaciła sięz 20 groszyw Czer-
sku 1415 r. (ks. Czerska M 307). Zdaje się
z XIV w. pochodzą dochody miodowe biskupa
płockiego obliczone tak (Mon. Biel. III 122):

- koło Pułtuska 33 wielkich garknów (urnae),
z innych miejsc 20,14, 9 razem „16. ro-
ku 1295 czytamy o płaceniu kary garnka
miodu przez chłopów za zabójstwo między sobą
popełnione (Kod. Maz. str. 33). W 1845 w tym
razie płacili trzy kamienie wosku (str. 55).  
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W 1506 szlachta wiska wykupiła barcie od
bartników (str. 338—8336) Miód bywał nawet
uposażeniem księcia jeszcze w XV w. (z pusz-
czy Młodzieszyn str. 261—2),— Wźnnice, Lubo
klimat surowszym się wydaje niż w Małopol-
sce, jednak ślady licznych winnie są zadoku-
mentowane historycznie, Znajdujemy je w Płoc-
ku (por. Baliński Star. Polska) 1407 i 1414
był vineator, zniszczone 1655 r. W Qzersku
1414 był Piotr vineator (kś. Czerska M 109272)
inna 1564 „dobrze ogrodzona, winnica była
wina nie mało, szczepów mogłoby być, ale ich
nie szczepią”. Uprawą zajmowała się wieś
Tatary, Wieś znikła 1766 r. W Wyszogro-
dzie naprzeciw ujścia Bzury do Wisły 1565 r.
tłoczono beczkę wina lub dwie. Święcicki

jeszcze w XVII w. wspomina o winnicach tu-
tejszych. Mieli przywilej od Bony na wybie-
ranie win, potwierdzony 1551 r. W XVI
w. miały być winnice i w Pułtusku. — Piwo-
warstwo na Mazowszu przynosi nam właściwą
nazwę na brąseatorium to jest ożmice, w któ-
rych mieszczanie byli obowiązani słód suszyć
czyli ożdzić (por. przyw. Liwa 1453 Kod. Ma-
zow. str. 346 i Mińska 1468 r. księga czerska
str. L [X nota) Wyraz ten ciekawy jest i z te-
go względu, że objaśnia suszarnie zboża na
Litwie zwane osieciami (oździecie). Po najeź-
dzie szwedzkim, 1660 w Grójcu piwo warzyć
przestano. O piwie w Warce mówiono „,san-
ta biera di Varca. W Grarwolinie przed 1660
było 79 piwowarów. W Latowiczu 1564 r.
było ich 36 na 102 rzemieślników do opłat o-
bowiązanych. W Błoniu 1564 r. było ich
81; 1660 r. wolno było szynkować piwo piąt-
kowskie. W Stanisławowie przed r. 1660 by-
ło ich 80, po Szwedach tylko 2. W Wąsoszu
wolno było robić piwo 1616 nietylko z psze-
nicy, ale i zinnego zboża, Zakroczym 1564
na 161 rzemieślników miał piwowarów 71.
Nowe miasto nad Soną piwowarów 1564 r.
miało 18. W Łomży 1620 r. było piwowa-
wów z „,pogorzelcami'* 68. Szynkowano piwo
koleńskie. W Nowogrodzie nad Narwią 1620
r. było piwowarów 14. W Liwie 1564 r. na
171 rzemieślników, piwowarów 60, r. 1616
było ich 53. W Nurze, sądząc z miarek, by-
łoby 400 piwowarów r. 1616; w Czersku r.

1564 piwowarów było 24. W Wiskitkach
wedle przywileju 1595 r. nakazanebyło sprze-
dawać piwo wareckie i piątkowskie. Było
też piwo pospolite kolejne zwane t. j. od dwu
warów, po 7 korcach zacieru, jedną beczkę ko-
lejną dawano sście. W Broku, należącym do
biskupów płockich, 1650 r. domów było 481,
a do 82 piwowarów (Gawarecki. Przywileje
i t, d, str, 48) W Chorzelu nad rz. Orzye czy
z mocy przywileju 1542 czy 1642 r. piwo wa-
rzyli mieszczanie (1616 było 10 browarów)
czemu dwór (starościński, przasnyski) prze-
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szkadzał, zmuszając dworskie tylko szynko-
wać. Sobieski 1690 r. to nadużycie zniósł.
W Czerwińsku od każdorazowego waru, pobie-
rał klasztor augustyjanów „„kozłowe” albo
„warowe* 1582 r. Ówczesny opat Stanisław
Falęcki, słynął z pijania „za zdrowie Jezuso-
we,” Ww Dobrzyniu nad Wisłą 1454 r. wójt
miał trzy czeranie (caldoria).— Wódka al. Go-
rzałka. W Płocku było r. 1616 palących ją
28, w Płońsku dla braku drwa, przywożą tyl-
ko z innych miast na wyszynk, w Ozersku
1564 karczmarzów gorzałczanych 9; w 1425
r. w Warce jest sprawa wytoczona przez wój-
ta wareckiego (Heljusza Je 1817) jakiemuś
Stanisławowi, że rozbił „knyaski garnek
(kś. Czerska M 1895) to jest książęcą gorzel-
nią. W N. Mieście nad Soną 1564 r. na 274
domów było 20 gorzelni, w Ostrowie (stwo
nurskie) 1616 r. „jest gareów co w nich go-
rzałkę palają 34. Są wzmianki w lustracyach
(Star. Polska) 0 paleniu wódki i w wielu in-
nych miastach, jak np. w Rawie, gdzie 1616
r. zalewano 62 korcy żyta z owsem na słody
gorzałczane, ale że tylko podany przerób, nie
liczba gorzelni, stąd je opuszczamy. W Za-
kroczymiu 1564 było 161 rzemieślników, z tych
388 palących gorzałkę, 1616 r. „garneów co
w nich gorzałkę palają” było 56, ale dla dro-
gości zboża nie wszystkie były czynne jak
nam podaje lustracya, W Myszyńcu So-
bieski OO, Jezuitom 1677 r. dozwoliwszy kar-
czunku puszczy Ostrołęckiej dał grunt pod
szkołę, szpital i browar. W Wyszkowie bisp.
płocki Wincenty 1602 r. nałożył czynsz 10
groszy z każdego domu, gdzie warzą piwo.
Z innych nie warzących piwa po 5 groszy na
Św. Marcin, Przed 1670 z szynkowni ratusznej
piwo, miód, (mulsum) gorzałka i inne trun-
ki (oraz śledzie) szły aż do Szwecyi. W 1440
r. kanonik Dołęga i brat jego Swiętosław Go-
liasz, marszałek dworu kś, Władysława płoc-
kiego dostali prawo przedaży piwa, miodu i
trunków w domu przy kościele i klasztorze 8.
Trójcy w Płocku. W niektórych miastach,
jak w Zieluniu 1767 r. zakazano piwa itrun-
ków robić lub sprzedawać. Taki zakaz spadł
na żydów płońskich r. 1677 wbrew pozwole-
niu króla Michała r. 1670.—B.) Przemysł gór-
niczy ubożej się przedstawia na M. jak w Ma-
łopolsce bo mniej wyczerpano źródeł dotąd, lu-
bo skarby niedrukowane mieszczą się w me-
trykach koronnych. Só. Słońsk, który wedle
Kromera leżał na pograniczu Prus i Mazowsza,
w 1235 r. ma dwie warzelnie (patellas) ustę-
pione krzyżakom, z których książę Konrad
zastrzegł sobie 14 korcy soli. (Star. Polska)
Ponieważ jednak 1237 r. są przepisy o żeglu-

dze po Wiślei zaborze statków po wyładowa-
niu soli pod Płockiem (Kod. Maz.) można stąd
sądzić, że wyrób soli był nieobfity w M. i  
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przywożono ją z południa. Rudy ma aktz 1476
„mineram* nad rz, Chorzel w pow ciechanow-
skim koło Przasnysza (Kapica, str. 48). W r.
1416 znany Jan minerus (górnik) z Przasny-
sza nad SŚkrodą koło Nowogrodu osiedlony
(Rzyszcz, Cod. Pol. I, str. 292). Przy Nowogro-
dzie nad Pyszą 1569 była ruda przy mieście,
1620 r. w ręku szlachty nie starosty. W do-
brzyńskiem nad Wisłą wokolicy Złotoryi 1391
jest Silberberg (srebrna kopalnia? Rzyszez, II
785) a 1425 w Czerskiem mowa o wyrobie pa-
sów ze srebra i cenie zwykłej. (kś. Czerska M
1520). W 1382 Wyszogród nabył prawa kopa-
nia kruszców (Gawar. 263) 1607 r.; w Łomży
nakazanostarostom trzymać płatnerzy i rusz-
nikarzy na użytek szlachty, Walenty Duracz
z Kamiony kowal, za dostawę potrzeb żelaz-
nych do mostu warszawskiego, został przez
Stefana Batorego r. 1575 uszlachcony, Glina,
używana do budowli na cegły znaną jest
w Warce 1419 r. (kś. Czerska M 1120 nie do-
piero 1505 jak str. LXII) gdzie istnieją „gli- |
niarze' z wyrobem gliny (może kopaniem
z glinianek zajęci)mający styczność.R. 1429 jest
cegielnia w Ostrołęce; 1643 r. na Pradze war-
szawskiej, W Belwederze do dziś dnia w licz-
bie budowli jest „młynek, gdzie mielono ma-
teryał na porcelanę a raczej fajans, od r. 1774
wyrabiany w królewskiej fabryce (por. art.
Ceromika w Polsce Gołęb, w Bibl. Warśz. 1878)
Sas Wolff założył fabrykę fajansow na Bieli-
nie w Warszawie (ulica KrólewskaiMarszał-
kowska) i z glinki z dóbr ks, Marszałkowej w.
k. po 18 złp. za beczkę płaconej. wyrabiał na-
czynia fajansowe 1783 siłą 40 ludzi (Korzon
II 287). 0) Rolnictwo w Mazowszu jako ce-
chę odróżniającą ma podane przez Długosza r.
1471 że ,,Mazowszanie i Łęczycanie w jedne-
go konia orzą” (M. M. Ae.II B. str. 281 M
234) „Grunta na M. (wedle Verduma z 1671
Cudz. w Polsce I str. 78) są piaszczyste i nad-
zwyczaj kamieniste, tak, że wały, pola i płoty
składają się z samych kamieni. W niektó-
rych miejscach mięsza się trochę iłu pomiędzy
piasek i kamienie, a tam rola wydaje dobre o0-
woce. Pola orzą bardzo dziwacznie w wązkie

zagony, niewięcej jak na dwa kroki szerokie,
choć pola samo z siebie są wysoko położone i
wcale niemokre”, Historyczne „przezwisko
za elekcyi Walezego, dane Mazurom: „„Sita-

rze” od kaszy, którą im dawano; przytyki
w rodzaju: „,Mazurowie naszy, po jaglanej ka-

szy, mokre wąsy mają, piwem je maczają”, o-
raz ,,kto sieje tatarkę, ma żonę Barbarkę,i kro-
wami orze—nie pytaj go czy zdrów, ale czy
żyjesz nieboże*: wskazują co przeważnie na M,
wysiewano. Mimo to akt r. 1597 wydany
dla Pułtuska przekonywa, że z Pułtuska wy-
prawiano statki ze zbożem do Gdańska, i to
z tą ulgą, że ładowane w Pułtusku statki pła-
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cą 6 groszy od łasztu; zaś ładowane gdziein-
dziej płacą w Pułtusku złoty od łasztu; kupio-
ne w Pułtusku na targu i sprzedane na statki
"znów tylko 6 gr. Widoczną tedy jest chęć
zwrócenia handlu zbożowego do Pułtuska, o0-
raz rozległość tego handlu. Podobnie w Nu-
rze nad Bugiem w XVII w. kwitł handel
zbożem, które zakupiwszy mieszczanie spła-
wiali do Gdańska. W Czerwińsku 1582 r.
był wymagany „grabark” owsa czterykrotny
czasu żniwa, a mieszczanie z części opackiej
z pół łanka 6 „korcy” owsa musieli opłacać,
D) Spław wodny z cła przynosił w Płocku rocz-
nie 900 flor. 1616 r., a jest znany 12837 r.
wktórym to roku zastrzeżono, że „plenuski”
choć po wyładowaniu soli nie idą na własność
księcia, tylko temu losowi ulegują „,korabie',
wszakże nie przemocą po przybiciu, co niegdyś
było pospolite. (Kod, Maz.) Z nadania Wyszo-
grodowi 1382 r. (Grawar. 268)prawa, by sat-
kii „plassagines” z drzewem stawały przy
mieście „jak to innym miastom nadwiślnym
zwykłem jest”, widać, że prawo portu było
wyjątkiem, a jus naufragii (Srandrecht) ogól-
ną regułą. W Serocku byli rybacy 16l6r.,
którzy obowiązkowo przewozili do Zakroczy-
mia, dokąd Serock należał, W. Zakroczymiu
_1616 byłó rybaków 15, zamiast czynszu „win-
ni podług stąrodawnego zwykłego przewodo-
wać czółnem do Warszawy, Wyszogrodu,
Płocka, Serocka i Włocławia (Włocławka)
o swej strawie.* Przy rolnictwie już wspom-
nieliśmy o wielkich spławach zbożem w Puł
tusku i Nurze. Istniało osobne „prawo wod-

ne” (1460 z racyi Nieszawy Rzyszcz. LI, str.
925). Klonowiez w „Flisie” daje opis okrętu,
porównanego z rybą, po której kształt bierze

_ (sztaba, rufa, zęga), Kończy ten opis uwagą:
„„Tak nauczyła roztropna natura, urobić szku-
tę zmyślnego Mazura”, co wskazuje, że na-
szemu M. głównie przypisywano w XVII w.
zmysł żeglarski. Widziemy z Flisa także, że
cło opłacali żeglarze wiślni w Nowym dwo-
rze, u Narwi; drugą opłatę od żyta uiszezano
w Płocku „„Karłowi” (Kerl?). E) Sukiennietwo
i płóciennictwo w Mazowszu było dobrze rozwi-
nięte. Sierpc 1509 r. uzyskał od Zygmunta
Ę dla swych sukienników, głośnych z dobroci

swych wyrobów, osobną markę handlową: li-
terę 8. pod koroną, nad lwem, Miał też we-
dle przywileju z 10661 postrzygalnią, Ra-

dzanów przy ujściu Mławki do Wkry 1532 r.

otrzymał markę podobna. (Baliń, Star. Pol. I)

Sochaczewscy sukienniey zyskali prawo han-

dlowania swym towarem jak radomscy i san-

domirscy w Lublinie 1476 r. (Kod. Maz. str.
268 — 9). W Wyszogrodzie w 1564 r., na

308 rzemieślników, było 24-ch sukienni-
ków, wyrabiająch /4500 postawów sukna.

W 1616 już ich nie było. W 1787 Michał Po- 

niatowski, ostatnio Prymas nabył grunt w Ło-
wiczu pod „Społeczeństwo fabryki krajowej
płóciennej* z funduszem 900.000 złp., podzie-
lonych na 225 akcyj. Upadła r. 1794 (Ko-
rzon I[, str. 242—83). Prot Potocki miał fabry-
kę sukna na Pradze 1788) str. 240). F) Ho-
dowla koni, bobrów, bydła rogatego ż t, d, rozwija
się tak dobrze na M. jak w Małopolsce. „Wy-
pisy z Helela pełne są wzmianek o „Świerzo-
pach* t.j. dzikich nieujeżdzonych koniach.
Jednakże na M. znajdujemy fakt ściśle zwią-

zany z hodowlą koni, a bardzo nauczający.
Mianowicie 1218 r. spotykamy się Marcinem
„grabihe” (grabiez-hrabicz, comte) wnukiem
Ś$. p. Hugona, zwanym Bucer, któremu to Hu-
gonowi Bolesław Krzywousty, a Mareinowi
Konrad I ludzi zwanych „„spudownicy” przy-

sądzili. (Rzyszcz, Cod. Pol. I, str. 6—7) Po-

nieważ konie rycerskie musiały być spadones

t.j. wałachy, a wyraz buer etymologicznie łą-

czy się z bubreg, bugger, bougre ete., stąd u-
rząd Hugona i Marcina, stał wyraźnie w ścisłym
związku z przygotowywaniem takich koni
przez spądowników (od łacińskiego spado tak
zwanych). Stąd i nazwa buer, w Małopolsce
dająca źródło nazwie rodowej Bogoryjów (por.
Pamięt, Lekar. w Warsz. 1881 str. 750 n. 2
Przegl. Bibl. Archeol. Warsz. 1882 str. 407).
Do specyalnych objawów hodowli na M. na-

leży policzyć hodowlę bobrów, prowadzoną
racyonalnie (por. Przyroda i Przemysł 1880
No 46 „Zwierzęta domowe przed XV w. E. 8.
Swież.) W 1229 był bobrownik książęcy, Jaśko
z Makowa; w Pułtuskiem wybierają 251 sztuk
z których wzięto 10 na użytek, 50 na przedaż,
resztę przeznaczono na rozpłód. Z Flisa wie-
my, że bobr robił swe „jaty” z olszyny. W r.
1295 nad r. Rawką, w Czerskiem koło Karcze-
wa; ]416 znano podatek „„bobrowe' koło No-
wogrodu nad Narwią. Przez miasto Bielsk r.

1441 wedle dawnego obyczaju pędzono do zie-

mi krzyżaków owce i wieprze, za opłatą pie-
przem do skarbca książęcego. Mławę (z Zaw-
skrzyńskiem) 1616 „siła bydła” przechodziło i
tu brano stare cło ziemne pograniczne, od ko-
nia w wozie po groszu, od wołu pędzonego do
Prus po 9 denarów, od owiec po 8. W Cie-
chanowie 1616 Prusacy na jarmarkach dużo

wołów kupują. W Przasnyszu w tymże cza-

sie wzmiankowany jest targ na woły (oppi-
dum foro vendendis bobus clarum) i więk-

szy pokup jest w Przasnyszu niż w Ciecha-
nowie. Bibliografia. Szereg prac o M, rozpo-

czyna Święcickiego .,Topographia sive Descrip-
tio Masoviae” (Warszawa 1684) przełożona
przez Wł. Smoleńskiego (Kwartal. Kłos: 1877
T. IL) Po dwuwiekowej przerwie ogłosił Ko-
wnacki „Dzieje księstwa Mazowieckiego”
w Pam. Warsz, z 1820 r. Wincenty Gawarec-
ki oddawszy się specyalnie poszukiwaniom
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nad historyą miast i osad mazowieckich, wy-
dał cały szereg monografii: „Wiadomość hi-

- storyczna o Płocku, Warszawa 1821 r., Opis
topograficzno-historyczny ziemi dobrzyńskiej”
Płock 1825, „Pisma historyczne" 1824 (zbiór

monografii), „Wiadom. histor. o mieście Pułtu-
sku* Warsz. 1826. „Przywileje, nadania i
swobody ete. udzielone miastom wojew. płoc-
kiego z dodaniem wiadom. o księstwie sieluń-
skiem Warsz. 1828. ,„Pamiętnik hist. płocki”,
Warsz. 1828. G. Zieliński drukował w Bibl. War,
o ziemi dobrzyńskiej, Wojcicki K. Wł. zwrócił
uwagę na życie ludowe i pieśni Mazurów za-
równo w opowiadaniu „,Kurpie* (Lwów 1834)
jak w swych „Starych gawędach i obrazach,
Starożytna Polska' (Warszawa 1843—1850)
rzuciła wiele światła na historyą miast mazo-
wieckich. Historyą M. w szerszych rozmia-
rach skreślił Kozłowski w dziele „Dzieje M.
za panowania książąt* Warszawa 1859. Ro-
manowski J. N. napisał De Conradi ducis Ma-
soviae atque ordinis cruciferorum prima mu-
tuaque conditione. Poznań 1857. Sokołowski
A. „„Konrad książę na Mazowszui zakon Krzy-
żacki,* Poznań 1874. Krzyżanowski ks. „Ka-
tedra płocka i jej biskupi*, Płock, 1877. (por.
krytyka E. 8, 8. w Bibl, Warszawskiej. Lukas
„Przyłączenie Mazowsza do korony* (Przew.
liter. lwowski—1875.) Dunin. K. Dawne ma-
zowieckie prawo. Warszawa 1880. Dzieje
szlachty mazowieckiej bada i odtwarza w mo-
nografiach współczesny historyk Władysław
Smoleński. Charakterystykę ludu i zbiór
pieśni dał Oskar Kolberg w dziele „Lud*,
którego ostatni tom obejmuje Mazowsze.
Dokumenta historyczne, odnoszące się do M,
mieści: Rzyszczewskiego Codex diplomaticus
Poloniae (Warszawa). I, II, ks. Lubomirski
kodeks Mazowiecki, Kapicy „„Herbarz* (wyd.
Glogera). E. 8. Swieżawski,
Mazowsze pruskie al. Mazury, I. Poło-

żenie, rozległość, kształt powierzchni.
Mazurami zowią płd. część PrusWschodnich, po-
łożoną między 37021 o 40% 28' wsch. dłg.
geogr: i między 539 7/a54 32 płn. szer.
geogr. Ze wschodu i południa okrąża M. gra-
nica królestwa Polskiego od Przerośli aż do
Mławy. Północno-zachodnią granicę zaś two-
rzy linia pociągniona od Gołdapi począwszy,
w prostym kierunku na Węgobork, Rastem-
bork, Szczęsno (Sehsten), Biskupiec i Pasym
do Dąbrowy i Działdowa. Powiaty przezMa-
zurów zamieszkałe są: niborski, szczycieński,
ządzborski, margrabowski, łecki, lecki, jańs-
borski a po części węgoborski 1 gołdapski.
Według Weissa (Ob. „Preussisch Littauen
und Masuren* II, 215) siedzą Mazurzy spora-
dycznie i w płd. części pow. darkiejmskiego,

Pow. niborskii szczycieński należą do obwodu
regencyi królewieckiej, wszystkie inne do 
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gąbińskiej, Obszar kraju, przez Mazurów za-
jętego, dochodzi 200) mil kwadr. Znaczniejsze
miasta mazurskie są: Nibork (4259 mk. 1880),
Działdowo 2809, Szczytno 2000, Wielbark
2641, Ządzbork 3321, Mikołajki 2192, Olec-
ko 49212, Błk 5912, Lec 4034, Ryn 2340,
Jańsbork 2896, Umysłowem ogniskiem Mazu-
rów jest dziś Lec, Tu bowiem wychodzi Gaze-
ta Lecka, aż do niedawna jedyne polityczne
czasop. mazurskie, ztąd rozchodzi się co rok
kalendarz Gersa na całe Mazury. Ziemia ma-
zurską leży na wyżynie Baltyckiej, która od
licznych, po niej rozrzuconych, jezior nazwę
wschodnio-pruskiego pojezierzą otrzymała.
Wyżyna ta ciągnie się z wsch.-płn. wschodu
ku zach.płd. zachodowi i „QQworzy wododział
między Pregołą i zatoką Swieżą na północ,
a Biebrzą, Narwiąi Bugiem na południowy
wschód. Średnia jej wyniosłość wynosi 400—
500 stóp, niektóre szczyty dochodzą jednak do
1000. stóp. Największe jezioro mazurskie,
Sniardwy (Spirding-See), leży 425 stóp npm.,
w tej samej wysokości rozłożyły się Mamry,
o mało co niżej Lewientyn (Loetzener-See)
416 "l stóp. Jeżeli z Reszla na Warmii po-
ciągniemy przez M. linię na Ełk, naten-
czas natrafimy na następne wzniesienia: Ster-
ławki w środku między Rastemborkiem a Le-
cem, 588 stóp npm., Siemionki między Lecem
a Ełkiem 613, Zamejty nieco na północ od Eł-
ku 565 stóp, Borki na południe od Ełku, tak-
że 565 stóp, Wierzbołowo na wschód od Ełka,
577. Jeszcze wyżej leży Surmówka w pow.
ządzborskim, 669, Botowo w szczycieńskim,
685, Usranki w pow. leckim 678, Jabłonki
w szczycieńskim 665; Jedwabno w niborskim
577. Pow. lecki 500 do 800 stóp npm. leżący,
nazywa się ztąd mazurską Szwajcaryą; najwyż-
sze szczyty znajdują się w płn.-wsch. części,
gdzie góra gołdapska sięga do 868 stóp, a gó-
ry szeskie, napograniczu pow. margrabowskie-
go i gołdapskiego, aż do 987 stóp. Dowcip
ludowy dzieli całe Mazury na trzy części, sto-
sując się do powierzchni ziemi i jej jakości, t.
j. na Mazurypiaszczyste (pod Szczytnem), na
Mazury kamieniste i garbate czyli pagórko-
wate (pod Gołdapiem). Aczkolwiek miejsca-
mi nawet na dobrych gruntach nie zbywa,
jest jednakowoż wiele okolic, które wszystkie
te. trzy przymioty w sobie łączą, Dużo ziemi
leży jeszcze odłogiem, często dlatego, że pola
są jakby zasiane kamieniem wapiennym, tak
że zboża nie rodzą. Wielka część ziemi mazur-
skiej pokryta jest lasami liściowymi i szpilko-
wymi; w pow. gołdapskim obejmują bory
100,071 m., czyli 260 %, całego obszaru,wjańs-
borskim 197,583, czyli 30'1 */,, w margrabow-
skim 50,189 m., czyli 150*/,, w ządzborskim
116-389 ezyli 24*2 9/, i t. d, Najbardziej słyną
bory jańsborskie 98 kil, dł. a 45 kil, szerokie,
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II. Hydrografta. Obfitość jezior sta-|

nowiwybitną cechę obszaru Mazowsza; rzut
oka na mapę już to uwydatnia. W pow.
łeckim i leckim zajmują wody 30,000 morgów,

w ządzborskim przeszło 60,000, a w jańsbor-

skim nawet 72,000 morgów. Jeziora mazur-
- skie ciągną się najczęściej z południa na pół-
noc. Największe jezioro Śniardwy ma 1,86
mili kwadr. obszaru i 12 do 14 mil obwodu.
Lewientyn jest 3 i pół mili dług. a pół mili
szer,i obejmuje 0:47 mili kwadr.; Mamry są

_0:52 mili kwadr. duże, 3 mile dług. 1*/, mili
szer.; Orzysz 1'/, m.dłg.; Niskie 31/, m. dług.;
Wisztyniec */, mili dług, '/, mili szer.; Hasny
czyli Łaźno 2567 morgów obejmuje; Olecko

1087 morgów i t.d. Po trzech pierwszych
chodzą statki parowe, a kiedy burza nastanie,
bywają na nich fale niemal morskie, Według
najnowszego obliczenia obejmują jezióra ma-
zurskie 84'745 ha. i dostarczają rocznie 19420
ton lub 833680 kilogramów ryb. Wszelako
wskutek wyzyskiwania jeziór przez dzierżaw-
ców i potajemnego łowienia przez nadbrzeż-
nych wieśniaków ryb coraz więcej ubywa.
Najwięcej ryb idzie do królestwa Polskiego.
Najczęściej znachodzą się następne gatunki

ryb: leszcze, sandacze, liny, szczupaki, węgo-
rze,morenki, w Sniardwach są i sumy, dalej
stynki, płocie, okonie, łososie, minogi; raków
także wielka obfitość, Z rzek mazurskich za-

sługują na wzmiankę: Działdówka w pow. ni-
borskim, Omulew także w pow. niborskim, Ro-

żoga i Skwaw pow. szczycieńskim, Pisa w pow.
jańsborskim i jej dopływ Wincenta; w pow.

gołdapskim: Jarka, Gołdap, Rominta; w leć-

kim Gawlik; w łeckim Ełk; w margrabowskim
Lega i Hasna; w ządzborskim Gruber. Najwięk-

- szą rzeką mazurską jest Węgorap, która wy-
pływa z jez, Mamrami zwanego, jej długość
ztąd aż do Wystruci, gdzie uchodzi do Prego-
ły, wynosi 22 i pół mili, spad 336 stóp. Więk-
sza część wymienionych tu jeziór i rzek łą-
czy się ze sobą już to za pomocą mniej-
szych strug, już to za pomocą kanałów; wy-

mieniamy tu tylko kanał jańsborski, łączący
za pośrednictwem Pisy i Węgorapi Wisłę
z Pregołą. Gdzie są góry, bory i jeziora, tam
nie zbywa na miejscowościach pięknością po-

łożenia odznaczających się. Zachwycającym
jest np. widok na jezioro łękuekie pod Orło-

wem, otoczone z jednej strony pagórkami, któ-
rych wierzchołki jodłami, świerkami i brzoza-

mi zarosłe, z drugiej strony dwór łękucki, ga-

je i łąki zielone i kościół orłowski z wysmuk-

łą wieżyczką. Nie daleko ztąd leży Łaźno

(Haschnen) śród zieleniejących borów i szu-

miących jezior; wieś ta bywa uważana za
3 najpiękniejszą W całej okolicy. I miastoEłk,

stolica mazurska, w ładnej leży okolicy, ze
stąrem zamczyskiem W „pośrodku jeziora,  
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IU. Komunikacyą lądowąułatwiająlicz-
ne bite trakty, które przy poszczególnych po-
wiatąch są wymienione. Żelaznych kolei liczą
Mazury tylko trzy; południowa wschodnio-
praska kolej (Królewiec-Grajewo) przechodzi
nieorhal przez środek ziemi mazurskiej przez
Lec i Etk; wschodnie powiaty przerzyna ko-
kej wystrucko-łecka al. mazurska, a najdalej
na zachód wysunięty powiat niborski kolej
malborsko-mławska. |

IV. Klimat Mazowsza jest wogóle wsku-
tek wysokiego położenia zimny; wiosna tu
późna, jesień rychła, zima ostra i długa,
pogoda niestała, temperatura zmienna, ran-

ki w wiosennej i jesiennej porze mgliste,
Całkiem pogodne dni są rzadkie. Przymroz-
ki na wiosnę, nawet w maju, śniegii lody
trwają aż do połowy kwietnia, a na wyżynie
do początku maja leżą. Średnia temperatura całe-

go obwodu gąbińskiego, do którego M. po naj-
większej części należy, wynosi według Weis-

sa -|- 50 R, Upały dochodzą -|- 20, rzadko 28?
R.; mrozy—18 aż do 229 R.  Najzimniejszym
punktem M. a podobno i całego państwa pru-
skiego jest wś Orzysz w pow. jansborskim,
położona między 530 48' płn. szerok. i 39” 36'
wsch. dług., a wyniesiona 4650 7” stóp npm.
Tu najwyższa i najniższa temperatura wynosi
w marcu —19'8i 12:9; w kwietniu —117

i -|-22-3; w maju — 26 i -|- 28'8; w czerwcu
12:31 -- 28'8; w lipcu 281248; w sier-
pniu -- 4 i 260; we wrześniu — 1'6 i -|-22*4;
w pażdzierniku — 8'4 i -|- 185. Deszcze o0-
becnie mniej obfite jak dawniej. Nagłym
zmianom temperatury towarzyszą częste gra-
dobicia, Głównie uprawiają tu pszenicę, żyto,
jęczmień, owies, jarkę, groch, bukwitę, kar-
tofle i len; z jarzyn: marchew, cebulę, bru-
kiew, rąkiel i kapustę, stanowiącą obok kar-

tofli główną potrawę uboższych warstw.
V. Ludność polska i niemiecka, ziemię

mazurską zamieszkująca, wynosiła podług u-

rzędowych danych statystycznych dnia 3

grudnia 1867 roku przeszło 400,000. miesz-
kańców. Ilu z tej liczby należy do Niem-
ców, ilu do Polaków, dowiemy się porówny-
wając odnośne daty z 18387 r. 1) w pow. wę-
goborskim liczono wtenczas 8,994 pol. a 20.834

nieme.; 2) w gołdapskim 3,333 pol. a 25,516

niem.. 3) w jańsborskim 29,386 pol. a 3,695

niem.; 4) w leckim 21,207 pol. a 3,086 niem,

5. włeckim 27,718 pol. a 3,685 niem.; 6)
w margrab. 22,074 pol.a 6,266 niem.; 7)
w ządzborskim 27,958 pol,, a 4,921 niem; 8)
w szezycieńskim 1848 r. 42,827 pol. a 5,581
niem. ) Ludność powiatu niborskiego wyno-
siła 1867 r. 50,340 mieszk. a ponieważ cały
nieomal jest polski, liczyć można przynajmniej
45,000 polaków. Zmniejszywszy ostątnie dwie
liczby stosunkowo, będziemy mieli w 1837r.
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mniej więcej 210,000 polaków a 77,000 niem-
ców w 9 powiatach, Odliczywszy zaś powia-
ty: węgoborski i gołdapski, których część ma-
łą tylko zamieszkują Polacy, będziemy mieli
w 7 powiatach około 200,000 polaków a 32,000
niemców, Przyjmując dziś, jeszcze ten sam
stosunek, będzie w 9 powiatach mniej więcej
260,000 polaków a 140,000 niemców, lub
w_7 powiatach mniej więcej 250,000 polaków
170,000 niemców. Autor mapy etnograficz-
nej Prus królew., książęcych i Warmii (Ob.
Pamiętnik fizyograficzny, III. str. 485) podaje
w  objaśnieniach wiekszą liczbę Mazurów
470,000; Guthe zaś (Ob. Lehrbuch der Geo-
graphie, Hannover 1879, str. 886) liczy ich
350,000. Weiss wreszcie podaje następne
liczby: R. 1873 było w pow. wegor. 1818 pol.
34,735 niem.; w gołd, 954 pol., 41,893 niem.;
w jańsb. 35,150 pol. 9226 niem.; w leckim
18,364 pol. 20,465 niem.; w łeckim 30,991
pol. ,14,/42 niem.; w margrab. 22,919 pol.,
15,598 niem.; w ządzborskim 25,120  pol.,
21,282 niem., razem 185, 311 pol. Brak pow.
szczycieńskiego i niborskiego, z których nie
mamy pod ręką cyfr odpowiednich. Gdyby
Mązurzy razem z resztą ludności polskiej
w Prusach iść chcieli liczba posłów polskich
w Berlinie znacznie by przez to wzrosła. Co
do wyznania, Mazurzy są ewangielikami, ka-
tolików może być między niemi 10 do 15,000.
Przed reformacyą należały parafie mazurskie
do biskupstwa warmińskiego, mianowicie do
trzech dekanatów: biskupieckiego, szępopel-
skiego 1 reszelskiego. W Pasymie był proboszcz
i wikary; do probostwa należały 4włóki meszne
wynosiło 3'/, łaszt., w Dzwierzutach 4 włóki,
meszne 2 łaszty; w Wildenheim była filia
dokąd prob. dojeżdżał co 14 dni; kościół ist-
niał tu tylko do 1581 r. W Trelkowie został
kościół fundowany już 1391 r. Dalej znajdo-
wał się kościół w Szczytnie, proboszcz w Rań-
sku posiadał 4 włóki, meszne wynosiło 3 łasz-
ty; w Targowie 2 włóki resp. 3 łaszty; wy-
mienione tu kościoły leżały w wójtostwie
szczycieńskiem; w  wójtostwie szesnińskiem
istniały kościoły kat. w Sorkwitach, Ządzbor-
ku, Szesnie, Nawiadach i w Botem. Wszyst-
kie te parafie, z wyjątkiem ostatniej, należącej
do dekanatu reszelskiego, przyłączone były
do dekanatu biskupieckiego. Do dek. reszel-
skiego należały: Okartowo i filia Orzysz (4
włóki, meszne 2 i pół łasztów); Ryn, Mikołaj-
ki, Klusy, Jańsbork, Drygały (4 włóki,1 łaszt
i 22 korcy), Biała (2 włóki,2 łaszty),Kumilsk
(4 włóki, | łaszt i 20 korcy), Ełk, Lisewo,
Grabnik (?); w wójtostwie leckim były koś-
cioły w Lecu, Miłkach i Juchach zfilią w Stra-
dunach, w Kalinowie i w Sterławkach, gdzie
istniała tylko kaplica. Do wójtostwa węgo-
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Rozengart (4 włóki, 2 łaszty i 20 korcy mesz-
nego), filia Doba; Kruklanki i Węgielsztyn (4
włóki). Po nieszczęsnej sekularyzacyi zakonu
1525r.,gdy ks, Albrecht przyjął protestan-
tyzm, ludność mazurska przyjęła to wyznanie.
A gdy biskup warmiński Maurycy Ferber te-
mu się energicznie opierał, odłączono Mazury
od dyecezyi warm., do której dotąd należały.
Między ludem zachowało się jednak jeszcze
dosyć katolickich zwyczajów, Jak u nas tak
i tu zachował się jeszcze obrząd kolendy; Ma-
zurzy daję w kościele na wypominki, nie tyl-
ko u pastora swego, ale i u proboszcza katolie.,
zwłaszcza w dzień przemienienia Pańskiego.
W ostatnim czasie robi katolicyzm znaczne
postępy na Mazurach, jużto przez nawracanie
się jużto przez przypływ ludności z Warmii,
która tu zakupuje grunta. Dla rozproszonych
wiernych założono w ostatnich latach stacye
misyjne utrzymywane przez tow. św. Woj-
ciecha i Bonifacego. Kat. kościoły zostały zbu-
dowane 1853 r. w Ełku, gdzie 1879 r. było
450 kom,, w Margrabowie także 1853 r., kom.
597; r. 1851 w Lesinachwpow. szczycieńskim
622 kom, w Klonie 1861 r. 680 kom. i w Ządz-
borku także 1861 r. kom 823, Nadto są sta-
cye misyjne w Wystruci 172 kom, w Jań-
sborku 210 kom. i w Pasymiu 650 kom.;
wymienione tu kościoły i stacye misyjne na-
leżą do dyec. warmińskiej, W dyecezyi cheł-
mińskiej zaś utworzono na polskich Mazurach
1851 r, nowy dekanat pomezański, który o-
prócz trzech starych parafii Łęcka (1812 dusz
r. 1888), Turowa 698 i Białut 1249 ma4
nowo za teraźniejszego biskupa kś. Marwiczą
założone parafie. w Działdowie od r. 1862
(1689 dusz r. 1888), w Dąbrownie od r. 1864
(1218 dusz), w Niborku od r. 1860 (962 dusz)
I w Ostrodzie od r. 1860 (1088 dusz); ostatnie
4 parafie utrzymuje tow. św. Wojciecha i św.
Bonifacego z siedliskiem w Pelplinie z dobro-
wolnych składek dyecezyalnych (Ob. Słow.
Geogr. I, str. 567), Parafia ostródzka leży
w tak zwanych Starych Prusach i do mazur-
skich policzoną być nie może, —Postać i cha-
rakter ludu mazurskiego, pisze Kętrzyński, są
nieomal te same, jak wogóle ludu polskiego.
Mazur jest zwykle wzrostu średniego, a ztąd
jego nazwisko, bo w litewskim języku ma-
Zuras oznacza, człowieka niewielkiego wzrostu,
człowieka krępego, zsiadłego; rysy twarzy nie
są bez inteligeneyi. Usposobienie Mazura jest
wesołe, dla tego lubi on towarzystwo, anajmi-
lej mu, gdzie gwarno, Jest gościnny i przy-
Jawszy obcego do swej chaty, rad się od niego
dowiedzieć, co tam słychać w. świecie. Skoro
z obcym się spotyka, będzie pewnie po zwy-
czajnym: „Dobry dzień”, na co się odpowiada
„Bóg zapłać”, pierwsze jego zapytanie: A skie-

borskiego były przyłączone następ. parafie: ' la (zkąd) waść? Mazur serce ma dobre, ną-
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wet dobroduszne i gotów zawsze ostatnim ka-
wałkiem chleba się podzielić. Przytem jest
on trochę uparty i dosyć kłótliwy, a ponieważ
wstrzemięźliwość tam mało znana i niejeden
"wskutek tego co rokmienie i zdrowie traci, ztąd
często głośne kłótnie i bójki po karczmach,
targach i jarmarkach. —Odzież Mazura jest
prosta; latem długa sukmana granatowa i ka-
pelusz podobny do tego, który Kurpie noszą;
zimową porą kożuch i czapka futrzana, czyli
kołpak, krawatki i chustki czerwonego lub in-
nego jaskrawego koloru. Ubiór kobiet niema

- nie nadzwyczajnego; panny chodzą z gołą gło-
wą; kolor włosów nieomal blond. Mężatki
starsze kobiety obwijają głowę w im tylko

właściwy sposób chustką jedwabną, ale nie
czerwoną jak na Kujawach, a również nie jest
to taki jak tam rodzaj zawojów. Chustka za-

 wiązuje się nad czołem i węzły spoczywają
tamże tworząc rodzaj skrzydeł motyla. —Ma-
zur lubi mieszkać nad wodą; wioski jegoi
miasteczka, składające się zwykle z jednej, czę-
sto bardzo długiej ulicy, leżą nieomal wszyst-
kie nad jeziorami. Chatki drewniane, słomą
pokryte, bo drzewo nie zbyt drogie, nie wyso-
kie ale szerokie, okienka małe, w izbie piece
ogromny, bo zimy bywają długie i silne, a
przy ścianach i na ścianach i pod sufitem zgro-
madza się wszystkie statki domowe. Zamoż-

ność i dostatek są rzadkie, bo ziemia mazurska
_ to piasek niebardzo urodzajny. Grospodarność

dj oszczędność u Mazura nie wielka,  Bu-

dynki gospodarskie małe, a inwentarz nędz-
ny. Konie także są małe, chude, długi-

mi włosami obrosłe, ale dosyć wytrwałe; wo-

ły i krówki małe i nędzne, a owce, gdzie
takowe mają, są swojskie. Na lekkich swych
gruntach uprawia Mazur kartofle, tatarkę, len
dżyto, rzadko owies i jęczmień. W miastach
zaś stanowi Mazur proletaryat rzemieślniczy,
który z ciągłą biedą i niedostatkiem walczy i
zarazem klasę robotników wszelkiego rodzaju
i służących. Wiele obyczajów ogólno polskich
przechowało się na Mazurach. Po ukończonych
żniwach, skoro ostatni snopek zwieziono, wie-

śniacy stroją siebie, kosy i grabie w kwiaty i
wieńce i idą, przodownica z wieńcem wielkim,
dla państwa przeznaczonym, na przodzie, przy-
śpiewując piosnki, do dworu, Kiedy się ku

niemu zbliżają, zaczynają ową pieśń, którą od
Bugu do Odry, od morza Baltyckiego do Kar-

pat usłyszysz: „,Plon niesiemy plon, Że wszyst

kich stroni t. d. Skoro wieniec oddano, chłop-

cy i dziewczęta na to już czychający, zaczyna-

ją przybyłych oblewać wodą,nie szklankami,
lecz garnkami, węborkami, a widz zręcznie

uwijać się musi, żeby nie został także zlany

do nitki, Jak w Prusach zachodnich, tak i na

Mazurach bywają te same zwyczaje przy we-

selach, Już długo przed ślubem drużba w nie- 

dzielnym ubiorze, przybrany we wstążki czer-
wone, białe i niebieskie, często w szarfy, wy-
jeżdża konno do kmotrów i sąsiadów całej
okolicy, aby ich na wesele zaprosić. Podczas
zaprosin drużba z konia nie zsiada, a kiedy
domek nie za niski a drzwi dosyć wysokie, to
konno wjeżdża do izby, aby tam poselstwo
swoje odprawić. Drużba do zgromadzonych
wierszem przemawia, który zwykle zaczyna
się od tych słów: ,,Prose, prose na wesele*,
i w którym przedstawia, jakie przyjęcie za-
proszonych oczekuje, że piwa podostatek iże
muzykanci aż z pod Królewca, W dzień ślu-
bny państwo młodzi z drużbami i swatami,
wszyscy kwiatkami, wieńcami i wstażkami
przystrojeni, bryczkami jadą do kościoła; po-
przedza ich dwóch drużbów pstro wystrojo-
nych, którzy dzikiemi wykrzykami państwu
młodym drogę torują. Po ślubie następuje
suta biesiada czyli gody, a potem tańce, co
czasem trwa dni kilka, — Wymawianie Mazu-
rów jest nieco odmienne niż u Wielkopolan;
różnica polega na tem, co mazurzeniem zwy-
kle nazywamy, że spółgłoski podniebienne
cz, 8z, ż, dź przechodzą w syczące c, s, ż, dz;
płynną zaś spółgłoskę rz dotąd czysto wy-
mawiają; są jednak wyjątki, które tej ogól-
nej zasadzie się sprzeciwiają; i o których
warto tutaj wspomnieć, Mówią bowiem Ma-
zury żaba, szubienica, a nie zaba, subienica, a
miejscami nawet szarna, zamiast sarna, Inne
różnice, które jeszcze zachodzą, mają swój po-
czątek stąd, że Mazury, wykluczeniod związ-
ku z resztą ludnościł polskiej, od wieków już
żyją pod wpływem obcej kultury i obcego ję-
zyka. Rzecz naturalna, że język naprzejmo-
wał dużo obcych wyrazów i że wymowa się
nieco zepsuła. Tak np. razi najbardziej pol-
skie ucho ch z niemiecka wymawiane; mż zwy-
kle wymawia się mni, np. mnięka; czasem je-
dnak m przechodzi w m, np. niech zamiast
miech; renie == ramię, kenień==kamień; ł nie-
kiedy zupełnie w ustach mówiącego niknie;
czasem je jak u lub v wymawiają: np. mniuje
— miłuje, svysys = słyszysz, Mazury zacho-
wują dotąd w swej mowie a jasne, co w ich
ustach prawie brzmi jak e lub ae. W wielu
razach a jasne zupełnie przeszło na e, tak że

dzisiaj żadnej różnicy spostrzedz już nie mo-
żma, np. reda=rada, jewor=jawor, jerząb
== jarząb; e zaś często ma brzmienie ć lub y,

np. sórce, ćymno; ę wymawia się ńiemal re-
gularnie jak in lub en, a w zakończeniach za-
wsze jak e. (Czują to sami Mazury, bo kto

z nich bliżej gramatyki języka polskiego nie
zna, pisze: sierotkie zamiąst sierotkę, matkie
zamiast matkę. Nosowe 4 także czysto już się
nie wymawia, brzmi ono czasem jak um, np.
dumb === dąb; czasem jak o, np. wzioł= wziął;
a skoro stoi na końcu brzmi zupełnie jak o; y
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bardzo często wymawia się wyraźnie jak z,
np. czisty = czysty, ziła == żyła; ó pochylone
często jeszcze znajduje się tam, gdzie u nas te-
go już nie ma, np. zóna = żona, zwóń == dzwoń.
Należy się na tem miejscu wspomnieć o cieka-
wem dla filologów zjawisku językowem ty-
czącem się głosek wi. Pod Węgoborbiem wż
czysto wymawiają; mówią bowiem tam: wino,
wiosna, wiecor zupełnie jak my; pod Lecem
zaś, Orłowem, Margrabową, Hłkiem, Janowem,
Ządzborkiem zamiast wi wymawiają jż, np.
jadro = wiadro, jóm = wiem; jecór = wie-
czór; jidły== widły, jilk=wilk, josna =wio-
sna, Ojes == owies, moje = mówię, a zamiast
ojeu lub raczej ojcowi, nieraz ojcoju. W oko-
licach niborskich mówią zamiast wi — eż, np.
ziór == wiór, zino = wino, ziecór = wieczór,
a czasem nawet wzino, wziecór i t. p. Kę-
trzyński prócz tego zwraca jeszcze uwagę na
niektóre osobliwości mowy mazurskiej. Kiedy
z stoi na początku wyrazu, to w mowie poto-

cznej zwykle słychać tylko 2, np. zwoń =
dzwoń, zban=dzban. Zamiast gwoźdź mówi
się goźdź, zamiast kartofle mówią tam bulwy
lub gulby. Zamiast chwała mówi się wchała,
zamiast chwalić— falić, zamiast figiel często
chigiel. Zamiast drzwi mówią drji, drwi,
dźwierze (dzwierze mówią i w borach tuchol-

skich). Koniczyna nazywa się u Mazurów ko-
nikiem, a grzyby bedłkami; grzyb bowiem
jest tylko jeden ich gatunek. Między Mazu-
rami spotykamy charakterystyczne nazwiska
a właściwie przezwiska, jak np. Wądołek,
Wrzodek, Bury, Kusy, Żółty, Robacek, Bę-
benek, Skiendziel, Maślanka, Piecocha, Pazu-
cha, Duda, Skrzecha, Pieconka, Krosta, Gror-
cyca, Stopka, Rzepucha, Brozda.— Literatury
Mazury właściwie nie mają, bo wszystko, co

się u nich pojawiło, jest treści religijnej. Więc

cały zapas książek, które zwykle w ręku Ma:

zura się znajdują, składa się z biblii, która
jest tylko przedrukiem edycyi gdańskiejz r.

"1632, z kancyonału i z kalendarzyka, który

Giersz, radca miejski w Lecu, od lat kilkuna-
stu wydaje. Kalendarzyk ten rozchodzi się

w 8000 egzemplarzy. Kancyonał zawiera bo-

gaty zbiór pieśni kościelnych, tak oryginal-

nych jak i tłumaczeń, O autorach tych piesni

zdał szacowną sprawę prof, Kuehnasl (dziś

w Kwidzyniu) w rozprawach po polsku pisa-

nych i w programach gimnazyum raścibor-

skiego drukiem ogłoszonych. Mazury są mu-

zykalni, jak cały lud polski; ich poezye ludo-

we tchną tym samym duchem, którym się od-
znacza cała poezya ludu naszego. Zbioru pie-
śni ludu mazurskiego dotąd żadnego jeszcze
nie posiadamy; już Gizewiusz,: pastor ewang,

w Ostrodzie, pierwszy Mazur, który miłował
swój język i narodowość, wydając „Przyja-
ciela Łeckiego* (w r. 1843) zbierał te pieśni,

Słownik geograficzny. Tom VI — Zeszyt 68.
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Jego rękopis, długo uważany za zatracony,
znajduje się w ręku Oskara Kolberga. Wo-
statnich czasach (około 1872 r.) zajmował się
zbieraniem pieśni Pełka, pastor przy kościele
polsko-ewang. w Króleweu, gdzie założył pol-
ską bibliotekę treści religijnej dla teologów
Mazurów. Zbiór dosyć liczny posiada także
Giersz w Leeu, który obecnie pracuje nad
słownikiem i gramatyką mowy mazurskiej;
ułożył także spis wszystkich miejscowości ma-
zurskich, podając w nim podług parafii, jak
każda miejscowość po polsku i niemiecku się
nazywa. Kętrzyński w swej broszurze „O Ma-
zurach* ogłosił 54 pieśni mazurskich,

VI. O dziennikarstwie na Mazurach
podajemy według monografii dr. Ossowskiego
następne szczegóły. Pierwszem co do czasu a
zarazem najlepszem z pism mazurskich był
„Przyjaciel ludu Łecki”, który niestety tylko
dwa lata (1842 i 1844 r.) wychodził w Ełku.
Redaktorem był pastor Gizewiusz. (o miesiąc
ukazywał się arkusz tego pisemka, wieśniakom
ciekawym poświęconego, a stosownie do pro-
gramu przynosił każdy numer 1) rzeczy ty-
czące się chrześciaństwa, do oświecenia ludu
w wierze i ówiczeniu w obyczajach dobrych
służące, o wychowaniu dziatek; 2) rzeczy
gospodarskie, do gospodarstwa rolniczego i do-
mowego należące, o chowaniu bydła, koni,
pszczół, o ogrodach, sadach i owocowych szcze-
pach; 8) o zachowaniu zdrowia przez należyte
ciała opatrywanie; nakoniec 4) rozmaitości
pożyteczne, przyjemne, ku zabawie i nauce,

o dziejach ojczystych, o różnych rzeczach stwo-

rzonych i przyrodzonych na świecie, przeciw
zabobonom i t. d. Znaczna część przyczynków
oryginalnych jest pisana wierszem. Korespon-
dentami są przeważnie pastorzy, czasem nau-
czyciele. Wstępne artykuły, ciągnące się nie-.
kiedy przez kilka numerów, pisywał Gizewiusz *
sam. Dla braku abonentów przestał „Przyja-
ciel Łecki** po dwóch latach wychodzić. Roku
1859 zaczął wychodzić „Prawdziwy ewangie-
lik polski*, pismo tygodniowe dla polskich
ewang. chrześcian (rocznik 1-szy 1859, 2-gi
1860) redaktor Moeller, kaznodzieja ewangie-
lii Chrystusowej w Ostrodzie, Pismo to pro-
pagowało patryotyzm pruski. Z pism polity-

cznych pierwszem był „Przyjaciel ludu, któ-
ry przez krótki czas wychodził w 1848 r.
w Ełku, pod redakcyą fizyka obwodowego dra
Kol i asesora Feldhuzen. Niedługo potem za-

czął wychodzić w Olsztynku (Hohenstein) in-
ny „Przyjaciel ludu* pod redakcyą nauczy-
ciela gimnazyum Dudka, drukiem i nakładem.
Harycha. W czerwcu 1849 roku wydano
pierwszy numer. W tym „Przyjacielu ludu
był tekst niemiecki i tłumaczenie polskie.

I to pisemko nie dożyło roku; w kwietniu

1850 r. wyszedł ostatni numer, Zastąpił je

14  
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„Pruski przyjaciel ludu", który wychodził
w Królewcu, początkowo tylko w niemieckim
języku. Później ukazało się odrębne tłuma-
czenie polskie, p. t. „Pruski przyjaciel ludu'.
Pismo to o tyle zasługuje na wzmiankę, iż wy-
chodziło najdłużej, bo przeszło lat 10. Najważ-
niejszem z pism politycznych mazurskich a ra:
zem aż do niedawna jedynem istniejącem jest
„„Grazeta lecka'', pod red. Grersza w Lecu, pismo
z amtypolską tendencyą. (Grersz wydał 1838
r. pisemko polskie z okazyi czterechsetnej
rocznicy urodzin Lutra. W r. 1883 zaczął
wychodzić w Ostrodzie ,,Mazur*; język daleko
poprawniejszy niż w „Gazecie leckiej', która
miewała tylko do 800 abonentów. Redakto-
rem ,„Mązura' jest prowizor aptekarski J. K.
Sembrzycki w Tylży, podczas kiedy jego ga-
zeta drukuje się w Ostrodzie, co bardzo utru-

dnia wydawnictwo. Ito czasopismo redago-
wane jest w duchu protestanckim, Od r. 1884
wychodzą staraniem naczelnego prezesa Prus
Wschodnich pod redakcyą pastora z Małych
Jerułek (w Wschod. Prusąch) „„Nowe ewan-

gielickie głosy, które rozrzucają nietylko
między prot., lecz i katol. ludność. Polszczy-
zna jest bardzo licha, Obecnie więc wycho-
dzą dla Mazurów 3 polit. czasopisma. Przed
r. 1860 wydawał rząd jeszcze „Kurka mazur-
skiego przeciw patryotycznym zabiegom pol-
skim. Wybory do parlamentu wywołały pod
koniec paźdz. 1882 r. krótkotrwały płodzik
dziennikarski p. t. „Ogłoszenie prawdy”. Wy-
szły tylko 3 numery w Króleweu pod redak.
R. Siegfrieda, Przez krótki czas wychodziło
na Mazurach i pisemko gospodarskie: „,Zara-
dny gospodarz wiejski; wydawał je Antoni
Gąsiorowski w Jańsborku r. 1839 przy pomo-

- Gy kilku ezłonków jańsborskiego towarzystwa
gospodarsko-rolniczego, oraz członków cen-
tralnego towarz. gosp. roln. dla Litwy i Ma-
zurów.
VIL Stan oświaty całego ludu mazur-

skiego stoi na najniższym stopniu; bo w szko-
łach miejskich wykład, z wyjątkiem najniższej

klasy, jest tylko niemiecki, a język polski
nawet nie jest przedmiotem wykładu. Inaczej
bywało jeszcze w zeszłym wieku, gdzie wy-
kład we wszystkich szkołach był tylko polski,
I w seminaryach nauczycielskich w Węgobor-
ku i w Karalenie nieuczą podobno języka pol-
skiego. (Cierpią go w szkołach tylko w naj-
niższej klasie, jako środek niezbędny do ucze-
nia dzieci po niemiecku. '[o też miaąstą już

całkiem są niemieckie; dziś nie ma tam już
Mazurów po polsku mówiących, prócz bie-
dnych rzemieślników i robotników miejskich,
Do giermanizacyi przyczyniają się także służ-
ba wojskowa i koleje żelazne, przy których
jest zwykle wielu urzędników niemieckich.
Mazury mają 3 gimnazya: w Ełku, Raściborzu  

ę

i Olsztynku, w których naturalnie jezyka pol-
skiego, bez względu na liczną ludność mazur-
ską, wcale nieuwzględniono, Kto się poświę-
ca teologii ewang., na akademii znów zacząć
musi uczyć się po polsku, bo potrzeba znajo-
mości języka polskiego, aby uzyskać stypen-
dya a potem posadę pastora. Akademik zwy-
kle nie miewa tyle czasu, aby przysposabiając
się do egzaminu, mógł się nauczyć dobrze ob-
cego lub zapomnianego języka. Dostawszy
zaś posadę, wielu tłumaczy kazania swoje
z niemieckiego za pomocą słownika, tak że cza-
sem trudno myśl zrozumieć; a lata mijają, za-
nim pastor język polski tak przyswoi, że z lu-
dem jako tako rozmówić się potrafi, Nabo-
żeństwo odbywa się co niedzielę tak po wsiach
jako i w miasteczkach po niemiecku i po pol-
sku. Pierwsze kazanie niem. miano w Ełku
w 1584 r. Podczas nabożeństwa niemieckiego
kościoły są niezbyt pełne, podczas polskiego
zaś przepełnione, Przy niskim stanie oświaty
skłonność do zabobonów jest wielka, na co
Kętrzyński z kroniki kościelnej orłowskiej ra-
żące przytacza przykłady (ob. „O Mazurach,
Poznań 1872, str. 22—29),—Dobra wszystkie
znajdują się w ręku Niemców lub zniemczo-
nych Polaków, którzy język polski zwykle
tylko o tyle znają, aby z czeladnikami i robo-
tnikami się porozumieć. I tak liczą się do gor-
liwych Niemców rodziny niegdyś mazurskie
Łęskich, Przyborowskich, Dębowskich, Lesz-
czyńskich, Dąbrowskich, Oborskich, Sakow-
skich, Parczewskich, Radziwiłłów, Brzosków,
Tyszków, Kostków, Rogala  Bibersteinów,
Morsztynów, Rutkowskich, Wiśniewskich, Gi-
zewiuszów, Gierszów i wielu innych. Ale
nawet chociaż Mazur mówi jeszcze po polsku,
to jednak rzadko z ust jego słyszy się, że jest
Polakiem, prędzej odpowie, że jest Prusakiem;
Polaków bowiem już dla religii nie lubi,

VIII. Historya. O pochodzeniu i naro-
dowości pierwotnych mieszkańców M. pru-
skiego mieli uczeni długo różne zdania. Po-
lacy utrzymywali, że Mazurzy są autoch-
tonami na swej ziemi, jak ludność polska
w Królestwie; Niemcy zaś, że Mazurzy są
przybyszami z drugiej strony granicy. Szu-
bert, prof, uniwersytetu królewieckiego, pisze:
Polacy w regiencyi gąbińskiej osiedlili się tu-
taj prawdopodobnie w XVIi XVII wieku za
czasów zależności lennej Prus od Polski, a mia-
nowicie po napadzie Tatarów i Polaków r.
1656, który część południową Prus spustoszył,
Szubert wyobrażał sobie, że to się stało mia-
nowicie przez osiedlenie się szlachty polskiej,
oraz że żywioł polski rozszerzał się, choć poje-
dyńczo, tylko po powiatach: rastemborskim, wę-
goborskim i darkiejmskim. (Ob. „Allg, Staats-
kunde des Preuss, Staat”, t, I, 456). Inni
znów, jak Heinel, za nim Horch, Schmidt,
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Saltzwedel twierdzą, że M. naprzód miało lu-
dność niemiecką którą Polacy wyrugowali,
Pierwsi, którzy lepiej obeznani ze stosunkami
mazurskimi, do prawdy najbardziej się zbliżyli,
byli: Pisański (1767) i dr. Toeppen. Całkiem
wyjaśnioną została ta kwestya dopiero przez
dzieło Kętrzyńskiego, p. t. „,O ludności pol-
skiej w Prusiech niegdyś krzyżackich”. Z nie-
go więc i z Toeppena zestawiamy tu z historyi
mazurskiej następne wiadomości: Dzisiejsze M.
obejmuje według Toeppena dawniejszą ziemię
pogańskich Prusaków, gołędzką zwaną 1 małą
cząstkę Sudawii. Pierwotna ludność tych te-

rytorów wyginęła po większej części już w u-
stawicznych walkach z Polakami za czasów
Bolesława Chrobrego, Krzywoustego i Kędzie-
rzawego oraz Kazimierza Sprawiedliwego, który
r. 1192 pobił Sudawian na głowę. (o nie
padło pod mieczem, zginęło od głodu, który
był skutkiem ciągłych spustoszeń, a reszta, nie
mogąc się na swym gruncie utrzymać, ani wy-
żywić, musiała się cofnąć w głąb kraju, gdzie
większe było bezpieczeństwo, Ziemi tej, orę-
żem zdobytej, nie zajęli Polacy zaraz, bo Ma-
zowsze pograniczne, wówczas stosunkowo sła-
bo zaludnione, miało dla swych mieszkańców
pod dostatkiem ziemi nieuprawionej; nie było
więc jeszcze potrzeby, ani nawet możności za-
Jęcia ziem zdobytych i osadzenia na nich kolo-
nistów polskich. Dla tego pozestało to po-
granicze tymczasem bezludną puszczą i stan
ten trwał do końca XIV w. Gdy r. 1254
Krzyżacy ziemię tę zajęli, protestował prze-
'eiwko temu Kazimierz, książę kujawski. Jemu

bowiem już r. 1253 papież Innocenty przeka-
zał był ziemię gołędzką; ale zakon się temu

opierał, roszcząc dla siebie prawo wyłączne
zdobywania orężem ziem pruskich. Zakon,
jako silniejszy, przeparł swą sprawę, a Kazi-
mierz musiał zrzec się swoich praw do tej zie-
mir. 1255 i 1257 (Mon. Warm. I, Ne 31)
Prócz zachodniej części ziemi sudawskiej i
prócz ziemi gołędzkiej obejmuje dzisiejsze M.
pruskie jeszcze część ziemi saskiej (Sassen) aż
do ziemi lubawskiej i puszczę Patrąk, dzielącą
ziemię saską od gołędzkiej. I ta okolica prze-
szła w XIII w. w ręce Krzyżaków. Ale póki
stosunki się nie ustaliły, póki te posiadłości
zakonne zagrożone były wszędzie przez Litwi-
nów, o zaludnieniu tej dużej puszczy i myśleć
nie było możha. Obfitowała ona w miódi
rozliczną zwierzynę, cenioną wysoko dla futer
lub dla mięsa, mianowicie w wilki, rysie,

niedźwiedzie, jelenie, łosie, bobry, wydry,żu-
bry i dzikie konie; jeziora zaś, przerywające
jednostajność. puszczy, dostarczały ryb różne-
go rodzaju. Aby mieć choć. mały dochód
z puszczy, pozwalał Zakon za pewną opłatą
myśliwym, bartnikom i rybakom chodzić tam
za zarobkiem. Ludzie ci byli przeważnie pol-  
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skiego i pruskiego pochodzenia, o czem świad-
czą nazwy, które nadawali jeziorom 1 rzekom,
a które przeważnie noszą polski charakter, na
co Kętrzyński liczne przytacza przykłady (str.
224j, Gdy po zlokalizowaniu wojny z Litwi-
nami podjęto myśl kolonizacyi, zaczęto ją tam
przeprowadzać, gdzie obawa spustoszeń wo-
jennych była najmniejszą,'t. j. od zachodu, od
pow. niborskiego. Po bliższe szczegóły odsy-
łamy czytelników do Kętrzyńskiego, który też
do dzieła swego dołączył mapę, w której trzy
wieki, przez które kolonizacya trwała, wyra-
żone są różnymi znakami, Tu nadmieniamy
tylko jeszcze, że do kolonizacyi dzisiejszej zie-_
mi mazurskiej używał zakon krzyżacki prze-
dewszystkiem Polaków, a obok nich Niemców,
Prusaków i Litwinów, Każdy z tych szcze-
pów pozostawił ślady swej działalności w na-
zwach miejscowych, na co Kętrz. liezne przy-
tacza przykłady (str. 225—249), W 1466 r.
mocą traktatu toruńskiego razem z Prusami
Wschod. i M. pruskie, stanowiące ich część
południową, zostało lennem polskiem; bezpo-
średnio jednak nigdy do Polski nie należało,
W r. 1525 zamieniono ziemię krzyżackąwksię-
stwo świeckie zależne od Polski, a r. 1618
przypadło M. pruskie prawem dziedzicznem
brandenburskim Hohenzollerom. Dzieje M.
pruskiego krytycznie zbadali: Toeppen (Gre-
schichte Masurens, Gdańsk, 1870) i Kętrzyński
Woj. (O ludności polskiej w Prusiech niegdyś
krzyżackich, Lwów, 1882 r.). O samym lu-
dzie mazurskim pisał tenże Toeppen: ,„Aber-
glauben aus Masuren mit einem Anhange
enthaltend masurische Sagen und Mahrchen*
(Gdańsk, 1867) i Kętrzyński W, „O Mazurach
i zbiór pieśni ludu mazurskiego (Poznań,
1672). W ostatnich czasach badał życie ludu
i obecny stan całego M. pruskiego J. Ossowski
w Króleweu, Kś, Fr.
Mazowsze wieś i folw. nad jez. t. n.,

pow. lipnowski, gm. i par. Mazowsze, odl. o 18
w. od Lipna, posiąda kościół paraf. drewniany,
urząd gm. i szkołę początkową. Ma 31 dm.,
454 mk., 1529 mr. gruntu dobrego, 105 nieuż.
W 1827 r. 21 dm., 217 mk, Obecny kościół
paraf, wystawiony w 1782 r. na miejscu da-
wnego, odnowiony był 1846 r. Według prze-
chowanych papierów M. było 1789 r. własno-
ścią Grabryela Karwosieckiego, który tu wy-
siewał 134 korce żyta, proboszcz zaś wysie-
wał 25 kor, żyta, 2 kor. pszenicy. Część M.
zwała się Hornówka i tu dziedzie siał 32 kor.
żyta, 7 kor. pszen.; drugi zaś właściciel czę-
ściowy 48 kor. żyta, 4 kor. pszenicy. Folw.
M. z wsią: M. i Bernardowo rozl. mr. 1488:
grunta orne i ogr. mr. 1201, łąk mr. 148,
pastw. mr. 89, wody mr. 18, nieuż, i place
mr. 31, bud, mur. 15, z drzewa 4; płodozmian
12-polowy, pokłady torfu, WŚ M, os, 34,
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z grun, mr. 286, wś Bernardowo os. 17,
zgrun. mr. 250. M., par., dek. lipnowski,
13380 dusz. M., gmina, należy do sądu
gm. I okr., ma 435 dm., 3821 mk. i 15044
mr. obszaru, w tem 981 mr. nieuż. W gm.
znajdują się 4 kościoły, 38 szkoły, młyn wo:
dny. W skład gm. wchodzą następujące wio-
ski: Bernardowo, Ciechanówek, Działyń, Ja-
ckowo, Kuźniki, Kołat, Kaźmierzewo, Kijasz-
kowo, Kijaszkowice, Liciszewy, Łążyn, Ma-
zowsze, Morgowo, Przystań, Piotrkowo, Pach-
tarma, Pustki działyńskie, Rębiocha, Rem-
biesznica, Swiętosław, Syberya, Scieklinek,
Trutowo, Zębowo, Zimny-Zdrój. Br. Ch.
 Mazuchówka, niem. Jasuchowken, WŚ na

polsko-pruskich Mazurach, pow. lecki, st, p.
Wydminy; leży nad rzeczką Gawlik. 1856 r.
642 mk., ma obszaru 6338 mr. Kasper v. Au-
lak, ssta straduński, sprzedaje r. 1542 Klia-
szowi z Juniów i Brożejowi, jego synowi, 4
włóki sołeckie na prawie chełm., włókę za 36
grzywien, celem wykarczowania boru i osa-
dzenia tam na 40 włókach danników. Wa-
wrzyniec v. Haller, ssta oleckowski, odnawia
r. 1561 Marcinowi Gogańskiemu przywilej na
2 włóki sołeckie, wystawiony niegdyś przez
ś. p. sstę Krzysztofa Glaubitza (ob. Kętrzyń-
ski: ( ludności polskiej w Prusiech, str.
508). Kś, Fr.
Mazuchówka, jezioro przy wsi t. n., pow.

lecki. Ob. Hasny.
Mazuchy, niem, Masuchen, leśnictwo król.,

pow. olsztyński, st. p. Purda; 1 dm,, 6 mk,
(1856). W pobliżu jest jezioro Czerwonki (0b.),
Mazuk, os., pow. przasnyski, gm. Zaręby,

par. Chorzele, odl. 27 w. od Przasnysza, | dm,,
5 mk., 7 mr.
Mazule 1.) dobra w pow. wileńskim, wcho-

dziły w skład dóbr (starostwa) Madziuny. Ob.
Ławaryszki, 2.) M., wś, pow. rossieński, par.
kołtyniańska,
Mazulin, folw. w płn. stronie pow. bory-

sowskiego, przy drodze wiodącej ze wsi Wie-
śnisk do Starzyny, miejscowość lesista, grunta
lekkie, okr. polic. 3 dokszycki, Al. Jel,

Mazur, młyn, ob. Kielce, t, sA, 26:
Mazur, część Wołosowa, pow. nadwór-

niański.
Mazur, niem. Masurmihle, os. młyn., pow.

opolski, należy do wsi Szczedrzyk,
Mazuraki, ob. Kamionka wołoska, t, III,

188—2.
Mazuriwka (rus.), ob. Mazurówka,

Mazurka, zaśc. szlach., pow: święciański,
par. Komaje.

Mazurki, folw. i M.-Nowe, wś nad rz. Goł-
ką, pow. augustowski, gm. Dowspuda, par,
Janówka, od m. Augustowa 5 w., od m. Su-
wałk w. 30. Dawniej należał do ogółu dóbr
prywatnych Dowspuda, potem przeszedł na  
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włąsność skarbu, aw r. 1871 oddany jako
majorał jenerałowi Glebow, który temu majo-
ratowi dał nazwę Nikolskoje; dziś zaś należy
do jego syna. Ma przestrzeni ogólnej mr,
1585, z czego przypada na rolę użytkową mr.
792, a na lasy mr. 793. Grunta żytnie a las
mieszany iglasty z liściastym. W. tym lesie,
zwanym Okół, przechowują się dotąd sarny
w dosyć znacznej ilości, Założono tu sad
owocowy znacznych rozmiarów, Do dóbr tych
należyimłyn wodny zwany Slipsk. Folw.
M. ma 7 dm, 84 mk, M.-Nowe zaś 5 dm.,
39 mk.
Mazurki 1.) wś nad rz. Szczarą, pow. no-

wogrodzki gub. mińskiej, Leży blisko brze-
sko-mosk. szosy. 2.) M., wśifolw. w zach.
stronie pow. słuckiego, gm. Niedźwiedzicka,
okr, polic, 2 klecki, nad małym bezimiennym
dopływem Szczary., WŚ ma osad pełnona-
działowych 10; miejscowość niebezleśna, grun-
ta lekkie, wzgórkowate, łąki obfite, 42. Jel,
Mazurkowo, wś, pow. garwoliński, gm.

Sobolew, par. Gończyce, ma 7 dm., 25 mk.
71 mr.
Mazurów al. Mazurówka, os. w Skale, pow.

borszczowski.
Mazurów, por. Mosurau,
Mazurów, folw.. pow. janowski, gm. Urzę-

dów, par. Popkowice, odl. 7 w. od Kraśnika;
390 mr. ziemi: 1 mr. ogr., 847 roli orn., 11
pastw., 26 zarośli, 5 mr. nieuż.; dm. drew, 1,
bud. 4. Gleba gliniasta, sapowata lecz żyzna.
Należy do dóbr Popkowice. R. P.
Mazurowa 1.) wś, pow. bałcki, dusz męz,

267, ziemi włośc. 1180 dzies. Należała do
rządu 1067 dz. ziemi nadane tajnemu radcy
Warendzie. 2.) M., ob. Mazurówka.
Mazurowce, ob. Mazurówka.
Mazurowe, młyn wodny, pow. lubliniecki,

należy do Luboczki i Kochcie.
Mazurówka, druga nazwa wsi Czerpowody

w pow. humańskim, zamieszkanej przez Ma-
zurów. |
Mazurówka 1.) al. Mazurowce, wś, pow.

bracławski, pod miastem Tulezynem, gm. 26-
rawlówka; ma 460 mk,, ziemi włośc. 1006 dz.,
paraf. kat, do Tulczyna, Należała do klucza
tulczynieckiego, sprzedanego przez Maryę
z Potockich Strogonowę departamentowi dóbr
państwa. 2.) M., przedmieście m. Czerniejo-
wiec, pow. jampolski, 3.) M. al. Jazurowa,
wś, pow. bałcki, gm. Wielki Bobryk, par,
Krzywe-Jezioro. Ma 541 mk., ziemi włośc,
1565 dz, Cerkiew, do której należy 102 dz.
ziemi, Należała do dóbr skarbowych i wraz
z Gredziłową w 1816 r. nadana Perlfiliowi, 4.)
M., wś nad rz. Bohem, pow. lityński, przed-
mieście m, Chmielnika, gm. i par. Chmielnik,
od Lityna w. 31. Ma 350 mk., dm. 51, ziemi
włośc. 566 dz., dwors. 600 dz. Cerkiew pod
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wezw. ś. Eliąsza z 58 dz, ziem. Należała do
star. chmielnickiego, nadanego hr. Kuszelewo-
wi Bezborodko, dziś Kanszyna, który posiada
tu 4288 dz. 5.) M., pow. mohylowski, Jestto
część wsi Łuczyńczyk, zamieszkana przez ka-
tolików. 6). M., wś nad rzeczką bez nazwy,
dopływem Jaromirki, pow. kamieniecki, par.
Smotrycz. Miała 1868 r. 25 dm.
Mazurówka (po rusku Mazuriwka) 1.) część

Białoboźnicy w pow. czortkowskim. 2.) M.,
grupą domów i młyn w Celejowie w pow. hu-
siatyńskim. 9.) M., część przedmieścia Ły-

czakowskiego w stołecznem mieście Lwowie.
4.) M. (al. Mazorówka), wś w pow. skałackim,
12 kil. na płd, od Skałatu, tuż na płd. zach.
od sądu powiat. i urzędu poczt. w Grzymało-
wie. Na płd, leży Eleonorówka, na pin. Hli-
bów, na zach. Iławcze i Hleszczawa (obie
w pow. trembowelskim). Wzdłuż granicy
płn. wsch. płynie pot. Budka, dopływ Gniłej,
i zabiera w obrębie wsi od praw. brz. mały
potok, płynący od płd. zach. na płn, wsch.
Zach. część obszaru przepływa dopływ Tajny,
płynący od płn. zach. z Hlibowa na płd. wsch.
do Eleonorówki. Zabudowania wiejskie leżą
na płn. wsch., nad Budką. W zach, stronie
wsi wznosi się Grzymałów Mogiła (338 m.,
znak triang.). W r. 1880 było 554 mk. wgm,
179 na obsz dwor. (474 obrz. rzym.-katol.,
reszta gr-katol.). Par. rzym. i gr.-katol.
w Grzymałowie. We wsi jest gorzelnia, młyn
parowy i kasa pożyczk, gminna z kapit. 782
zł. w. a. 5.) M., część Bajkowiee w pow.
tarnopolskim. 6.) M., część Romanowego Sio-
ła w pow. zbarazkim, dwór i folw, tamże (zwa-
ne także. Janówka). 7.) M., ob. Mosorówka,
8.) M., wś w pow. żydaczowskim, 15 kil. na
płd. wsch, od Zydaczowa, 5 kil. na płn. zach.
od sądu powiat, i urzędu poczt.w Zurawnie.

Na płn. leży Lubsza, na wsch. Zurawno, na

płd, Włodzimirce, na zach. Jajkowce. Wzdłuż
granicy płn. płynie dopływ Dniestru Lubesz-

ka, od zach. na wsch. Na praw. brz, potoku
leżą zabudowania wiejskie, Własn, więk. ma
roli orn. 1l, łąk i ogr. 27 mr.; własn. mniej.
roli orn. 263, łąk i ogr. 169, pastw. 12 mr.
W r. 1880 było 289 mk. w gminie (57 obrz.

rzym.-katol., reszta gr.-katol.), Par. rzym.-
katol. w Żurawnie, gr.-kat, w Lubszy. W r.
1865 wykopano w tutejszym folwarku4ko-
ściotrupy przedhistoryczne, które w trupiarni

dłuższy czas leżały. Mniemano z początku,

że to kości zabitych ludzi i dla tego oglądano

je sądownie. Lu, Dz.

Mazurowo 1.) wś nad jez. t. n., pow. dzi-
sieński, o 28 w. od Dzisny, 1 okr. adm., 10
dm., 99 mk. 2.) M., wś, pow. dzisieński, gm.
esermenicka, dusz 41.
Mazurowszczyzna 1.) zaśc. szlach., pow.

dziśnieński, 3 okr. adm., o 61 w. od Dzisny, |  
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dm., 2 mk. katol. 2.) M., zaśc. pryw., pow.
lidzki, 1 okr. adm., o 10 w. od Lidy, 1 dm., 4
mk. 8.) M., zaśc. szlach., pow. oszmiański, |
okr. adm., o 14 w. od Oszmiany, 2 dm., 22
mk. kat, i »

Mazurska droga żelazna, stanowi odnogŹ
linii Wystruckiej, przechodzi przez Rastem-
bork, Lec, Ełk i łączy się zlinią dr. ż. brzesko-
grajewskiej,
Mazurskie bagna, niem. Masurendruch,

pow. złotowski, przy os, tejże nazwy. Już r.
1795 pociągnęli przez nie hr. Potuliccy kanał,
by je osuszyć, ale z małym skutkiem; dopiero
w nowszym czasie uskuteczniono ten zamiar
z lepszem powodzeniem; koszta wynosiły 5800
tal., na mórg więc 10 tal., bo cały obszar obej-
muje 580 mr.; czysty dochód wynosi 10*/,
(ob. Schmitt: Der Kreis Flatow, str. 7).

Mazurskie jeziora, ob. Zec, t. V, 115—2.
Mazurskie kanały. Tak Niemey zowią

kanały, które łącząc jeziora Rosche, Spirding,
Loewentin i Maner ułatwiają komunikacyą
między Johannisburgiem i Angerburgiem,

Mazury 1.) os. i folw., pow. włocławski,
gm. Pikutkowo, par. Wieniec. W 1888 r.
przeniósł dziedzie dóbr Wieniec, do których
należą M., mieszkających tu rolników na grun-
ta sąsiedniej wsi Łuba (ob). 2.) M. al. ZVze-
rada, wś, pow. piotrkowski, gm. Łękawa, par.
Grocholice. Ma 67 dm., 429 mk,, 1859 mr,,

w tem 1301 mr. ziemi ornej. 3.) M. wsi
folw., pow. mazowiecki, gm. Sokoły, par. Ja-
błoń-Kościelna. W 1827 r. 23 dm., 193 mk,,

obecnie 2232 mr. obszaru. Folw. M. z attyn.
Brok, wsiami: M. i Brok. W 1866 r. rozl.
mr. 2100: grunta orne i ogr. mr. 540, łąk mr.
130, lasu mr. 1380, nieuż. i place mr. 30. Wś
M, os. 22, z grun. mr. 132; wś Brok os, 12,
z grun. mr. 197. 4.) M., wś, pow. maryam-
polski, gm. Poniemon-Pożajście, par, Ponie-
moń, odl, 59 w. od Maryampola, ma 15 dm,,
186 mk. 5.) M.-Gizewicze, os., pow. suwalski,
gm. Wólka, par. Bakałarzew, odl. 23 w. od
Suwałk, I dm., 8 mk. Br. Ch.
Mazury 1.) zaśc. nad rz. Mytwą, dopływem

Prypeci, pow. mozyrski, okr. polic. skryha-
łowski, ma osad 4, miejscowość odludna po-
leska. 2.) M., mylnie Muzury, dwa sąsiadu-
jące zaścianki, pow. miński, okr. polic, kojda-
nowski, par. kojdanowska, w blizkości daw-
nego traktu pocztowego, wiodącego z Mińska
do Kojdanowa w miejscowości wzgórkowatej,
bezleśnej, oba mają osad 8. 3.) M. (Wielkie
i Małe) dwa zaśc., pow. piński, w okr. polie.
1 łohiszyński, paraf, kat. Pińskz filią w Łu-

ninie o 8 w. Wielkie-M., nad jeziorem. Białe

zwanem, osad 14; Małe-M. albo Budki, o w.
kilka ku płn, od Wielkich M., osad 6, zapadłe
Polesie. 4.) M., wś, pow. kobryński, na płd,
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wschód od wsi Płosk. 5.) M. ob. Zodosie-
Mazury. )
Mazury, pustkowie, pow. odolanowski, 8

dm., 59 mk.; należy do wsi Daniszyn.
Mazury 1.) niem. Masuhren, majątek chełm.

na polsko-pruskich Mazurach, pow. oleckow-
ski, st. p. Cichy, 5 kil, odl. Obejmuje 104*77
ha,, i to 56'48 roli orn. i ogr., 38-18 łąk, 8-01
pastw., 1'50 nieuż.; czysty dochód z gruntu
wynosi 562 mrk. 2.) M., niem. Masukren al.
Masuren, wś, pow. oleckowski, st. p. Cichy;
leży na polsko-pruskich Mazurach; 1856 r.
412 mk. Ks. Olbracht odnawia r, 1566 przy-
wilej na 3 włóki sołeckie w Mazurach spadko-
biereom Jana Dyni (Dienge) tej treści: Wa-
wrzyniec v. Halle, ssta oleckowski, sprzedaje
Mojżeszowi, Heningowi i Bartoszowi, braciom,
synom Mazura z Płociczna, 2 włóki boru,
aPawłowi Bełchowi 1 włókę na sołectwo, włó-
kę za 60 grzywien, celem założenia wsi danni-
ckiej na 27 włókach, nadanych prawem magd,
i 10-letnią wolnością między Rogoniami, Gry-
zami, Dybowem (Dybowskie) i strugą Bierk.
M. posiadają r. 1600 tylko polską ludność
(ob. Kętrz.: O ludn. pols. w Prusiech, str.
523). 8.) M., niem. Masuri al. Masuren, 08.,
pow. złotowski, st. p. i par. Więcbork, szkoła

_ Wielowiczek; I dm., 5 mk. (1861). Kó. Fr.
Mazury 1.) z Olszową wś pow. kolbuszo-

wski, 7 kil. na wsch. od Raniżowa,leżywrów-
niuie piaszczystej na północnej stronie drogi
z tego miasta do Sokołowa, należy do parafii
rzym.-kat. w Raniżowie i liczy 1230 mieszk.
rzym. kat. Od południa dotyka wielkiego
lasu pow. Tuczą, od północy ma podmokłe łą-
ki nad Turką, dopływem Łęgu, na zachód gra-
niczy z Zielonką, a wschód przez lasy z wsią
Tuczą. Położenie astronomiczne 399 39' wsch.
długości cd Ferro, 500 20 północnej szeroko-
ści. Pos. więk, ma tylko 25 m. obszaru, pos.
ma. 683 m. roli piaszczystej, równej, 155 m.
łąk 148 m. pastw. Jest tu szkoła ludowa nie-
zorganizowana i kasa pożyczk, gminna z kapi-
tałem 529 zł. r. a. 2.) M. przys. do Czajkowy
pow. mielecki, w piaszczystej i lesistej równi-
nie, składa się z kilku chat położonych na pół-
noc od Czajkowy przy drodze do wsi Babuli.
8.) M., część wsi Lisiejamy, pow. cieszanow-
ski, 4.) M. przysiołek Krasiczyna w pow.
przemyskim. 5.) M., część Kozowej w pow.
brzeżańskim. 6.) M. część Barysza w pow.
buczackim. 7.) M., grupa domów w  Dąbrowi-
cy w pow. gródeckim. 8.) M. (al. Na Ma-
zurach) część Ulicka-Seredkiewicz, pow. Ra-
wa ruska. 9.) M. część Zameczka w pow.
żółkiewskim, 10.) M. ob. Zalesie olszańskie,
Mazuryk, część Kamionki Wołoskiej, pow,

Rawa ruska.
Mazuryn 1.) folw. nad rz. Jaźnicą, pow,

dzisieński, o 12 w. od Dzisny, 1 okr. adm. 1

było tu 13 dm., 158 mk.
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dm. 8 mk. 2.) M., dwór, pow. dzisieński,
gm. Wierzchnia, b. własność Sznitki, 179
dusz.
Mazuryno 1.) wś, pow. dzisieński, gm. i

par. Mikołajów, dusz 30. 2.) M. wś w gub.
witebskiej, między Janowiczami a Wieleżko-
wiczami, w położeniu bardzo podniesionem.
Mazuryszki 1.) wś, pow. fol. maryampolski,

gm. Grudele, par. Wejwery; odl. 35 w. od
Maryampola, ma 26 dm., 206 mk. Dobra M.
al. Poniemoń, składają się z folw. M. al. Po-
niemoń, Pitkieliszki, Ludwipol, Bilsk, os.
Rasznowo, nomenklatur: Kazimierzów, Wojto-
pol. Rozl, m. 4972: fol. M. gr. or.i og. m. 775,
łąk m. 81, wody m. 3, nieuż. i place m. 58,
razem m. 917; bud, mur. 6, z drzewa 20, pło-
dozmian 9-polowy; folw. Pitkieliszki gr. or.i
ogr. m. 523, łąk m. 35, wody m. 1, nieuż i
place m. 20, razem m. 380; bud. mur. 6,
z drzewa 9, płodozmian 7-polowy; folw. Lud.
wipol gr.'or, i ogr. m. 173, łąk m, 62, nieuż, i
place m. 12, razem m. 246; bud. mur. 4, zdrze-
wa 2; folw, Bilsk gr. orn. i ogr. m. 58, łąk m.
10, pastw. m. 33, nieuż, i placem. 11, razem
m. 112; bud. mur. 1, z drzewa 3. Os. Rasz-
nowo w gruntach, ogrodach i łąkach m. 40,
w nomenklaturach i osadach m. 459, w lasach
m. 2818. Są tu dwie gorzelnie, browar, ce-
gielnia i dwa wiatraki, rzeczka bez nazwy
przepływa i droga żelazna przechodzi. Torf i
kamień wapienny znajduje się. Dobra powyż-
sze w 1872 r. oddzielone zostały od dóbr Fre-
da. 2.) M. wś, pow. władysławowski, gm.i
par. Giełgudyszki, odl. 33 w. od Włady-
sławowa; ma 28 dm., 244 mk. .W 1827r.

Br. Ch.
Mazuryszki 1.) zaść. szlach., pow. wileń-

ski, 1 okr, pol., o 12 w. od Wilna, 2 dm,, 10
mk, kat. 2.) M. folw., pow. wileński, 1 okr.
pol., o 15 w. od Wilna, 1 dm., 45 mk, (4 pra-
wosł., 36 kat., 5 żydów),870 dzies. ziemi, wła-
sność Rothów. 3.) M., wś włośc., nad rz.
Permaksznią, pow. wileński, 3 okr. pol., o 7
w. od Wilna, 3 dm., 44 mk. kat. 4.) M., folw.
szląch., pow. oszmiański, | okr. pol. o 14 w.
od Oszmiany, 1 dm,, 9 mk, knt,
Mazurzyn, wś pryw. pow. dzisieński, o 62

w. od Dzisny, 5 okr, pol., 1 dm., 14 mk.
Mazarzyno, wś pryw. nad rz. Dżwiną, po-

wiat dzisieński, o 5 w, od Dzisny, 1 okr, pol,,
5 dm,, 84 mk. praw, e
Mazutkehmen 1.) (niem.), wś, pow. goł-

dapski, st. p, Szittkehmen; 201 mk. i 62 wł.
rozl. (1856). 2.) M. (niem.), ob. Matzutkeh-
men. 5

Mazzlicz (dok.), ob. Masselwitz,
Maża, rzeczka w płn. stronie pow. słuckie-

go. Zaczyna się pod wsiąWieleszyna, płynąc
w kierunku zach. około 6 w., wpada pod m,
Kopylem do Kamionki. Al. Jel.

<«
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Mażajcie 1.) wś, pow. szawelski, gm. kru-
piewska; 12 dusz, 16 dzies. ziemi. 2.) M., do-
bra tamże, gm.i par. radźwiliska, 38 włók
ziemi, połowa pod lasem, własność Neuran-
dów. 8.) M., folw., pow. szawelski, gm. i par.
krupiewska, o 8 w. od Krup, 58 włók ziemi,
dobrze zabudowany. Dobra, własność Konst.
Giedmina, z wioseczką Girkiszki i należącym
do niej bagnistym laskiem, 25 włók ziemi.
Mażany, wśi dwór, pow. rossieński, paraf.

taurogowska, własność Urbanowicza.
Maże niem, Maaschen, wś na polsko-prusk.

Mazurach, pow. łecki, st. p. i okrąg urzędu
stanu cywilnego Kalinowo, 91 mk. (1856 r.)
Melchior Kóchler v. Scehwansdorf, komtur
brandenburski, nadaje Jakóbowi, Bartoszowi,
Piotrowi i krawcowi z Pohybla na prawie ma-
gdeb 15 włók na Pohyblu, wolnych od czyn-
szu i tłoki. Dan w Lecu r. 1494 (ob. Kętrz,
„O ludn. pol.*, str. 504). OJ
Mażeja, wś pryw., pow. dzisieński, o 45 w.

od Dzisny, 1 okr. pol., 3 dm., 45 mk,
Mażeli |) wś, pow. szawelski, gm. żagor-

ska, 38 dusz, 315 dzies. ziemi, 2.) M. wś
tamże, gm, krukowska, 26 dusz, 88 dzies, zie-
mi. 8.) M,wś tamże, gm. okmiańska, 10
dusz, 3 dzies. 4.) M., wś, tamże, gm. kirya-
nowska, 58 dusz, 377 dzies. ziemi, J, Godi,

Mażełata, jez. w pow. święciańskim, tuż o-
bok rz. Zejmiary, wprost przystanku Kreton-
ka dr. żel. warsz.-petersb.

Mażenajcie, pow. szawelski, par. krupiew-
ska, ob. Gierkiszki.

Mażncie, wś, pow. wyłkowyski, gm. i par.
Wyłkowyszki, odl, 8 w. od Wyłkowyszek,
leży przy drodze z Pilwiszek do Wyłkowy-
szek, ma 19 dm., 172 mk.

Mażucie 1.) folw. i dobra, pow. telszewski,
3 okr. polic., 1210 dzies. rozl., właność: baro-

na Rutcena. 2.) M., wś, pow. rossieński,
par. widuklewska. o.

Mażule, wś, pow. oszmiański, R okr. pol.,
odl. 39 w. od Oszmiany, o 18 w. od Dziewie-
niszek. Ma 5 dm., 66 mk. kat.
Mażniewo, zaśc. pryw., pow. wilejski, 054

w. od m. Wilejki, | okr. polic., przy b. dro-
dze poczt. z m. Młodeczna, do gr. pow. min-
skiego, 4 dm., 22 mk. i
Mażułowka, zaść. szlach. nad jez. Koncia-

rzyń, odl. o 12 w. od Święcian, 1 dm., 29 mk,

katol. ; ZA
Mażunajcie, dobra, pow. szawelski, gm. 1

par. popielańska, o 5 w. od Popielan, śród la-
sów, 10 włók rozl., własność Aliny z-Wysoc-
kich Tomkiewiczowej. ;
Mażunce, wś nad rz. Sutszą, pow. trocki, 3

okr. pol., o 49 w. od Trok, 15 dm., 126 mk.
katol. ża ż

Mażuntajcie, wś, pow. rossieński, . par. wi-
duklewska.
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Mażupia, rzeczka w pow. poniewieskim,
płynie pod mkiem Johaniszkiele. i
Mażutko al. Zeodoryszki, zaść, szlach, nad

jez, Konciarzyn, pow. święciański, 3 okr. pol.,
o 14 w. od Święcian, 1 dm., 11 mk, kat.
Mażutówko, zaść. szlach., nad jez. Koncia-

rzyn, pow. święciański, 3 okr. pol., o 12 w. od
Swięcian, 1 dm., 7 mk. kat, »
Mażynty, wś, pow. rossieński, par. skaw-

dwilska,
Mażyszki, wś, pow. władysławowski, gm.

Tomaszbuda, par. Gryszkabuda, odl. 28 w. od
Władysławowa; mają 2 dm., 28 mk,

Mią.... nazwy tak zaczynające się atu nie zamie-
szezone ob. pod Mon. z. ;
Mąchocice al. Mąkocice (Mochoczicze), wś,

pow. kielecki, gm. Górno, par. Leszczyny. Le-
ży na płd. stoku Łysogór, nad rzeczką, która
od wsi tej bierze nazwę Mąchockiej al. Mąkąc-
kiej. Stanowiła własność biskupów krakow-
skich (Dług, I, 456) a następnie należała do
ekonomii kieleckiej dóbr rządowych. Było
tu wójtostwoi osada młynarska,
Mąchocka, ob. Jąkocka.
Mąciaki, wś, pow. wołkowyski, własność

Jelskiego.
Mącice, niem. Moniwitż, wś nad granicą

polską, pow. szczycieński, st. p. Opaleniec.
W M., mających 70 włók, był r. 1571 sołty-
sem Jerzy Białobrzeski, R. 1600 mieszka tu
tylko ludność polska (ob. Kętrz O ludn. pol.,
str. 350). Dawniej w XVIII w. znajdowały
się w trzęsawiskach tutejszych pokłady rudy
żelaznej. 1856 r. 465 mk. Obwód urzędu sta-
nu cywilnego Wielbark, -K4. Er,
Mącze, niem. Monczen i Oltunien, wś na

pol. prusk. Mazurach, pow. łecki, st. p. Bajt-
kowo, okrąg urz. stanu cywilnego Ełk; szkoła
w miejscu; 1856 r. 92 mk, Wieś ta istniała
już 1574 r. Kś. Fr.
„Mączewo, wś, pow. mławski, gm. i par. U-

nierzyż. Ma 12 dm., 9] mk., 380 m. gruntu,
w tem 180 orn.; grunta piaszczyste i sapowa-
te, łąki podmokłe. Zamieszkała przez drobną
szlachtę. W 1827 r. 14 dm.,95mk. 7.0.

Mączki, folw., pow, mławski, gm. Ratowo,
par. Gradzanowo, odl, o 26 w. od Mławy, ma
I dm., 6 mk., 36 m, gr.
Mączne, przysiołek Lachowice, wsi w pow.

żywieckim, ' BreQ.

Mączniki Stare, folw. M. nowe, wieś,
nadrz. Prosną, pow. kaliski, gm. Ostrów ka-
liski, par, Giżyce, odl. od Kalisza w. 29; wś dm.
8; folw. dm. 1, mk. 11. W 1827 r. 30 dm.,
220 mk. Wsie te wchodziły w skład dóbr
Giżyce, wspomina je Lib. Ben. Łaskiego (II,
44.), Br. Ch.

Mączniki 1.) niem. Monischnik, wś, pow.

gnieźnieński, par. Sokolniki; ma 20 dm., 202 mk., wszyscy kat.; 66 analf. Poczta w Modli-
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szewku o 5 kil.; gość. o 4 kil.; st. kol. żel.i
tel. w Gnieźnie o 10 kil. Należała dawniej
do klasztoru kanoników Grobu Chrystusa
w Gnieźnie; wspomina tę wś LiL. Ben. Łaskiego
1,18. 2.) M., wsi dom., pow. średzki, dom.
ma 1366 mr. rozl.; $ dm., 132 mk.; wszyscy
kat., 48 analf. Kościół kat. paraf. nal. do de-
kan. średzkiego. Poczta, gośc., tel. i st. kol.
żel. w rodzie o 3 kil. WŚ M. należała nie-
gdyś do proboszczy katedralnych poznańskich,
którzy prawdopodobnie kościół paraf, tam wy-
stąwili; w pierwszej połowie XV wieku już
istniał. Był drewniany, kilkakrotnie spłonął;
teraźniejszy poświęcony był przez sufragana
poznańskiego Wierzbowskiego r. 1701. Obec-
nie M. i Bagrowo mają jednego zwykle pro-
boszcza. M. dom. są teraz własnością Wło-
dzimierza Wolniewicza.—M. par. dek. sredzki,
1145 dusz, z filią Bagrowie. 3.) M., dom., pow.
odalanowski; 1538 m. rozl., 9 dm., 205 mk,,
wszyscy kat.; 10 amalf. Poczta i gośc. w Skal-
mierzycach, st, kol. żel, i tel. w Ostrowie o 16
kilom,
Mączuny, wś, pow. trocki. Leży o 3 w.

na płn. od mka Zośle.
Mączyn, wś nad strum. Olszanką, pow.ber-

dyczowski. Odl. 1 w. od Sojusza, ma 892 mk,,
cerkiew drew. z 1756 r. i 2084 dzies, ziemi,
Mączyńce 1.) dok, Mołczyńce, 2 wsie tn. pow.

starokonstantynowski; jedna w gm. konstan-
tynowskiej, druga nad dopływem Ołuczy
w kuźmińskiej gminie, 2.) M., Monczyńce, WŚ,
pow. winnicki, na pograniczu gub. kijowskiej,
gm, Kutyszczyki, par. Pików; osad 75, mk.
486, w tej liczbie 20 jednodw., 714 dzies, zie-
mi włośc., 1337 dzies, dworsk, (z Chomutyń-
cami), 76 dzies, cerkiewnej, Cerkiew p. w.
N.P. M. 1300 parafian (z Napadówką). Na-

_ leżała do klucza glińskiego Rzewuskich, dziś
Borejki. Dr. M.

Mądralowa, ob. Mądraława.
Mądraława, na mapach Mądralowa, szczyt

w Beskidach zachodnich, w dziale babiogór-
skim, wznoszący się na granicy Galicyi i Wę-
gier (Orawy), na północny zachód od Babiej
Góry, pod 37 8' wsch. dłg, -g, F.,a49 36' 53"
płn. sz. g. Wzniesienie 1170 m. npm, Br. G.
Mądrałowe, ob. Mądraława.

Mądre 1.) wś, pow. średzki; 10 dm., 109
mk,,wszyscy kat.; 88 analf. Kościół kat.
paraf. należy do dek. średskiego, Par. ma 893
dusz. Poczta w Zaniemyślu o 5 kil., gośc. o 4
kil., st. kol, żel.i tel, w Środzie, W daw.
niejszych wiekach należała dostołowych dóbr
biskupów poznańskich. Kościół, wystawiony
zapewne przez jednego z biskupów, istniał już
na początku XVI w. Był zawsze drewniany
teraźniejszy wystawiony jest przy schyłku
zeszłego wieku, 2.) M., folw., 2 dm., 20 mk, 
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nal. do dom. i gm. Nadziejewa; własność semi-
naryum duchownego w Poznaniu.
Mądre 1.), poszczególne domy i młyny

w (Głęboce, pow. samborski. 2.) M., część
Wojutycz, pow. samborski
Mądre-głowy, wś nad rz, Czarnowodką,

pow. kamieniecki, gm, Kujawy, par. Skazińce,
o 15 w. od Jarmoliniec, ma st, poczt. gminną,
65dm 300 mk., 293 dzies. ziemi włość,, 400
dz, dworskiej, młyn. Zbudowana w końcu
XVIII w. na gruntach wsi Czarnowody, na-
leżała do Telefurów, obecnie do Starorypiń-
skich, ł Dr. M.

Mądroszki, folw., pow. koniński, gmina
Rzgów, par. Grabienice. Odl. o 18 w. na
płd.-zach. od Konina, należy do dóbr Biskupi-
ce, ma 1 dm., / mk., 430 mr. ziemi żytniej są-
powatej.
Mądrówka (w dok. Modrówka), urzędownie

Mudrowka, wś, pow. czehryński, nad rz. Hre-
czanką, na płn. wschód od Miedwiedowki, na-
leży do par. Topiłówka, ma 1014 mk, (ob, Ar-
chiw. J. Z. R. cz, VIt. II, 358).
Mądrzechowo albo Mędrzechowice, niem.

Maudrzechiiz al, Manderkowitz 1387 al. Mandro-
showitcz (1437), pow, bytowski; W r. 1431 u-
stanawia Łukasz von Lichtenstein, wójt(Pfle-
ger) w Bytowie, nowego sołtysa w M.; był
nim Helken Ponat; świadkami są: Tomasz Sor-
ge, podczaszy w Bytowie, Jan (Hans) von Po-
moiske i Jerzy (Jiircke) Zurna, burmistrz, R.
1437 było tu 27 włók, od każdej dawali pół
grzywny i 2 kury i zbierali siano z pół mor-
gi, 2 wł. były puste; wieś płaciła 1 łaszt ow-
sa; z 6 ogrodów dawali po 10 kur od każde-
go; sołtys pobierał trzecią część kar. Wogó-
le płacili czynszu 12i pół grzywny, dalej 1
łaszt owsa i 70 kur. . Kś, Fr.
Mądzełówka (al, Mądziełówka, Mondzielówka

po rus. Mozoliwka), wś, pow. podhajeeki, 10 kil.
na płd, wsch, od sądu pow. i urzędu pocztow.
w Podhajcach, Na płn. wsch. leżą Gniłowo-
dy, na płn. i płn. zach Siółko, na zach. Wierz-
bów, na płd, zach. i płd, Hołhócze, na płd.
wsch. Bobulińce (w pow. buczackim). Wody
uprowadza mały pot. Kurynka, dopływ Stry-
py, nastający we wsii płynący wzdłuż gra-
nicy płd. zach. Zabudowania wiejskie leżą
w środku obszaru (cerkiew 384 m.). Na płd,
wsch. wznosi się niźsza cokolwiek „Wesoła-
góra'. Własność więk, ma roli or. 716, łąk i
ogr. 34, pastw, 12; własn. mn. roli or. 1209,
łąk iogr. 65, pastw, 17 m. W r. 1880 było
908 mk, w gm., 46 na obsz, dwor. (16 obrz.
rzym. kat., 800 gr. kat.). Paraf. rzym. katol, '
w Podhajcach, gr. kat. w miejscu, dek, podha-
jecki, archidyec. lwowska, Do parafii należą
Gniłowody. We wsi jest cerkiew. Zw, Dz.
Mądzin, folw., pow. wschowski, 3 qm., 27

mk,, nal. do dom, Swięcichowy.
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Mąka, ob, Męka.
Mąkajcie, Monkajcie, dwór pryw., pow.

rossieński, o 54 w. od Rossień.

Mąki niem, Moncken al. Monken, wś na pol.
prus. Mazurach, pow. łecki, st. p. Bajtkowo;
okr. urz, st cyw. Ełk; 1856 r. 88 mk. M. ist-

niały już około r. 1574. _Kś, Fr.

Mąkiszki, Monkiszki, dwór pryw., pow.
rossieński, o 40) w. od Rossień.

Mąkobody, ob. Mokobody, |
Mąkociee 1.) wś, pow. miechowski, gm.

Klimontów, par. Proszowice. W XV wieku
według Długosza, wieś ta należała do klaszto-

ru świątnickiego, ma 6 łanów kmiecych; część

wsi druga stanowi własność Jana h. Rawa,
ma on 4 łany. Z tych dziesięciu łanów idzie

dziesięcina dla prebendy bodzowskiej w Kra-
kowie (Dług., III, 294). W drugim miejscu
powiada znowu iż wieś ta stanowiła w poło-
wie własność klasztoru w Staniątkach, w dru-

giej zaś połowie dziedzictwo (Groworka h. Ra-
ra (Dług. I, 11l). W 1827r. było tu21 dm.,
171 mk. Folw, i wieś M, rozl. 451 mr., gr.
or,i ogr., m. 400, lasu m. 40, nieuż, i place m.
11. Wieś M, osad 26, z grun. m, 152. 2.)
M., ob, Mąchocice, Br, Ch.

Mąkocin, niem. Mankotyin al. Mankoczyn,
dok. Mankeczin i Mankoczin, folw., pow. kartu-
ski, st. p. Żukowo; należy do dóbr ryc. Łapi-
no (ob.). M. istniał już r. 1811 jako wieś,
której r. 1360 Krzyżący nadali prawo chełm.
Sołtys ma większe i mniejsze sądownictwo i

pobiera od każdej we wsi założonej karczmy
połowę czynszu, W wyprawach wojennych
stawia M. razem z Sulminem 2 konie (2 sey-
me). R. 1401 poświadcza Albrecht v, Schwarz-
burg, komtur gdański, że poprzednik jego Gi-

selbrecht v. Dudilsheim (1360—63) nadał An-

drzejowi 17 włók w M., celem obsadzenia ich

(ob. Odpisy Dregera, manuskr. w Pelplinie, str.

55). Wskutek zaburzeń wojennych był M, już

kilka lat przed r. 1437 całkiem opuszczony,

tak że go 20 maja 1437 r. przyłączono do Ła-

pina za 5 grzywien rocznego czynszu. Ł. na-

leżał tedy do szpitala św, Elżbiety w Grdań-

sku. Gdy w 17 w. Gdańszczanie, wzbraniali
się płacić za M, proboszczowi w Żukowie 15
korcy żyta i tyleż owsa, zaskarżył ich 1698
r. proboszcz żukowski Leyding 1 wygrał
proces przed trybunałem w Piotrkowie (ob.
Cod.dipl, Cartusiae, str. 74—76) Ka. Fr.

Mąkocka (m. hydr.), Mąchocka, Knapizna
(m. Reym.), Gawlice (Ene. Org.,XXIV, 43),
rz. w pow. kieleckim; poczyna Się pomiędzy
Kielcami i Bodzętynem z kilku strumieni gór”

skich, płynących od Kajetanowa, Klonowa i

klasztoru ś. Katarzyny, łączących się pod
Ciekotami; płynie ku płd. przez. Mąkocice, a
dalej ku zach. koło Leszczyn 1 wpada z le- 
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wego brzegu do Lubżanki powyżej Cedzyny.
Długa około 10 wiorst. J. BI.
Mąkolice 1.) wś, i Mątolska Wola wś, pow.

łowieki, gm. Lubianków, par. Mąkolice, odl 7
w. na zach. od Główna a 33 w. od Łowicza,
M. posiadają kościół par. drewn. i szkołę po-
'czątkową. W 1827 r. M. miały 1038 dm., 539
mk.; obecnie 135 dm. i 665 mk. M. Wola zaś
58 dm,, 310 mk., obecnie 426 mk. katol. Na
ogólną ludność M., Woli Mąkolskiej i kol.
Feliksowa, wynoszącą 1210 mk., uczęszcza de
szkoły 120 dzieci a około 600 umie czytać.
Pożar w 1882 r. zniszczył prawie wszystkie
budowle. Część poduchownych gruntów w M.
zamieniono na kolonią pod nazwą Aleksan-.
drowskoje, Wś M, ma 1231 mr. (w tem 162
m. nieuż.); M, Wola 1263 mr.; kol. Aleksan-
drowskoje ma 62 mr. i grunta poduchowne
130 mr. (75 nieuż.), M. stanowiły część dóbr
arcyb. gnieźn, i należały do klucza piątkow-
skiego. Arcyb. Wojciech Jastrzębiec (1422—
1436) rozpoczął budowę kościoła w M., lecz
ukończył go dopiero następca jego Wincenty
Kot w 1444 i odłączywszy wś od par. w Piąt-
ku utworzył nową parafią, która należała do
funduszu mansyonarzy w Piątku (ob. Lib.
Ben. Łaskiego, t. II, 408). We wsi były dwa
odrębne łany, na których siedzieli w początku
XVI w. kmiecie: Waga, Baran i Sokół, Łany
te stanowiły własność kościoła par. w Wali-
szewie, którego proboszczowi płacili kmiecie
po pół marki, 2 kapłony, 80 jaj z łanu i odra-
biali dwa dni w tygodniu. — M., par. dek, ło-

wieki (dawn. zgierski), ma 1800 dusz. 2.) M.,
wś i folw., pow. piotrkowski, gm. Wożniki, par.
Bogdanów, leży przy trakcie bitym z Piotrko-
wa do Bełchatowa. Posiada pokłady torfu,
wiatrak. WŚ ma 48 dm., 368 mk.; folw. 6
dm., 42 mk. W 1827 r. było tu 32 dm,, 274
mk. Wspomina tę wś Łaski, Lib. Ben., t. II,
220. Folw. i wś M. zattyn. Lipowice, rozl.
mr. 971: gr. or. i ogr. mr. 372, łąk mr. 114,
pastw. mr. 244, lasu mr. 78, nieuż, i place mr.
28; bud. mur. 7, z drzewa 11; płodozmian 9-
polowy, WŚ M. os, 37, z grun. mr. 648.

Mąkolin, wś, pow. płocki, gm. Mąkolin,
par. Łętowo, odl. o 24 w. od Płocka. Ma urząd
gm., kasę wkładowo-zaliczkową i karczmę, 32
dm, 384 mk, 1170 mr. ziemi, 16 mr. nieuż.
W 1827 r. wś rząd., 19 dm., 112 mk., stano-
wiła ekonomią dóbr rządowych. Dobra M.
obecnie stanowią majorat nadany gener. Lii-
dersowi i składający się z folw. Chotkowo,
Pieczyno, Rogowo duchowne, M. i Olszanowo
wraz z młynem nad rz, Multany. — Mąkolin

gmina należy do sądu gm. okr, [V w Bodzano«
wie, gdzie też i st. poczt., 5954 mk., 15822 mr.
obszaru, w tej liczbie 12,645 mr. gruntu orn.,
domów mieszk. 505, w tem 16 mur., 8 kościo-

ły katol., 2 domy modlitwy ewang., synago-



ga, bóżnica, 5 szkółek element. 4 młyny wo-
dne, 2 cegielnie, 9 wiatraków, 17 szynków i

_karczem, 15 sklepów. Do gminy należą na-
stępujące miejscowości: Bodzanów osada, Bul-
kowo, Buhary, Chodkowo, Dobra, Dzierżano-
wo, (Grąsewo, Grocłowo, Golanki, Gromiee,
Karwowo duchowne, Krobice, Leksin, Łętowo,
Mąkolin, Olszamowo, Osmolin, Osiek, Parko-
czewo, Reczyno, Rogowo duchowne, Rąk-
cice, Wiciejewo. Br. Ch.
Mąkolno, wś i folw. nad jez. Mostowskiem,

pow. kolski, gm. Sompolno, par. Mąkolno, odl.
od Koła w. 20. Posiada kościół par. drewnia-
ny z XVIII w.; wś dm. 7, mk, wraz z M. po-

„ duchownem liczy 95; folw. dm. 2, mk. 42, na-
leży do dóbr Mostki, W 1827 r. było tu 14
dm., 84 mk. M., par. dek. kolski, 2470 dusz.
Mąkolska wola al, Mąkolicka wola, ob.

Mąkolice. de
Mąkomazy, ob. J/akomasy i Komasz,
Mąkosy, wś, pow. kozienicki, gm, i par.

Jedlnia, odl. 21 w. od Kozienic, Posiada szko-
 łę początkową, ma 76 dm., 573 mk., 1646 mr.
ziemi włośc. i 15 mr. ziemi rząd. W 1827 r.
wś rządowa, 19 dm., 149 mk. M. wchodziły
w skład dóbr rząd. Kozienice.

Mąkoszyce 1.) niem. Mangschitz, r. 1350
Mancoschicz, wś, pow. brzeski na Szląsku, par.
Bankwitz, ma kościół paraf. ewang. z nabożeń-
atwem w dwu językach (Knie), który już 1268
r. istniał, 2.) M., niem. Mangschdtz, wś, pow.
sycowski, par, Syców. Był tu kościół katol.
Do M. należą dwa folw. Nowy i Stary.
Mąkoszyn 1.) wś, pow. nieszawski, gm.
ierzbie, par. Mąkoszyn. Posiada kościół par.

drewn. z 1620 r., fundacyi Adama Mąkowskie-
80, opata jędrzejowskiego, gorzelnię, z produk-
cyą roczną na 6700 rs., cegielnię, browar, wy-
rabiający za 840 rs., wiatrak, pokłady torfu.
W 1827 r. było tu 20 dm., 264 mk. M., par.
dek. nieszawski, 1590 dusz. Dobra M. skła-
dają. się z folw, M., nomenklatur Dębowiec
Stary, Dębowiec Nowy i Sowa; wsi: M., Grocz-
ki Polskie, Dębowiec i Władysławów; rozl.
mr. 1554: grunta or. i ogr, mr. 928, łąk mr.
219, lasu mr, 360, nieuż, i place mr. 47; bud.
mur. 21, z drzewa 3; płodozmian 13-polowy.
Wś M. osad 31 z grun. mr. 42; wś Goczki Pol-
skie os. 10, gr. mr. 376; wś Dębowiec os. 5, gr.
mr. 10; wś Władysławów os. 30, gr. mr. 275.
2.) M., wś i os. karcz., pow. piotrkowski, gm,
Grabica, par. Śrocko. WŚ ma 31 dm., 216 mk.,
511 mr. obszaru; 08. karcz. | dm., 5 mk., 71/,
mr. W 1827 r. wś rząd., par. Krzepczów, 20
dm., 135 mk, M. wchodził w skład dóbr Gra-
biea. M. wspomina Lib. Ben.Łaskiego, 1I, 171.
3.) M., wś, pow. kielecki, gm. Cisów, par. Bieli-
ny.W 1827 r. wś rząd, 37 dm., 246 mk. 4.) M.,
wś i folw., pow. sandomierski, gm. Dwikozy,
par. Sandomierz, odl. 3 w. od Sandomierza,
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Ma 17 dm., 120 mk,, 283 mr. ziemi dwors, i
160 mr. włośc, W XV w, wś królewska, ma
trzy łany kmiece nad Wisłą; folw. królewski
pod granicą od Rzeczycy. Par. u 6. Piotra
w Sandomierzu (Dług., I, 587). Br. Ch.
Mąkowarsk, wś w pobliżu ujścia Sępolny

do Brdy, pow. bydgoski, o 39 kil. od miasta
pow. Nadleśnictwo królewskie ma 26,474 mr.
rozl. Grośc. i poczta na miejscu, st. kol. żel. i
tel. w Kotomierzu o 29 kil. W r. 1845 M.
miał 36 dm., 357 mk.; w r. 1881 M. miał 882
mk.; w r, zaś 1871: 82 dm., 858 mk., 143 ew.,
702 kat., 18 żyd.; szkoła element, kilkoklaso-
wa, 201 analf. Kościół kat. paraf, należy do
dek, bydgoskiego. Ajentura pocztowa, poczt-
halterya, poczta osobowa z Bydgoszczy przez
Mąkowarsk do Tucholi. M., par. dek, bydgo-
ski, ma 1600 dusz (1873 r.).
Mąkownica, wś i folw., pow. gnieźnieński;

folw. ma 571 mr. rozl., 22 dm., 240 mk., 19
ew., 219 kat, 2 żyd., 42 analf.; cegielnia.
Poczta i tel. w Witkowie o 4 kil., gośc. o 4
kil., st. kol. żel. Gniezno o 18 kil. Folw. jest
własnością Ossowickiego.
Mąkuszki, wś, pow. święciański, | okr.

polie., 4 dm., 46 mk. kat.
Mątasek, niem. Montassek, kol, do Osin,

pow. świecki, st. p. Osiek, par. Nowe, szkoła
Jeżewnica, 8 bud., 8 dm., 60 mk., 23 kat., 37
ew. (1868). Kś, Fr.
Mątawa, niem. Moniau, rz, w pow. świec-

kim, wytryska z zach. części jez, radzyńskie-
go (niem. Radsi-See), 12 kil. na zachód od No-
wego (Neuenburg)., Płynąc potem z płn. na
płd. pędzi w Borowym i Bąkowskim młynie
piłę i młyn, mija w dalszym biegu karczmę
z niem. Hirsekrug zwaną i podleśnictwo Zdro-
jewo. Potem przyjmuje z swej prawej strony
strużkę Schonowkę (niem.). Wioski których

następnie dotyka, są: Rulewko, gdzie przez
nią przechodzi kolej Wschodnia, Rozgardy, Bu-
szna, Piła, gdzie obraca młyn. Przy Sarniaku
i Mniszkowskiej karczmie dzieli się M. na

dwie odnogi, lewa zowie się Starą, a prawa
Nową Mątawą; nad Starą Montawą leży Mni-
szech, nad Nową Montawą zaś Święte i Małe

Święte, między któremi przechodzi szosa byd-
gosko-gdańska; w samym klinie między temi
dwiemi odnogami leżą Nowe Marzy. Przepły-
nąwszy tak 45 kil, w płn.-płd. kierunku, zwra-
ca się Nowa M. przy Małem Świętem, a Sta-
ra po nad Nowemi Marzami nagle w całkiem
przeciwną stronę, t. j. na płn. i płyną równole-
gle z Wisłą. Między Michalem a Staremi Ma-

rzami schodzą się znów oba ramiona. W swym

dalszym biegu mija M. znów liczne wioski; na
wzmiankę zasługują: Dolna i Górna Grupa,
gdzie ją przerzyna kolej grudziąsko-leskowie-

ka, Tragoszcz, M. Lubień, gdzie przecina szosę
z Grudziądza: do Warlubia prowadzącą; dalej
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W. Lubień, Bzówko, Targowisko, Zajączkowo
i Zajączkówko, Mątawy, W, i M. Komorsk,
Tryl, Pastwisko i Zdroje, Pod W. Komor-
skiem przyjmuje M. t. z. Młyńską Strugę,
która wypływa z Warlubskiego jez. i w Ko-
morsku młyn pędzi. Ubiegłszy tak znów 45
kil., wpada M. pod Nowem do Wisły w miej-
scu, gdzie tejże wysokość nad poz. wynosi
59/, stóp. Tu znajduje sie duża śluza, która
gdy woda w Wiśle wzbiera, bywa zamykaną
wtedy M. występuje z swego koryta i zalewa
przyległe łąki, Bieg M. jest łagodny; okolice,
przez które płynie, są po części górzyste i le-
siste, po części szerokiemi i żyznemi łąkami
przeplatane. Z ryb znajdują się wniej szczu-
paki, płotki, karasie, węgorze, liny i mnóstwo
raków, Ks. Fr.
Mątawski cypel, niem, Montauer Spitze, tak

zowie się miejsce, gdzie Wisła dzieli się na
dwa ramiona: Nogat i właściwą Wisłę. Jest tu
karczma i os. na Żuławach malborskich, pow.
malborski, st. p. Piekło. Kś, Fr.
Mątawy, niem. Montau, dok. XIV w. Newe-

Montaw, wś między Mątawą i Wisłą, pow.
świecki, st. p. Nowe, tamże par. ewang.; par.
kat. W, Lubień milę odl.; szkoła ewan. w miej-
scu; ma 4006'46 mr. magdeb, obszaru, 97 bud.,
między tymi 50 dm., 466 mk. (1868), 255 ew.,
29 kat,; podatek od gruntu 960 tal., od bud,
65 tal. Tworzy osobny okrąg urz, cywil.,
który wraz z przyłączonemi doń wioskami li-
czył 1880 r. 1576 mk. R. 1882 urodziło się
72 dzieci, umarło 61 osób, zawarto 15 mał-
żeństw. Przywilej lokacyjny tej wsi bez da-
ty został wystawiony niezawodnie między
1374—81 r. Ponieważ w nim wś nazywa się
Nowemi M, (Newe Montąw), stąd wynika, że
istniały dawniej jeszcze i Stare Mątawy. Mo-
cą tego przywileju nadaje Ulryk v. Hachen-
berg (Hankenberger), komtur pokrzywiński,
Nowym Mątawom 46 włók na prawie chełmiń.
Sołtys i jego spadkobiercy dostali 4 włóki,
sołectwo i trzeci fenig kar sądowych, z wy-
jątkiem sądownictwa nadrożnego; prócz tego
rybołóstwo w Wisle dla własnej potrzeby, ale
tylko małemi narzędziami. Komtur potwier-
dza przy tej okazyi, że sołtys te włóki so-
łeckie i sołectwo od Zakonu prawnie nabył
(und bekennen ym das her dasscholtisgut vnd
amecht redelich von uns hat gekoft). Kościół
ma posiadać 10 włók, proboszcz ma prócz tego
pobierać od każdej włóki w wiosce rocznie na
ś. Marcina korzec owsa i jęczmienia; przysłu-
guje mu także prawo rybołóstwa w Wiśle jak
sołtysowi. Biskup ma pobierać od każdej włó-
ki pół wiardunka fenigami, Każdy właścieiel
prócz tych, którzy posiadali wolne włoki, miał
płacić zakonowi rocznie na M. B. Gromniczną
1*/, grzywny czynszu i gęś na ś. Marcina;
winni nadto siano żąć dla zamku co rok, za co  
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im się opuści od czynszu 9 skojeów. Każdy
właściciel ma prawo rybołóstwa w Mątawie
w granicach swej posiadłości; nadto dajemy im
jeszcze 3 morgi nad jeziorem w Zajączkowie.
Ob. Wegnera: Kreis Schwetz str. 59—62.
Rejestra czynszowe z początku XV w. donoszą
dalej, że M. miały wtedy 40 włók czynszow.,
z każdej pobierał Zakon 4'/, wiardunka i gęś
(1. e. str. 68). R. 1415 było tu 2 karczmy.
Mątew, ob. Mątwy. —.
Mątewki, folw., pow. wieluński, gm. Mokr-

sko, par, Chotów, odl. od Wielunia w. 9; dm.
3, mk. 9, Folw. M. al. Montewki, rozl. mr. 270:
8r. Or, i ogr. mr. 254, łąk mr. 5, nieuż. i place
mr. 11, bud, mur, 3, z drzewa 3, płodozmian
18 polowy; folw, ten w r. 1868 oddzielony od
dóbr Chotów.
Mątewna, kol. nad strum. t. n., pow. wie-

luński, gm. Kamionka, par. Pątnów, odl. od
Wielunia w. 9, dm. 4. Ob. Pątnów.
Mątki, ob. Jfątwy Małe.
Mątowo, pow. ządzborski, ob, Juniowo,
Mątowski przylądek, ob. Jqtawski cypel,
Mątwica al. Moniwica, wś, pow. łomżyński,

gm. Kupiski, par. Nowogród, leży przy trak-
cie prowadzącym z Nowogrodu do Łomży, o 11
w. od Łomży; posiada 83 dwor., liczyła w 1876
r. 202 mężcz. W 1827 r. miała 66 dm., 514
mk. Jest to obszerna i dobrze zabudowana
włość, ciągnąca się blisko 2 wiorsty na dłu-
gość, prostopadle do traktu. Należała kiedyś
do uposażenia starosty łomżyńskiego, nastę-
pnie weszła w skład ekonomii nowogrodzkiej;
w 1845 r. z dobrami kupiskiemi dostała się
w donacyą ks, Szachowskiemu. Przy uwła-
szczeniu odpadło 2053 mr., z tej liczby 1972
mr. ornej ziemi. Dwór kupiski posiada na Mą-
twicy obecnie niewielki folwarczek, złożony
z gruntów dawnego wójtostwą i sołectwa M,
Grunt pagórkowaty, miejscami szczerki zgli-
ną pod spodem; na łąkach kopią torf, Zu. Kre.
Mątwica 1.) Muitwica, rż,, dopływ Niemna

z prawej strony, ma ujście poniżej rz, Kamo-
rodek. 2.) M., Mutwica, rz., dopływ Stwihy
z prawej strony, w pow, mozyrskim, ma ujście
wprost wsi Ryczów. 3.) M.. Jutwica, ob.
Uborć,

Mątwiliszki, wś, pow. trocki, par, Merecz,
należy „do częściowych właścicieli. Łukasze-
wicz miał tu 170 dz,, Kirklewski 169 dz., No-
niewicz 60 dz., Rowiński 40 dz., Dobyszewski
84 dz. Winiarski 80 dz., Jacuński 40 dz.
(w 1850 c”.

Mątwy al. I/ątew, nazwa rz, Noteci od jez.
Gopła do jez, Pakość.
Mątwy al. Muntowy, niem. Montau, wś z kat.

kościołem paraf., pow. malborski, st. p. Alt-
Miinsierberg, okrąg urzędu cywil. Kończewice,
tamże par, ew. Ma szkołę kat. i ew.; zawiera
12 posiadłości chełmińskich i13 zagród, razem
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97 włók i 24 mr. obszaru, 435 mk, (1868 r.),
361 kat., 66 ew., 8 żyd.; 42 dm, (1856 r. 312
mk.). Podatek od gruntu 361 tal. 26 sbr. 11
fen., od bud. 30 tal. 24 sbr., klasowe 251 tal.,
od procederu 24 tal. Odl. od msta pow. 1*/,
mili. M. leżą na t. z. wielkich malborskich
Żuławach między Nogatem i Wisłą. Tutejsza
parafia liczyła 1878 r. 540 komunikantów.
Kościół tytułu ś. ap. Piotra i Pawła jest pa-
tronatu królewskiego, M. istniały już r. 1821
(ob. Kętrz. O ludn. pols. w Prus., str, 218).
Najstarszy przywilej wystawił w. mistrz Kon-
rad Zóllner 1383 r. W M. urodziła się d. 6 lut,
1347 r. błogosł. Dorota, czczona przez lud ja-
ko święta patronka Prus (30 paźdz.). Ojcem
jej był holender Wilhelm Schwartze, matką
Agata. Dorota od dzieciństwa miała szczegól-
niejsze nabożeństwo do Męki Pańskiej. Ulega-
jąc woli rodzeństwa, wyszła za mąż za mie-
szczanina gdańskiego. Po śmierci męża, który

- gię okrutnie z nią obchodził (1390), poświęciła
się wyłącznie służbie Boga i osiadła w Kwi-
dzyniu, gdzie sobie od zwierzchności ducho-
wnej uprosiła pozwolenie, że ją zamurowa-
no (2 maja 1393) w celi stykającej się z ko-
ściołem Ś, Jana; tu umarła 25 czerwca 1394 r.
Już w rok po jej śmierci wnieśli biskup warm,
Henryk III, pomezański Jan i Henryk, biskup
sambijski, jako i kapitały 4-ch biskupstw pru-
skich, oraz opaci pelpliński i oliwski, wreszcie
w, mistrz Konrad v. Jungingen, do papieża Bo-
nifacego prośbę o jej kanonizacyą; zdaje się że
zawieruchy wojenne, które tu wkrótce potem
nastąpiły, przeszkodziły ukończeniu procesu
kanonizacyjnego, i kroki króla Zygmunta III
w tym względzie później przedsięwzięte, nie

odniosły pożądanego skutku, choć stolica apo-
stolska sprawie tej zawsze okazała się przy-
chylna. Życie Doroty spisał najobszerniej jej
spowiednik Jan z Kwidzyna (Johannes Marien-

 werder). (Ob. Tóppen Script rer. Pruss,, II,
179—374; por. także: Encykl. Kościelna przez
Nowodworskiego, t. LV p. w. Dorota, str. 325).
Kiedy r. 1419 Władysław Jagiełło, odstąpi=
wszy od oblężenia Malborka, wracał przez
Kwidzyn do kraju, pokazał mu biskup celę
Doroty, 0 czem wspomina Długosz (,,Regeque
ecelesiam cathedralem ingresso, cuiusdam Do-

rothae feminae religiosae et devotae, quae s0-
litariam et arctam vitam ducens, plerisque
clarescebat miraculis, nondum tamen canoni-
satae, cellam et habitationem ostendebat*.
Lib, IX, str. 90, ed. Przeździec.). Dziś kate-
dra ta jest w ręku innowierców, a zwłok bło-
gosł. Doroty nie można odnaleść, Tutejszy
kościołek jest już bardzo stary. jednę poboczną
nawę zabrała kiedyś Wisła 1 już jej więcej nie
przybudowano, tak że kościół składa się cbec-
nie z jednej wyższej i drugiej niższej nawy.

Jest też w nim wizerunek błogosł. Doroty.  
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Do tutejszej parafii należą: M. Bystrze i M.
Mątwy (927 dusz r. 1868). Kś, Fr.
Mątwy Małe al. Muntowki, Mątki, niem. Kl.

Montau, wś, pow. malborski, st p. Altmiinster-
berg 6 kil. odl., okr. urz. stanu eywil. Pogo-
rzała wś (Wernersdorff); do wsi liczy się tak-
że wyb. Klosowo, Cygany i leśnietwo Mątwy;
zawiera 22 posiadłości włośc., 17 zagród, 111
włók i 10 mr. obszaru; 535 mk, (r. 1868), 398
kat., 106 ew., 36 dm; par. kat. Mątwy, ew.
Pogorzała wś, szkoła Mątawy, odl. od Malbor-
ka 2 mile. Podatek od gruntu 715 tal. 6 sbr.
8 fen., od bud. 39 tal. 1 sbr., od dochodu 138
tal., klasowe 337 tal. 15 sbr., od procederu 19
tal. 1Osbr. M. były dawniej folw. malbor-
skiej ekonomii królewskiej; jako wś wydane
zostały na prawie emfiteutycznem d. 26 lipca
1726 r., teraz są wsią włościańską. Najbogatsi
właśc. są tu 1) Edward Schultz, który posiada

180:22 ha. roli orn. i ogr. i 45*78 past,; czysty
dochód z gruntu 6277 mrk.; 2) Emil Schultz
ma 64*58 roli orn. i ogr., 44'09 past.; czysty
dochód z gruntu 2783 mrk. Kś. Fr.
Mątwy, w pow. biłgorajskim, pad rz. Buko-

wą, mylnie podane (t. I, 461 str.) zamiast
Momoty,
Mątwy, wś, pow. inowrocławski, ob. Montwy,
Mątygaliszki, folw. szl., pow. wileński, 2

okr, ad,, o 42 w, od Wilna, 1 dm., 10 mk. kat,

Mceńsk, m. pow. w gub. orłowskiej, nad rz.
Zuszą i wpadającą do niej Mceną, 909 w. od
Petersburga a 48 w. od Orła odległe. Ma
14,452 mk., 2 monastery, 11 cerkwi, szkołę
powiat., bank miejski, liczne fabryki i zakłady
przemysłowe, słynie z przemysłu kowalskiego
oraz z wyrobu koronek, na sprzedaż do Mo-
skwy wywożonych. St. poczt. i st. kol. żel,
Mchawa, potok górski, nastaje w lesie Ze-

braku w płd. zach, stronie obszaru gm. Roztok
dolnych, w pow. Lisko, przepływa wś Roztoki
dolne w płn. kierunku, a przybywszy na ob-
szar gm. Mchawy, od której bierze swą nazwę,
zwraca się na płn. wschód, i przerznąwszy
gościniec baligrodzki, zlewa swe wody do Ho-
czewki z lew. brz. Długość biegu wynosi 8 kil.
Przyjmuje liczne strugi spływające z lasu Ze-
braka, jako też Długi potok (ob.) z lew.brzegu.
Mchawa, wś w pow. liskim, w okolicy gór-

skiej, lesistej na lew, brzegu Hoczewki i przy
gościńcu z Baligroda (3:3kil.) doLiska, ma
par. gr.-kat. z cerkwią drewn. I kaplicą litur-
giczną i należy do par. rzym.-kat. w Baligro-
dzie, ma jednak kaplicę murowaną, w której
się niekiedy msza $. odprawia. Szkoła ludowa
nie jest jeszcze zorganizowaną. Ź 467 mk.
przebywa 24 stale na obszarze więk, pos., 290
należy do obr. gr.-kat., 170 rz.-kat, a 7 mojż.
wyznania. Grunt zawiera w sobie rudę mar-
glo-żelazną nieużytkowaną. Pos. więk, spad-

kobierców Józefy Papara ma obszaru 343 roli,
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45 łąk, 168 past. i 175 mr. lasu; pos. mn. 652
roli, 68 łąk i 137 mr. past. Graniczy na zach,
z Kielczawą, na płd. z Baligrodem, na wsch.
z Brzeźnicą wyżną a na płn. z Cisowcem. Mac,

Mcehów, folw., pow. łęczycki, gm, Gostków,
par. Wartkowice, odl. od Łęczycy w. 23, dm.
2, mk. 12. Należy do dóbr Spędoszyn.

Mchowice, kol., os, nad błotem Zgonno i
Ułów, pow. łęczycki, gm, Tum. par. Góra św.
Małgorzaty, odl. od Łęczycy w. 7; kol. dm. 16,
mk. 176. W 1827 r. wś rząd, 14 dm. LIL
mk, Wspomina tę wieś Lib. Ben. Łaskiego,
t. II, 415.
Mchowisko, wyniosłość w pow. dobromil-

skim, ob. t, II, str. 74,
Mchówko 1.) al. Mchówek, wś i folw., pow:

kolski, gm. Lubotyń, par. Mąkoszyn, odl. od
Koła 25 w. Wś ma dm. 23, mk. 170; folw. dm.
6, mk. 101. W 1827 r. 14 dm., 148 mk, Fol.
M, al. Mchówek, z wsiami M, i Wiecienin, rozl.
mr. 718: gr. or. i ogr. mr. 477, łąk mr. 96,
past. 122, nieuż, i place mr. 18; bud. mur. 11,
z drzewa 5; są pokłady torfu; płodozmian 7-
polowy. Wś M, os, 59, z grun. mr. 150; wś
Wiecienin os. 12, z grun, mr. 30. 2.) M., wś
nąd rz, Morawką, pow. przasnyski, gm. Kar-
wącz, par. Przasnysz, odl. o 3 w. od Przasny-
sza, posiada wiatrak, 13 dm., 151 mk., 526
mr. gruntu, 12 nieuż, W 1827 r. było tu 14
dm., 102 mk. Fol. i wś M. lit. A, rozl. mr. 251:
gr.or. i ogr. mr. 181, łąk mr. 33, past. mr. 31,
nieuż. i place mr. 6; bud. z drzewa 7. Wś M,
lit. A, os. 8 z grun. mr. 17. Fol. i wś M. Iit.
B, rozl. 223 mr.: gr. or. i ogr. mr. 154, łąk mr.
6, past. mr. 40, lasu mr. 18, nieuż, i place mr,
5. Wś M. lit. B, os, 11, z grun, mr. 56.
Mchowo 1.) Wielkie, wś fol., pow. kolski,

gm. Lubotyń, par. Mąkoszyn, odl. od Koła w.
24; wś dm. 6, mk. 90; fol. dm. 5, mk, 52. Fol.
i wś M. Wielkie rozl. mr. 708: gr. or. i ogr.
mr. 537, łąk mr. 64, wody mr. 6, lasu mr, 70,
nieuż, i place mr. 27; w os. młynar, wieczystc-
czynszowej mr, 4; bud. mur. 10, z drzewa 3;
płodozmian 12-polowy; jest cegielnia, pokła-
dy torfu, Wś M. Wielkie os. 23, z grun. mr,
38. 2.) M., wśi folw., pow. przasnyski, gm.
Chojnowo, par. Węgra, odl. 05 w. od Prza-

snysza. Posiada sąd gm. i karczmę, liczy 41

'dm., 487 mk., 1326 mr. gr. orn., 45 nieużyt.
W 1827 r. było tu 28 dm., 178 mk. Fol, M.
lit. A, z wsią M, lit, A i Koty rozl. mr. 1218:

gr. or. i ogr. mr. 796, łąk mr. 160, lasu mr.
155, past. i zarośli mr, 85, nieuż, i place mr,
22. Wś M. lit. A os, 76, z grun. mr. 372; wś
Koty os. 18, z grun. mr. 127. Fol. M. lit. BC,
z wsią M, lit, BC, Potałenka lit. A i os. Oso-
wiec Kmiecy rozl. mr. 241: gr. Or. 1 08T. za

180, łąk mr. 28, past. i zarośli mr, 27, nieuż,
i place mr. 6. Wś M. lit, B € os. 24, z gr.  
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mr. 215; wś Patołenka lit. A os. 6, z gr. mr.
14; os. Osowiec Kmiecy z gr. mr. 2.
Mchy, wś, pow. lubelski, gm. Izbica, par.

Tarnagóra. W 1827 r. 6 dm., 63 mk; obecnie
ma 17 dm.,, 127 mk,, 155 mr. ziemi włośc.
Mchy 1) W, (ZEmchen), wś, pow. szremski; 19

dm,, 214 mk; 10 ew., 204 kat.; 60 analf. 2)
M., domin., 6164 mr. rozl., z których 2000
mr. lasu; 28 dm., 546 m., 16ew., 530 kat.; 201
analf. 3) M., probostwo, 374 mr. rozl. Go-
rzelnia parowa z młynem; cegielnia parowa
z piecem pierścieniowym. Kościół par. nal.
do dekan, boreckiego. Stacya poczt. w Ksią-
żu o 4kil; gośc. o 5 kil.; stacya kol. żelaz.
w Chociczy (Falkstaedt) o 12 kil. Wieś M.
jest gniazdem rodziny Mchowskich, obecnie
wygasłej; następnie posiądali ją Śępieńscy,
Mieszkowscy, KRadolińscy; przez wiek zaś
XVIII i początek XIX Bieńkowscy; teraz na-
leży do Ludwika Karśnickiego. Kościół par,
założony przez Mchowskich, istniał już na po-
czątku wieku XVI; pierwotny był z drzewa;
od drugiej połowy XVII wieku murowany, 0-
zdobiony wieżą pokrytą miedzią; dawniej na-
leżał do dekan. nowomiejskiego. M. par. dek,
borecki 1766 dusz (1873 r.)
Mcezawka al. Mczanka, rzeczka w pow. no-

wogrodzkim, zaczyna się w północnej oko-
licy jeziora Switeż, pod Miratyczami, kieru-
jąc się na płn., płynie około folw.: Zaberdo-
wo i Jurysdyka, wsi: Szczenowo i Mokrowo,
pod którą ma młyn i zwraca się na zach.; da-
lej płynie koło wsi i folwarku Matuszyce;
przy ostatnim rozlewa się na błoniu w jezior-
ko i ma młyn, po za którym, ubiegłszy wiorst
3, wpada do Newdy, dopływu Serweczaz pra-
wej strony. Długość biegu około 2 mil.
Mdzewko, wś, pow. mławski, gm, i paraf.

Dąbrowa, odl. o 20 w. od Mławy, ma 26 dm,,
81l mk., 1862 mr. gr. dobr., 26 nieuż. Do M.
należą kolonie: Mdzewska, Dalnia, Krestów-
ka, Mdzewskie Borki. W 1827 r. M. miało
12 dm., 126 mk. Folw. M. z nomenki. Borki, ,
Dalnia 1 Kretówka, wsiami: M., M. Dalnie i
Kretówka. Rozl. mr. 1178 a mianowicie:
gr. 0. I ogr. mr. 404, łąk mr. 135, pastw. m.
37, lasu mr. 571, zarośli m. 5, nieuż. i place
m. 26; bud, z drzewa 21; są pokłady wapna
itorfu. WŚ M. osad 30, z gruntem m. 129;
wś M. Dalnie osad 7, z gruntem m. 74; wś
Kretówka osad 2, z gruntem m. 38.
„Mdzewo, wśi folw., pow. mławski, gm. U-

nierzyż, par. Dąbrowa, odl. o 19 w. od Mła-
wy, a 9 w. od st. dr. żel. Nadwiśl. Konopki,
przy drodze bitej płocko-mławskiej; posiada
karczmę, 28 dm., 349 mk., 908 mr. gr. dobr.,
Il nieuż. Folw. należy do dóbr Strzegocin.
W 1817 M. miało 16 dm., 184 mk.
Mdzewskie-bady, wś włośc., pow. mław-

ski, gm. Unierzyż; par. Dąbrowa, odl. o 18 w,
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od Mławy, ma 6 dm., 47 mk., 139 m.gr. dobr.,
2 nieuż, s 2

Me..., por. Jfie,,, |
Mebius, szyb w kopalni węgla Fryderyk,

wos. Dębowa-góra pow. będziński.
Mecedelowee, po węg. Mecsedelfalva, wios-

ka w hr. spiskiem (Weęg.), 48 mk.
Mecedy 1.) folw., pow, szawelski, przy

trakcie z Gruźdź do Kurszan, 5 włók ziemi
ornej, należy do dóbr Gruździe Aleksandra
Naryszkina. 2.) M., folw., pow. szawelski, par.
starożagorska, włók 8 (roli ornej 3, reszta
łąki i las), należy do dóbr Liżyki, WŚ M. na
inne miejsce przeniesiona. J. G.
Mechau (niem.), 1310 r. Mechow, wś, pow.

górski na Szląsku, par. Gross- Osten.
Mechau (niem.), ob. Miechów, pow. sy-

cowski,
Mechau (niem.), ob. Mechowo,
Mechczyce, wś, pow. brzesko-litewski, na

płd. od Brześcia, między Bugiem a fortem
wołyńskim,
Mechedowszczyzna, zaśc., pow. miński,

przy gościńcu kojdanowsko-wołmiańskim, o 4
w. na płn.-wschód od miasteczka Wołmy,
w miejscowości wzgórzystej położony. Od r.
1869 własność włościanina Tereka, wydzier-

_ żawiona, ma gruntów ornych 3 wł. obszaru
około 4 włók. Al. Jel.
Mecherzyn 1.) al. fecheryn, folw., pow.

borysowski, okr. pol. 1 chołopienieki, dość
dawna właść Sikorskich; wraz z folwarkiem
Olesin albo Podgaj ma obszaru 7 i półwłók i
5mr, 2.) M., folw., pow. borysowski, okr.
polie. 1 chołopienieki, par. chołopienicka, wła-
sność Morendów, niegdyś Iwaszkiewiczów, ra-
zem z folw. Bogumiłowo ma obszaru 16 włók;
3.) M. al. Meheryno Stare, Meheryn, wś, pow.
borysowski, o 4 w, ku zach. od miast, Choło-
pienicz, okr. police, 1 chołopienieki; ma cer-
kiew, osad 8, miejscowość dość leśna, grunta
lekkie, w okolicy znaczne obszary błót mszy-
stych. 4.) M. al, Meheryno-Nowe, Meheryn, WŚ,
pow. borysowski, gm, chołopieniecka, przy
drożynie wiodącej z Rubież do Michejówki,
ma os. 13, grunta ubogie, Al. Jel.

_ Mecherzyńce 1.) al. Mecheryńce, wś, pow.
nowogród wołyński, gm. Ostropol, w pobliżu
Słuczy, na płn.-wsch. od Ostropola (Archiw.
K Z,R., cz. III, Eh 291).2.)M., wś nad Słu-

czą, pow. starokonstantynowski, par, Bazalia,
ma kaplicę katol. W. 1703 r. od Ostrogskich
przeszłą do Sapiehów. R. 1867 miała 104
domów. = TMS 0)
Mecherzyńce dębowe al. Mucharyńce du-

bowe, wś, pow. berdyczowski, odl. 8 w. od
Białołówki. W  malowniczem położeniu, na
wzgórzach śród gajów lipowychi dębowych,
Na najwyższej górze stei cerkiew, zbudowana
z kamienia dobywanego z tejże góry. U stóp

góry płynie Rastawica,
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Jestto bardzo dawna
osada i cerkiew tu założoną była w odległej
epoce. Obecna zbudowana w 1816 r. po-
przednia drewniana w 1728 r. Od Sangusz-
ków i Rogozińskich przeszły M. do Abramo-
wiezów, a następnie nabył je Morgulec (przed
1863 r.) W tedy obszar ogólny wynosił 2391
dzies., z tego 2078 dzies. posiadał Margulec.
Ludność podówczas wynosiła 928 dusz (57
kat. i 9 żydów). |
Mecherzyńce Wołoskie al. Macharyńce wś,

nad rz. Sitną dopływem Rastawicy, pow. ber-
dyczowski, gm, Koziatyn, okr. pol. Machnów- -
ka, par. katol. Białołowka. Była tu dawniej
kaplica katolicka, Mieszkańców obojga płci
przeszło 1000. Ziemi w ogóle 2706 dzies. Osa-
da ta powstała w pierwszej ćwierci XVII w.
i już na kartach Beauplana (około 1640 r.) o-
znaczona; założona na gruntach należących do
dóbr białołowieckich książąt Koreckich. Anna
z Chodkiewiczów ks, Joachimowa Korecka, taż
sama która wzniosła zamek w Białołówce,
którego ruiny do dziś istnieją, zasiedliła Ma-
cherzyńce, Siostrzanowkę, Ohijowkę i Hoło-
bowkę.  Osadczymi tych wiosek była szlach-
ta w służbie książąt Koreckich zostająca: Ma-
charzyński (Macharowski?), Siostrzeniec, Ohij
i Hołub (patrz Białołowka). Po wygaśnięciu
książąt Koreckich, ostatni z rodu umarł 1651
r., dobra przeszły na sukceesorów z linii żeń-
skiej, Sanguszków, Lubomirskich i innych; że
zaś nastąpiły czasy wojen i zamieszek krajo-
wych, przeto w sto lat dopiero, t.j. 1751 B.,
zostały dobra przysądzone ostatecznie sukce-
sorom Stefana Mikołaja Branickiego herbu
Gryf, którego córka była za ks. Janem Lubo-
mirskim, ztąd też pochodzą niektóre prezenty
na cerkwie uniekie, jak w Sokuleu 1727 r.,
przez tegoż księcia nadane, M. miały w 1727
r. cerkiew unicką uspieńską, wzniesioną 1723
r., której proboszczem był Joachim Haskie-
wicz; w późniejszych czasach cerkiew ta zo- .
stała odnowioną i na kamiennych fundamen-

tach postawioną. R. 1741 osada liczyła 57
domów. Obszerne włości ks. Koreckich dostały
się także w części ks, Lubomirskim, którzy
w trzecim dziesiątku zeszłego stulecia (ob
Lińce) owładnęli Mecherzyńcami wołoskiemi,
Niemierzyńcami, Kniażykami i innemi wsiami,
te następnie przeszły sukcesyą po linii żeń-
skiej w dom ks. Sanguszków, a ci wyprzeda-
wali się z dóbr tutejszych po drugim podziale
Polski, gdy linia graniczna przyłączała tę o-
kolicę do Rossyi; wtedy to nabył M, od ks.
Sanguszków Abramowicz. Wnukowi jego Ed-
wardowi Abramowiczowi majątek ten skonfi-
skowano w 1865 r. i nadano gen. Koźlaninow.
W 1878 r. powstało towarzystwo cukrow--
niane pod przewodnictwem Jerzego Szaszera,
które nabyło od gen, Koźlaninowa około 60
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dziesięcin ziemi poniżej wsi z biegiem rzeczki
Sitnyi tam stanęła cukrownia; przerabiano
dziennie około 1,500 berkowców, czyli 18 tys.
pud. używając stosunkowo niewielu robotn.,
gdyż maszyny i relsy, ułożone przy fabryce,
zastępują ręczną pracę. Opala się dziś czę-
ścią drzewem, częścią węglem kamieunym; ma
10 kotłów parowych o sile 700 koni, W 1881 r.
przerobiła 162,735 ber. buraków, z których
otrzymano 106,599 pud. mączki cukrowej. Za-
trudnia 372 robotn. Gdy sążeń drzewa (50
wersz, kubicz) kosztuje rs, 26, wtedy cena o0-
pału drzewem równa się cenie opału węglem,
Dla ułatwienia transportów, fabryka połączo-
na została w 1884 r. drogą żelazną na 9 w.
długości ze stac. dr. żel. Koziatyn; kapitał za-
kładowy 450,000 rs., nadto ogólny koszt drogi
żel. sto kilka tys. rs. Przy robienin rozkopów
i wydobywaniu piasku napotkano ślady fosfo-
rytów, w głębokości około 11/, sążnia; pokład
ma grubość parę cali. Mar. Wasiutyński.
Mechina (dok.), ob, Mechlinko.
Mechinatoblotho, Jechinetoploto (dokum,),

Mechlińskie błoto (?), jez. pod Żarnowcem, pow.
wejherowski. Czyt. Pomm. Urkundenbuch v.
Perlbach, str, 258 i 260. Kś. Fr.

Mechlin, wś, pow. opoczyński, gm, Przy-
sucha, par. Gielniów, odl. 23 w. od Opoczna;
ma 12 dm., 66 mk., 95 mr. ziemi dwors. i 72
mr, włośc. W 1827 r. 11 dm,, 55 mk. W po-
czątku XVI w. M. należał do par. Skrzyńsko,
Lib. Ben. Łaskiego (t. I, 691) zwie tę wieś
Machnyn.

Mechlin 1.) wś, pow. szremski, blisko War-
ty, 24 dm., 240 mk., 8 ew., 232 kat.; 93 analf.
Poczta i tel. w Szremie o 4 kil.; gość, na miej-
seu; st, kol. żel, Czempin o 21 kil. 2.) M.
dom. (ma z Dąbrowem, Grobelką, Lucinemi
Topiołką: 12942 mr. rozl., z których 4900 mr.
jest lasu); do gm. należy 2 miejsc.: a) M., dom.;
b) Topiołka, leśnictwo, 15 dm., 266 mieszk.,
wszyscy katol.; 91 anaf, Własność Skrzy-
dlewskich, Klucz M, należał w XVIII w.
do kolegium jezuickiego w Poznaniu.

Mechlinie, ob, Mechlinko. ;
Mechlinken (niem.), ob. Mechlinko. :
Mechlinko al. Mechlinie i Mechlino, niem,

Mechlinken, dok. Mechlincke i Mechina, wś włośc.,

pow. wejherowski, st. p. Kosakowo. Zawiera
20 gburskich posiadłościi 3 zagrody; 32 włók
i 1 mr, obszaru; 1868 r. 272 mk,, 259 kat., 9
ew., 4 żyd.; 27 dm.; paraf, katol. Oksywie,
ew. Rumia; odl, od m. pow. wynosi 3 mile.
M. leży na t. z. Oksywskiej Kępie tuż nad za-
toką Pucką. R. 12J0 zapisuje Świnisława,
matka Świętopełka, M. Pannom Norbertankom
w Żukowie. spa
Mestwin, książę pomorski, że klasztor oliwski
może mieć w M, okręt jeden dla własnej po-
trzeby (ob. Perlbach: Pom, Ur. R., str. 396),

R. 1288 da. 31 grud. zezwala |31 
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R. 1316 przechodzi ta wś w ręce cystersów
w Oliwie; według innych nastąpiło to już r.
1224 d. 28 kwiet. (ob. Prutz „,Gesch. des
Kreises Neustadt, str. 18), domyślają się bo-
wiem, że wymienione tamże Nemichowo, które
już dziś nie istnieje, jest właśnie M. R. 1603
d. 11 sierp, donosi rada miejska w Pucku ra-
dzie gdańskiej, że król szwedzki Karol im za-
graża, że Michalinko czyli Mechlinko już Szwe-
dzi splądrowali (kś, Fankidejski: „O klaszto-
rach żeńskich, str, 55). Kś. Fr.

Mechlino, ob, Mechlżnko.
Mechnacz 1.) niem, Helmsdorf, dom., 554

mr, rozl., pow. szubiński; 4 dm., 56 mk., 34
ew., 22 kat.; 19 analf. Poczta i gośc. w Kcey-
nio 4 kil., st. kol, żel. Nakło o 16 kil. 2.)
M., wś, pow. międzychodzki, 3 miejsc.: a) M.,
wś; b) Hofarty (Hoffartshausen); e) dom szo-
sowy; 35 dm., 275 mk., 24] ew., 34 kat.; 32
analf, Poczta w Kwilezu o 4 kil.; gośc. na
miejscu, tel. w Międzychodzie o 8 kil.; st. kol,
żel, Wronki o 35 kil.
Mechnice 1.) wś i gm., pow. ostrzeszowski,

2 miejse.: a) M., wś; b) Świtoń, młyn; 29
dm., 290 mk, 23 ew., 265 kat.; 101 analf.
Poczta, tel. i st, kol, żel. w Domaninie o 5 kil.;
gośc, o 2 kil. 2.) M., dom. 988 mr. rozl., 5
dm., 108 mk., 8 ew., 100 kat.; 38 analf,
Mechnice 1.) niem. Jfechnitz, wś, pow. ko-

zielski, 19/, mili na pła, od Koźla, M. nale-
żały w XIII w. do Bożogrobców w Miechowie,
którzy w Nissie filią urządzili, Jest tu obe-

enie kościół par., wzniesiony w końcu XVIII
w. na miejscu dawnego, zniszczonego przez po-
żar. W 1645r. 102 dm., 650 mk. katol. M.
par. dek. kościęciński, 1889 dusz (1869 r.).
2.) M. (dok.), ob. Afucheniżz, pow. opolski,

Mechnitz (niem.), ob. Mechnice,
 Mechoczin (dok.), ob. Miechucin.
Mechow al. Mochów, wś, we wschod. stronie

pow. rzeczyckiego, nad kotliną Dniepru, przy
gosc. poczt, wiodącym z Łojowa do Chołmecza,
ma osad pełnonadziałowych 38, gleba urodzaj-
na, lud trudni się flisactwem; od zach. rozłogi
odludnego Polesia, AL. Jel,
Mechowiec, ob, Miechowiec,
Mechowitz (dok.), ob, Miechowice,
Mechowo, WŚ, pow, poznański, we wsi: 1)młynz folw,, mającym 34] mr. rozl., i 2) folw.,

mający 354 mr. rozl,, 10 dm., 138 mk., 42
Rae dl kat.; 39 analf Poczta, tel, i gość,
w Swarzędzu o 4 kil.; st. kol. żel. Kobylnica
o 4 kil, M. St,
Mechowo 1.), niem. Mechau, dok. Mechow,

wś włośc. z kośe. paraf., pow. wejherowski,
st. p, Puck, W 1872r. 46 dm., 738 familii,

5 mk,, powiększej części katol. Odl. od m.
pow. 21/, mili; w miejscu jest szkoła, tow. rol-
nicze, wolne sołectwo, nadleśnictwo i jaskinia
stalaktyto wa, wielka rzadkość w naszej pro-
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wincyi, M. należy do starych osad, była
własnością cystersów w Oliwie; na roli nale-
żącej do szkoły miejscowej, znaleziono bowiem
cmentarzysko i to w pobliżu bożej-męki, po-
między drogą wiodącą do Darzlubia i drożyną
polną, we wschodniej stronie wsi. Aprzed
20—25 laty znaleziono w pobliżu kościoła,
w zachodniej jego stronie, w ogrodzie popiel-
nicę odosobnioną, przykrytą kamykiem pła-
skawym, Miejsce to leży przy samej już do-
linie łąkowej i niewiele jest wzniesione nad
jej poziomem. Wydobyto tę urnę na głębo-
kości 1—l1'/, stóp wynoszącej, ale przy wy-
kopaniu zniszczono ją. Wreszcie znaleziono
w torfowiskach wsi tutejszej narzędzie dzi-
wnego kształtu, do niewiadomego użytku.
Wyrób ten znajduje się w Muzeum Towarz.
Nauk. w Toruniu, wsekcyi znalezisk wyrobów
żelaznych (ob. Ossowski: Objaś. do map
archeol. Prus Zach., str, 68, 91i107). Tu-
tejszy kościół pod tyt. św. Jakóba i św, Miko-
łaja wystawił opat oliwski Rybiński r. 1742.
Tegoż roku został kościół benedykowany; to
też dawniej opaci byli patronami. Paraf, me-
chowską wraz z filią liczyła według szematy-
zmu dyec, z r. 1867 w ogóle 3771 dusz, mię-
dzy temi 2534 komunikantów; wsiami para-
fialnemi są: Mechowo (300 dusz), Zdrada
(121), Darzlub (488), Leśniewo (308), Doma-
towo (388), Domatówko (80), W. Piaśnica
(29), M. Piaśnica (64), Czechy, Sikorzyni
Bieszki (razem 32 dusz). W Starzynie jest
kościół filialny pod tyt, . Michała Arch., zbu-
dowany r. 1649. Do niego należą: Starzyn
(357 dusz), Werblin (433), Starzyński dwór
(199), Parskowo (94), Radoszewo (96). Kła-
nin (62), Sulice (68), Polchówko (42), Grłusze-

_. wo (62); szkoły katol. istnieją w Mechowie
(63 dzieci), w Darzlubiu (83), w Leśniewie
(95), w Starzynie (70), w Werblinie (79),
w Radoszewie (46), —R. 1300 d. 19 paźd. ze-
znaje Śwenza, wojew, pomorski, że Radzisław
z Darzlubia sprzedał wieś swoję Mechowo,
którą mu był darował książę Mestwin, opato-
wi oliwskiemu (quod Radislaus miles de Dar-
solube.., domino abbati de Oliva... villam suam
Mechov..., quam ex donatione illustris princi-
pis domini Misciwgii longo tempore pacifice
possederat, pro condigna pecunia vendidit....
Datum et actum in Gdanzk; ob. Perlbach:
Pom. Urk,B,, str. 526). R. 1301 d. 16 sierp,

zrzeka się biskup kujawski Grerward dziesię-
ciny z wsi klasztoru oliwskiego, międży któ-
remi jest wyliczone i Mechowo. Za to ustę-
puje mu klasztor 3 wioski, Radoslowo, Chwasz-
czyn, Brzeźno (str. 530). R. 1308, 18 stycz,
Wacław II, król czeski i p>lski, potwierdza,
że klasztor oliwski prawnie posiada M. i inne
wioski (str. 540). Wizytacya bisk. Madaliń-
skiego z r. 1686—87 donosi, że kościół tutej-  

szy (tituli s. rucis) zbudowany był w mur
pruski, W kościele były 2 ołtarze, murowa-
na chrzcielnica, zakrystya była cała murowa-
na. Dzwonnica do kościoła przybudowana
była drewniana, w niej 2 dzwony; kostnica
pokryta była deszczułkami. Do probostwa
należały dawniej 4 włóki, ale podówczas było
tylko tyle roli, ile 9-ciu korcami żyta obsiać
można. Kościół nie nie posiadał, tylko co
w dzwonek dawano w święta i niedzielę i co
wpływało za dzwonienie. Do parafii mechow-
skiej należały wsie następ.: Mechowo, Darzu-
bie (?), Mechowski młyn, Nowe Mechowo al.
Leśniewo i Piasnice; z tych płacą meszne; dusz
było razem około 300; plebania z 3 izbami
dosyć dobra, do niej przytykał ogród i 2 sta-
wy rybne; do probostwa należała jeszcze i łą-
ka, zwana Eschembruk. Do szkoły należał
także ogród; nauczyciel pobierał od gburów,
a singulis per gr. 50 pro anno, prócz tego to,
co zebrał na kolędzie, i od zagrodników po 3
grosze (a hortulanis per gr. 3); od kościelnych
zaś, jeżeli w duże święta grał dwa razy, po 3
gr. (a vitricis vero, dum in festis solennioribus
duplicat, per 3). Podówczas był prob, Mar-
cin Kwitosicz, z dyec. poznańskiej, R. 1782
uległ i ten majątek klasztorny sekularyzacyi
i rząd wydał go w dzierżawę, ar. 1808 d. 27
lipca dał go 8 czynszownikom na własność,
2.) M. al, Zuczno, os., pow. kościerski, st. p.
Kalisz. Ob. Zipusz. Kś, Fr.
Mechsen, ob. Jiechcin.
Mechwitz (niem,), ob, Miechowice,
Mecken (niem.) 1.) al. Wenzkekmen, wś,

pow. stołupiański, st. p. Bilderweitschen. 2.)
M.-Klein, szkoła, pow. stołupiański, st. p. Ejt-
kuny; 177 mk, (1856).

Mecsedelfalva, ob. Jecedelowce,
Meczetna- Wielka 1.) wś, pow. bałcki, nad rz.

Sekretarką, dopływem Bohu, odl. 14 w. od
Bohopola, a 24 w. od Krzywego Jeziora. Ma
127 dm., 910 mk., ziemi włośc, 2512, dwors.
1562 dz. Należała do dóbr skarbowych i wraz
z w. Czausową, Kamienną białą i Tokarówką
w 1816 r., nadana na 12 lat Michałowi Ba-
łubiańskiemu, a od niego, za potwierdzeniem
monarszem, ustąpiona Francisz, Markowskie-
mu z opłatą kwarty 666 rs. W ostatnich
czasach cała ta majętność darowana admirało-
wi Lawojko. Jest tu cerkiew pod wezw, N,
P., licząca 1400 par. i 100 dz. ziemi, stącya
pocztowa wiejska i zarząd gminny, do którego
należą Meczetna Wielka i Mała, Tokarówka,
Czausowa, Bogaczówka, Berezki, Łukanówka,
Ternowata, Onyskowa, Hołosków, Pokutyło-
wa, Manszurowa, razem 13 starostw, osad
1327, ludn. włośc. 4224 męż,, 4319 kob.; zie-
mi we władaniu włośc 12204 dz, w tej ilości
T207 dz. ornej, wypała więc na jednego
mieszk, 141 dz. Oprócz tego w obrębie gmi-
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ny innych stanów męż, 506, kob. 521, ziemi
należącej do rządu i prywat. właścicieli
16915 dz., w tej ilości ornej 6370 dz. W ogó-
le więc w obrębie gminy wszystkiej ziemi tak
prywatnej jak i włośc. 29119 dz., w tem
18577 dz. ornej; ludność wszystkich stanów
męż. 4/80, kob. 4840, razem 9570. Parafia
katol. i urząd policyjny Krzywe Jezioro. 2.)
M.-Mała, wś, pow. bałcki, gm. Meczetna-
Wielka, par. Krzywe-Jezioro. Ma 121 dm,,
ziemi włośc. 668, dwors, 2397, mieszk. 538.
Cerkiew Wniebowzięcia licząca 2090 par. i
99 dz. ziemi. Należała do ks, Abamelików,
dziś Dłagoborskiej. Ob. Archiw. J.Z. B., cz, I,
t. 2, 232.

Meczetyńska, stanica kozacka, w ziemi
wojska dońskiego, okręgu czerkaskim, nad rz.
Meczetką, 2400 mk., cerkiew parafialna, sta-
cya pocztowa, na trakcie z Aksajskiej stanicy
do Sredniego Jegorłyku. Zen, Bart.
Mecznyc (dok.), ob. Vogelsang,
Meczotraki, wś, pow. maryampolski, gm.

Michaliszki, par. Igłówka, odl. 20 w. od Ma-
ryampola, ma 27 dm. 209 mk. W 1827r.
wś rząd., 15 dm., 109 mk.

Meczylek, szczyt górski, mający 1516 metr,,
w pasmie karpackim zwanym Arszycą (ob.
Czeczwa, t. I, 782—2 i por. też Gorgan, t.
II, 707).
Meczyszcziw (rus.), ob. Mieczyszczów.
Medaliszki, wś, pow. maryampolski, gm.

Jaworowo, par. Maryampol, odl. 6 w. od Ma-
ryampola, ma 4 dm., 54 mk,
Medardów, folw., ob. Zabłoć,
Medardowo, zaśc. szlach., pow. wileński,

2 okr. adm. 054 w. od Wilna, 1 dm,, 7 mk,
katol.
Medari (dok.), ob. Miedary,
Medden, wś pryw., pow. Doblehn w Kur-

landyi, par. Granzhof,
Meddersin, ob. Wiedarzyn.
Meddicken (niem.), majątek chełmiński,

pow. kłajpedzki, st. p. Pliki 3:8 kil, odl.;
obejmuje 204'50 ha roli orn. i ogr., 7950 łąk,
9-78 pastw., 7'70 boru, 0*90 nieuż., 10 wody,
razem 312'80 ha, czysty dochód z gruntu
3053; właśc. jest Aug. Ogilvie; hodują tu by-
dło holenderskiej i angielskiej rasy. 4ś. Fr.
Meddum, jez. w pow. selburskim w Kurlan-

dyi. M. (łotew. Medde-mujża), dobra pryw.
z przyległ. Berghof. o GŃ
Medejki 1.) wś włośc., pow. wileński, 3

okr. polic., o 50 w. od Wilna, 5 dm., 74 mk,
kat. 2.) M., wś, pow. rossieński, par. we-
wirżańska, J =

wledeksze, dobra, pow. kowieński, par. kiej-
dańska, przy drodze z Janowa do Kiejdan,
nadane za Jagiełły niejakiemu Proszczy, któ-
ry przyjął nazwisko Medeksza. Z tej rodziny
pochodził Franciszek z Proszcza Medeksza, sę-
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dzia ziemski kowieński (1680), którego księgę
pamiętniczą obecnie wydała Akademia Umie-
Jętności. Dobra M., włók 60, w małej tylko
cząstce utrzymywały się dotąd w ręku jednej
gałęzi rodziny Medekszów; częściowo władali
niemi Boguszowie, Koplewscy, Jurewiezowie,
Lugajłłowie, a w XIX w. przeszły do Giej-
sztorów (do r. 1863), Do M. należały wieś
Ozynkie i folw. Słobódka, J.K. G.

Medeligisdorf (dok.), ob. Modelsdorf.
Medelien (niem.) al. Paul-Schwermuth, do-

bra, pow. szyłokarczemski, st. p. Kokoreiten,
okr, urz. stanu cyw, Saugen,
Medelówka, wś, pow. radomyski, o 4 w,

od Wyszewicz nad Teterowem, W 1783 r.
100 mk.; w 1860 r. 465 mk. Była to wła-
sność kijowskiej metropolii (Arch. J. Z. R.,
cz, I, t, 4, str, 642).

Medelzen, ob. Iażelsko,
Medemrode, dobra, pow. szawelski, par.

wiekszniańska, na samej granicy Kurlandyi,
dwa folwarki, budynki mur., gorzelnia, mżyn
wodny, 183 włók ziemi (69 lasów, 36 nieuż,).
Własność niegdyś Szopingów, potem Firksa,
dziś Roppa. Włościanie w tych dobrach
otrzymali 60 włók ziemi na własność,
Medenau (niem.), ob. Medenowo.
Medencse, ob. Miedżanica,
Medencze, ob. Miganica.
Medenice (al. Medynice, po rus. Medynyczi;

w dokumencie z r. 1395 Medinicza), wś, pow.
drohobycki, 22 kil, na płn, wsch. od Droho-
bycza, 14 kil. na wsch. od najbliższej stacyi
kolejowej w Dobrowlanach, a 16 kil. na zach.
od stacyi Bilcze- Wolica. Na płn. leżą Lipice,
na wsch. Lipice, Ugartsberg (al. Wypuczki),
Horucko i Krynica, na płd. Josefsberg (al.
Korośnica) i Letnia, na zach, Rabczyce, Lity-
nia (część wsi Hrudy) i Terszaków (w pow.
rudeckim). Wody uchodzą do Dniestru za
pośrednictwem Tyśmienicy, płynącej na małej
przestrzeni wzdłuż granicy płn. zach., a zasi-
lonej od praw. brz. Rabczanką, i za pośredni-
ctwem Letnianki (ob.), przepływającej środek
obszaru, 1 Korośnicy, płynącej przez wsch.
krawędź. Wszystkie te potoki płyną od płd.
na płn. Zabudowania wiejskie leżą w płd.
stronie obszaru, w dolinie Letnianki (271 m.);
na wsch, i na zach. od nich leżą orne pola (do
291 m.). Płn. część wsi zajmują przeważnie
moczarzyste łąki i pastwiska (265 m.), jako to:
Rudawyna, Zawoszcze i t. p. Leży tu też fol-

wark Piaski na granicy Ugartsbergu. Rozle-
głe niegdyś bagna medynickie osuszyły się
w znacznej części bez udziału człowieka. Włas,
więk. ma roli orn. 82, łąk i ogr. 551, pastw.
12 mr.; włas, mniej. roli orn. 1346, łąk i ogr.
1111, pastw. 688 mr. W r. 1880 było 2280
mk. w gminie, 36 na obsz. dwor. (między nimi
1048 obrz, gr. katol., 1015 rzym.-kat.). Par,

10
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gr-kat, w miejscu, dek. drohobycki, dyec,
przemyska, We wsi jest cerkiew. Par. rzym.-
kat. w miejscu, dek, drohobycki, dyec. prze-
myska. W aktach wizytacyjnych Fryderyka
Alembeka znajduje się świadectwo, że parafią
tę obdarzył Zygmunt August przywilejem z r.
1550. W kościele pod wezw. św. Trójcy fun-
dował Jan Ratajowski, paroch miejscowy, oł-
tarz ś. Jana Chrzciciela w r. 1729, Kościół
dzisiejszy, murowany, wzniesiono w r. 1824,
konsekrowano r. 1858. Do parafii należą
wsie: Bilcze, Brigidau, Dołhe, Horucko, Jo-
sefsberg, Krynica, Letnia, Lipice, Litynia,
Opary, Radelicze, Rabczyce, Tynów, Ugarts-
berg ifilia w Kónigsau. Żydzi mają swoję
synagogę. We wsi jest szk. etat, dwuklaso-
wa, urząd pocztowy, sąd powiatowy i nota-
ryat. M. słyną w okolicy z uprawy wybor-
nego chmielu. Jest tu także browar. W r.
1831 założono tutaj fundusz ubogich. Powstał
on z zapisu ostatniej woli kś. Ratajowskiego
i przez następne zapisy innych proboszczów
miejscowych. Celem funduszu jest utrzyma-
nie miejscowych ubogich. Majątek zakładowy
wynosi 1080 zł. w obligacyach, Przełożonym
funduszu jest proboszcz łaciński. Za czasów
polskich należała wieś do dóbr koronnych, do
ziemi przemyskiej, W r. 1395 bawił tu
Władysław Jagiełło, jak świadczy dokument
z d. 30 października (ob. A. G. Z, III, 111).
W Sumaryuszu dokumentów (Rkp. w Bibl,
Ossol., Ne 2837, str. 188) czytamy: „A. 1538.
Privilegium Sigismundi primi regis, quo me-

_ diante idem rex villas Medynice etc. in capi-
taneatu drohobycensi jacentes a tributo seu
praestatione boum praedicta Odumarszczyzna
nuncupata liberat, tum quoque a censu fugi-
natitio et podvodis immunes declarat, praeter
podvodas pro rege*, R. 1645 nadaje Włady-
sław LV Matwijowi młyn w Medynicach (ob.
archiwum lwow, bernard,, C. t. 400 k. 654).
W r. 1687 pozwala Jan III Samuelowi Biel-
skiemu korzystać z lasu Kamienica, przyległe-
go do dóbr królewskich Medyniee UB U.U

_ 457, str. 814). W r. 1693 nadaje Jam III
Stefanowi Brataniczowi młyn medynicki i
grunta doń przyległe (ib. O. t. 465, str. 1439).
W lustracyi ekonomii samborskiej z czasów
Jana III, z r. 1686 (Rkp. w Bibl, Ossol.,
N 1255, str, 54 i nast. ) czytamy: „Klucz me-

dynieki. Dwór wszystek w parkanie stoi,
wały stoją. Quondam zameczek bywał. W tych
wałach komór trzy, w których schowanie od
żołnierza poddani mają, w wale wieżyczka
alias bramka jedna, pokryta w kwadrat. Przy

tych wałach lamus, zbudowany nowo zdrzewa
w podwórzu, pod słomą i piwnica pod nim
z drzewa, z wschodami, Syrnik na pośrodku
z chróstu na słupach 4, bardzo ladajaki, Dwór
we środku podwórza stary, przed którym wy-  
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stawa al. przysionek słomą poszyty. Z tego
przysionku wejście do sieni, drzwi na biegu-
nie drewnianym. Zasuwa drewniana po pra-
wej stronie, Piekarnia, do której drzwi na
zawiasach żelaznych, zaszczypka w nich dre-
wnianą. Okien 4, trzecie zabite. Piec w niej
czarny. Wedle tej piekarni komór 2, drzwi
z obojga są na biegunach drewnianych, okien-
ka ciemne. Po lewej stronie w tym budynku
izba wielka, do niej drzwi na zawiasach że-
ląznych, klamka z wrzeciądzami i skoblami,
okien w drewno 4 z okienicami, piec zielony,
kominek wedle drzwi, stół iławy w około,
Z tej izby alkierz jeden, drzwi na zawiasach,
klamka, wrzeciądz z skoblami i haczkiem,
okno jedno w drewno, piec zielony. Z tego
alkierza drugi, do którego drzwi na zawiasach
z klamką i wrzeciądzem i haczkiem, piec także
zielony, Wedle tych alkierzy komór ciemnych
2, drzwi w nich na zawiasach żelaznych,
z wrzeciądzami i skoblami. Z alkierza stare-.

go wyszedłszy, alkierz nowy, drzwi do niego
na zawiasach z klamką, wrzeciądzem i hacz-
kiem, okien 3, pieca niemasz, stolik mały. To
wszystko słomą pokryte, Wedle tego bu-
dynku górka pod dachem złym, na której gór-
ce izdebka z sionką i komór 2. W tej okien
4, złych, drzwi na zawiasach, także do ko-
mory, których 2, w tych okien 4. Z tych
drzwi na zawiasach żelaznych z wrzeciądzami
iskoblami, Pod tą górką komory 2 ciemne,
drzwi na biegunach drewnianych, zasuwy do
nich drewniane. Niedaleko tego budynku
wozownia nad piwnicą, która się zawaliła,
w drzewo, do niej wrot nie masz, ta pod sło-
mą. Wedle tegoż budynku stajnia w drzewo,
wielka, pod słomą, stara, do niej wrota na
biegunie drewnianym. Za stajnią karmnik
drewniany, zły, pod słomą, do niego drzwi je-
dne, na bieguniedrewnianym, wrzeciądz z sko-
blami, na spodzie sąsieków 11, na wierzchu 4,
Obora w płot grodzona, niedaleko szpichlerza,
pod słomą, bardzo zła, poprawy potrzebuje.
Wedle obory stodoła porządna, w drzewo, pod
słomą, drzwi na biegunach drewnianych 4,
brogów 15. Niedaleko stodoły od pola strzel-
nica, w drzewo, niepokryta, wrota w niej
dwoiste na biegunie. Stajnia na podwórzu,
w chróst grodzona, pod słomą, bardzo zła.
Wszystek ten dwór porządnie ostrożony, do
którego wrota z tarcie, na biegunie drewnia-
nym. Tamże pode dworem winnica, w której
izba z 2 oknami, piec czarny, drzwi na biegu-
nie drewnianym, kotłów 3 złych, czwarty do
zacierania. Przycierków 4, koryto dębowe.
Do tej winnicy drzwi na biegunie z zasuwą,
wrzeciądz żelazny. Ńłodownią do słodów ro-
bienia, w drzewo, pod słomą, wrota do niej
szerokie, na biegunie drewnianym. [Izba o 38
oknach w drewno, piec biały pro sty, drzwi na
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biegunie. Z tej izby komora na biegunie
z wrzeciądzem. Z tej komory drzwi drugie
do si eni, zabite. Naprzeciwko tej izby druga
izba do słodu robienia, okien 2 złych, piec
prosty, drzwi na biegunie, zasuw drewniany
i wrzeciądz żelazny z skoblami, kadzie 2 złe,
Karczma, przy której i browar, wnim drzwi 2,
na biegunach drewnianych z zasuwami, kadzi
2 piwnych, kocioł piwny wielki. Do karczmy
samej drzwi 2, na biegunach z wrzeciądzami;
okien 4 w drewno, piec kaflowy biały i komi-
nek, stołów 2, ława w koło izby. Ztej izby
wyszedłszy w sieni komór 2, 0 jednem oknie,
w drzewo. [Item słodownia do suszenia sło-
dów, w płot grodzona, pod słomą, drzwi na
biegunie z zasuwem, niedaleko karczmy. Win-
nica druga, nowo zbudowana, pod słomą, nad
sadzawką, przy tej izba, drzwi do niej na bie-
gunach drewnianych z wrzeciądzem, okien 2
w drewno. Przy tej izbie z sieni komora ze
drzwiami na biegunie z wrzeciądzem żelaznym.
Bama winnica w płot grodzona, jeno izba i ko-
mora z drzewa, koryto dębowe. Do kluczą
medynickiego należały włości: Medynice, Le-
tnia, Horucka, Bylec, Lipie i Radlicz. Zasie-
wek na folwarku medynickim; żyta wysiano
półmiarków miary samborskiej 186, pszenicy
ozimej 22, owsa 165, jęczmienia 50, hreczki
29 /,, grochu 81/,, lnu 8'/,, konopi 7'/,, prosa
3. WŚ M, zasiadła na łanach 7'/,. Z osobna
ćwierć karczmarska l, ćwierci popowskich 2,
hajduckich 4, plebańskich 4. Robią z ćwierci
każdej po 4 dni od południa, albo za dwa dni
płacą na rok zł, 7 według zgody, co in arbitrio
dworu zostawać ma. Zażen, obżen, zakos i
obkos do południa powinni odprawić z chlebni-
ka. Do Samboru i Lwowa z ćwierci sprzągszy
się powinni jeździć za pańszczyzną, a dalej za
mil 12, to już z półłanu. Na szarwark po-
winni do stawów, sadzawek, młynów, kiedy
potrzeba. Dziesięcinę pszczelną płącą, dają
dziesiąte pszczoły, a z osobna oczkowego dają
od każdego pnia po gr. 8. Za żer, gdy się ro-
dzi, dają dwudziestego wieprza, a kto nie ma
tak wiele wieprzów, to daje od każdego wie-
prza po gr. 3. Stróżę odprawują po jednemu,
koleją w nocy i we dnie, albo mają doroczne-
go stróża, Przędzy dają z każdej ćwierci ze
swego przędziwa na rok po łokci 2, a Z chle-
ba powinni prząść po łokci 4. Konopie pan-
skie moczyć i mądlić powinni, bez panszczy-
zny. Podsadków jest 30, którzy robią po 2
dni w tydzień od południa pieszo, czynszu da-
ją po zł. 5 gr. 5. Hyżnego dają na całej pod-
sadowczyźnie siedzący po gr. 3. A. kiedy nie
robią dnia, za robociznę dają poZł. 4 i gr. 5.

Przędą z pańskiego przędziwa po żokei 4; mą-
dlą i moczą bez pańszczyzny. (iż podsądko-
wie do podatków trzecim groszem się przy-
kładają. Hyżnego z każdego domu albo cha-
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ty płacą po gr. 6. Pop czynszu płaci zł. 4,
Z chałupy czynszu płacą z półówierci zł. 1 gr.
19'/ą. Wójt trzyma ćwierć jedną, z której
czynszu nie płaci, tylko robocizny dogląda.
Owierć ozarkowska, przedtem do młyna Ozar-
ki zwanego należała, teraz, po spustoszeniu te-
go młyna, na dwór tę rolę zasiewają. A kiedy
tej roli zażywali poddani, płacili z niej zł. 12.
Z pola pańskiego za stawem, którego gdy
poddani zażywają płacą z zagonu każdego po
gr. 3. Tkaczom od półsetków tak płacą jako-
by w Dublanach, Zagrodników jest w tej
wsi 9. Robią po 2 dni od południa. Czynszu
dają po zł. 6. Błażej Kowal na zagrodzie sie-
dzi, trzymając sztukę pola pańskiego, z tego
nie nie daje, tylko pańską do dworu robotę
robi. Chałupników w tej wsi jest 20. Ile się
ich znajduje, dzień robią od południa, do tego
dają czynszu po gr. 6, a kiedy nie robią, to
dają po złotemu i groszy 24. Komornicy, ilu
się ich znajduje, robią po dniu w tydzień od
południa, a kiedy nie robią dają po 1 zł. 18 gr.
Sianożęci w tej wsi jest dostatek, które gdy
poddani koszą, płacą z nich według szacunku
przysiężnych przy widzu dworskim. Paste-
wników dwa było. Jeden spasają, drugi po-
siany jęczmieniem, W pasiece było ulów
z pszczołami 15. Teraz tylko jedne stare,
drugie powyzdychały. Sadzawek 2 pode dwo-
rem, Młyn we wsi na rzece o 2 kołach, ma
ćwierć roii do tego młyna; należy do arendy;
płaci 2 miarki arendarzowi, trzecią sobie od-
biera. Pastwiska są pod Kołodrubem do tej-
że wsi należące, które sobia nienależycie przy-
właszczył Jmp. Pruszczycki, chorąży żytomir-
ski, i snać na nie otrzymał list Kr, JMO. By-
dła oddano Ne 9, to jest krów 2 z cielętami,
krów jałowych 5, jałówek dwuletnich 2, byk
|, drugiego dano za jałówkę; świń starych
maciorek 9, młodych rocznych wieprzów 2;
prosiąt 10, w karmniku wieprzów 2. Gęsi od-
dano 6, kaczek 3, kokosz 1, kur 1. Teraz tyl-
ko oddają kur 2 i byka jednego i cielę jedno.
Drugie bydło wyzdychało od powietrza gene-
ralnego (jako powiada gromada), wtej wsi pa-
nującego. Ńwiń zostaje starych maciorek 10.
Prowent z lasów medynickich: Z Pukienic za
A leżący jednają się i płacą na rok mac

stryjskich owsa 28, kapłonów 20. Z części
zaś p. Koropatwy i p. Komarnickiego także
dają mac owsa 20 i kapłonów 20. Z Doroża-
ny, kiedy zima dobra, że Dniestr stanie, że
do boru jeździć mogą, dają zł, 30 i mac owsa
30. Do tego klucza medynickiego kraina wo-
łosiańska robocizną pomaga i tu zarabia”. Na.
str. 242 zaś czytamy: „„Arendę całego klucza
medynickiego trzyma Hryń Kusz, sołtys, dać
powinien 8,000 złp. Z inwentarza ekonomii
samborskiej z r. 1760 (Rkp. w Bibl, Ossol,, M 1632, str. 39 i nast.) podajemy następne
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szczegóły: WŚ M. osiądła na łanach 7!/,,
czyni ćwierci 30.  Videlicet roboczych ówier-
ci 9'/,, arendownych 16, pustych 4/4. Pod-
sadczyzn 30, w każdej po prętów 2, facit
ćwierci 15, videlicet roboczych 10 pręt 1,
arendownych 3 prętów 2, pustych niesianych
l pręt 1. Zagród ad praesens wynalezionych
13'/,, videlicet roboczych 81/4, arendownych
6, pustych 2. Ogrodników ad praesens znaj-
duje się 14, videl. roboczych 6, pustych 8.
Zosobna plebańskich ćwierci 4, popowskich 2,
sołtyskich 2, mielniczą |, ozarkowska 1, mi-
nikowska pusta |, karczmarska do arendy I,

' pisarzowa 1, wójtowskiej */,„. Chlebnika ad
praesens znajduje się in M 38, podsadków 38,
zagrodników 7, ogrodników 6, komorników
32, leśnych z podsadków 2, kościelnych z o-
grodników 2. (zynsze tej wsi: z ćwierci
gromadzkich roboczych 36 zł. 3 gr., z tychże
ćwierci roboczych przędzy łokci 19 albo po
gr. 6 za łokieć = 3 zł, 24 gr.; z arendownych
ćwierci po zł. 14 = 224 zł.; chyżnego z cha-
łup kmieckich 38 po gr. 6 = zł. 7 gr. 18, od
podsadków 110 zł. z roboczych ćwierci, a 4
zł, chyżnego z 40 chałup; z arendownych pod-
sadecznych ćwierci 57 zł. 26 gr., od zagrodni-
ków z zagród roboczych 4 zł. 6 gr., a chyżne-
go z chałup 7 gr. 21; z arendownych zagród
40 zł., od ogrodników roboczych 1 zł, 6 gr.,

a chyżnego 18 gr., od komorników 51 zł. 6
gr. ichyżnego 3 zł. 6 gr., mielnicy z jednej
ćwierci dają czynszu 12 zł., a z drugiej zaro-
słej, t. zw. „„Ozarkowskiej*, 5 zł. 15 gr., pi-
sąrz gromądzki z swojej ćwierci czynszu 2 zł,
6 gr., z dziesięciny pszczelnej ad praesens pni
1 == 58 zł, oczkowego od pszczół pni 1138==30
zł, 4 gr; z sadów pustych przychodzi 16 zł.
14 gr., z siana z błot od pustych ćwierci i za
rzeką Tyśmienicą będących 154 zł. 20 gr.
duma czynszu 823 zł. 13 gr. Ad hae elekcyo-
nalnego od wójta i przysiężnych zł. 24 dawać
powinni. Popowskich ćwierci 2 do cerkwi są
oddane. Na takową ćwierć pustą remonstro-
wał reskrypt Komisyi Skarbowej Jmp. Anto-
ni Junosza Dąbrowski, przy którym zachowa-

ny być ma wraz z małżonką swoją ad vitae
tempora bez żadnej do gromady jako i do
dworu solucyi, ex quo, że pusta była, na któ-
rej swoim kosztem budynki postawił, Lasy:
Las wielki jodłowy, Kamienica nazwany, po-
czynający się od granicy wsi Dołhego, a cią-
_gnący się do rzeki Litynki, za którą to Lityn-

ką zaraz znajdują się Zapusty, od lat kilku
nazwane Głębuczki, dosyć gęste, ale jeszcze
cieńkie, których by szkoda było jeszcze wy-

cinać na drwa do żup drohobyckich, a w dal-
szym czasie, jak dorosną, znaczny byłby su-
plement do tychże żup, których zapustów i
„lasu przerzeczonego teraźniejszy leśniczy Jmp.
Józef Dąbrowski dosyć pilnie i starownie do-  
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gląda, za co do jego szczupłej z tegoż leśni-
ctwa intraty trzebaby z kasy naznaczyć pen-
syjkę. Roczna intrata z klucza medynickiego:
czynszu 3817 zł. 20 gr., elekcyonalne 80 zł.,
arenda 3600 zł., stawów 2 do spuszczania co
lat 3 = 200 zł. na rok; za pastwiska z 2 gór,
nazwanych Surżyn, od wołów kupieckich na-
jemnego 200 zł., za owies osypowy z lasów
byleckich 132 zł., za krescencye i siana, które
p. pułkownik Pretwicz za kontraktem trzyma
3000 zł., razem 11,029 zł. i20 gr. Mając je-
dnak wzgląd na lata mokre, w których z łąk
i siana nie może być taka percepta, kładzie
się z niego na dalsze lata taka intrata: Z czyn-
szów, arend i innych prowentów daje p. Dą-
browski juxta contractum 7300 zł., p. Pre-
twicz, pułkownik wojskJ. K. M., za siano i
krescencyę 3000 zł., razem 10300 złp.*. We-
dług inwentarza z r. 1768 przynosił klucz me-
dynicki intraty 14978 złp. 5gr. Klucz ten
zajęto w r. 1772 d. 1 lipca. W r. 1827 przy-
dzielono doń wsie klucza dublańskiego: Hru-
szów, Lityna i Tyniów, na gruntach dwor-
skich założono przedtem osady: Brigidau, Jo-
sefsberg, Kónigsau i Ugartsberg, a w r. 1868
sprze łano wszystkie te dobra Józefowi i Mau-
rycemu Kolischerom za 560000 złr. w. a.
Ogromny pożar spustoszył tę wieś w 1880
roku, Lu. Dz.

Medenie, folw., pow. wiłkomierski, par.
Uciany, własność Zągołowiczów.

Medeniki al. Jfedenik, pow. rossieński, par.
girtakolska. W 1855 r. pustoszyli okolicę tej
wsi Krzyżacy,
Medeniszki, wś, pow. rossieński, par. szy-

łelska.
Medenize (dok.), ob. Medniiz,
Medenmujża, po łotew. Miedniumujża, Wś,

pow. rzeżycki, par, berzygalska; własn. Za-
horskich,
Medenow (dok.), strumień (?) w Sambii,

nad którym leżą osady t. n. Czyt. Perlbach,
Preuss. Regesten, str. 328.

Me:lenowo, niem, Medenau, dobra ryc,,
pow. fiszhuski, st. p. Powayen 5 kil, odl., nie-
daleko kolei z Królewca do Piławy prowadzą-
cej, w pięknej okolicy;w pobliżu znajduje się
góra (Wollberg), na której miał dawniej stać
zamek biskupi, Ottokar, król czeski, zburzył
całą tę okolicę r. 1255. Obszar wynosi 13436
ha, roli orn. i ogr., 20 łąk, 11:80 pastw., 60
boru, 5 nieuż., 5 wody, razem 236*16 ha.; czy-
sty dochód z gruntu 2797 mrk.; w miejssu
jest browar, cegielnia i młyn, hodują bydło
na sprzedaż; 100 mk. r. 1856. M. tworzy oso-
bny okr. urz, stanu cywil., który r. 1880 li-
czył 1912 dusz; r. 1882 urodziło się w tym
okręgu 85 dzieci, zawarto 16 małżeństw, u-
marło 63 osób. „| Kś, Fr.

Medenowo, niem, Medenau, wś kościelna,
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pow. fiszhuski, st. p. Powayen, dokąd prowa-
dzi szosa, 8 kil. odl.; inna szosa idzie z M. do
Pojerstieten, 5'5 kil, dług. Istniała juź przed
przybyciem Krzyżaków; r. 1254 odniósł tu Otto-
kar zwycięstwo nad Bambijczykami. Kś. Fr.
Medenowo, niem. Medenau-Kl.al.Medenowe

(dok.), dobra ryc., pow. fiszhuski, st. p. Po-
wayen 5'5 kil, odl. Obejmują 149'10 ha. roli
orn. i ogr., 21 łąk, 18'70 pastw., 240 boru,
1:40 nieuż., 0:20 wody, razem 221:90 ha.
Włas, Karol Andersch, konsul włoski; hoduję
bydło rasy fryskiej i woły rasy Shorthorn,
Według Duisburga było M. osobnem teryto-
*'ryum Sambii (ILI, e. 70); Tóppen: Hist. c.
Geogr. v. Preussen, str. 20). Kś, Fr.
Mederabe, gródek litewski, znajdował się

po lewej stronie rzeki Niewiaży, w którym
miejscu niewiadomo. Krzyżacy wszedłszy na
Zmujdź, w r. 1291 zdobyli go i spalili do
szczętu. Kar. Gerlach.

Medeszów, wś, pow. dubieński, gm, Bo-
reml, par. Łysin. Folw. należy do dóbr Ło-
pawsze (ob.).
Medeszówka, wś wymieniana w XVIII

w., jako należąca do dóbr Czechowce na Wo-
łyniu.
Medewageln (dok.), ob. Medwagoła,
Medewitz (niem.), ob. Mjedziojz (łuż.).*
Medginy, wś, pow. szawelski, gm. poszwy-

tyńska, 58 dusz, 500 dzies, ziemi gleby pierw-
szorzędnej, SJ.
Medianka, rz., wpada do rz, Bałaklejówki,

a ta do Taśminy.
Mediavilla (dok,), ob. Zalbendorf, pow. 0-

polski.
Medicz (dok. 1242) al. Miedzice, dziś Trzeda-

no (ob.). Czyt. Kętrz. O ludn, pol., str. 212.
Medien 1.) al. Warkallen, niem., wś, pow.

gąbiński, st. p. Niebudssen; 257 mk. r. 1856.

2.) M., niem. (dok. Medinen i Medyn), wś na
Warmii, pow. licbarski, st. p. Liebark, r. 1856
mk. 208. R.1320 d. 28 stycz. nadaje bisk.

warmiński Eberhard niemcowi Janowi Pade-

luche i jego spadkobiercom 41 włók (,Johanni
dieto Padeluche verisque heredibus et succes-
soribus legitimis utriusque sexus XL mansos
et unum in campo Medinen vulgariter dicto
ex utraque parte fluvii Synserne LXXII funes
in longitudine et LI in latitudine continen-

tes”). Z tych 41 włók ma posiadać Jan 4
włóki, jako lokator i z szczególnej łaski jeszcze
2 „cum ipse primus theutonieus fuerit, qui lo-
cacionem ex ista parte Alnae (Łyny) recepe-
ritć; nadto 1 włókę na ogrody. Udziela mu
także mniejsze sądownietwo aż do przełęgów
(solidi), które jemu przypadać będą; większe
sądownictwo zaś (majora vero judicia „ad. col-

lum et ad manum se extendencia) będzie przy-
sługiwało adwokatowi biskupiemu, który "/,

kar pieniężnych dawać będzie Janowi, a '/3  
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biskupowi; może tamże założyć także karczmę
(tąberna), za którą będzie płacił biskupowi 2
funty wosku, Od reszty 34 włók Jan i jego
spadkobiercy płacić będą co rok od włóki pół

grzywny na św. Marcina (per annum de quoli-
bet manso censuali dimidiam marcam, dena
riorum usualium... solvent''), Będzie nadto
pomagał przy wzniesieniu i naprawianiu wa-
rowni jak inni poddani. Proboszczowi w Lie-
barku będzie dawał od każdego pługa korzec
żytąi korzec owsa także na Ś. Marcin. Do-
zwolone mu jest rybołóstwo w rzece Sinserne
(Simser) „„,cum calamis et hamis* i w stawie
Synserne małemi* narzędziami dla własnego
użytku. Przysługuje mu. także prawo sprze-
daży albo zamiany. Wreszcie może górę Ge-
ckensteyn obwarować (,„quod ipsi montem,
qui Greckensteyn dicitur, aedificare et firmare
poterint'*). Przywilej ten potwierdza d: 22
listop. r. 1554 bisk. Stanisław z małemi zmia-
nami, D.5 czerw. 1567 sprzedaje bisk, Ho-
zyusz mieszkańcom wsi Medien za 300 grzy-
wien przyległe dobra Kossaw, 6 włók obej-
mujące, które już przedtem obrabiali za 4
grzywny rocznego czynszu. Według prawa
chełm, byli mieszkańcy za to zobowiązani pła-
cić biskupowi rocznie 4 grzywny a proboszczo-
wi licbarskiemu | korzec żyta i | korzec psze-
nicy, ale od tłoki byli wolni (ob. Cod. dipl.
Warm,, I, str. 537). Kś, Fr.

Medien, ob. Medźnen,
Medilanze (dok. 1298), ob. Międzyłęż.
Medinen al. Medien i Medynen, stare pole

pruskie pod Licbarkiem na Warmii, Czyt. Cod.
dipl. Warm., I, 387. Kś. Fr.
Medino, stare lasy na pograniczu dawniej-

szych terytoryów pruskich, ziemi bardzkiej i
Natangii. Czyt. Cod. dipl. Warm., I, 387.
Medischkehmen (niem.) wś, pow. tylży-

cki, st, p. Coadjuthen; 356 mk. (1856).
Medkow al. Medkowo, wś nad rz. Horyń,

pow. rówieński, w stronie zachod, od mezka
Aleksandryi. Dawniej posiadłość biskupów
łuckich (Arch. J. Z. Rusi, cz. I, t. 1, 202, 207).
Medłauk al. Medlaukne (niem,), strumień,

prawy dopływ rz. Laukne, w pow. nizinnym.
Czyt. Weiss, Preuss. Littauen u. Masuren,
II, 45. K4. Fr.
Medlauken 1.) (niem,), wś, pow. nizinny,

st. p. Gr. Friedrichsdorf, okr, urz. stanu cyw.
Schneken; 3 dm., 17 mk, 450 mr. ziemi
(1856). 2.) M. (niem.), folw., pow. labiewski,
st.p. Laukischken; 25 mk. (1858). 8.) ML, folw., -
pow. fyszhuski, st. p. Schugsten; 10 mk., 194
mr, ziemi (1856). PREZ

Medlaukne, ob. Medlauk. Q4s
Medlitz (niem.), wś, pow. oleśnicki, par,

Kunersdorf.
Medławki, wś, pow. szawelski, gm, tryska,

9 dusz, 38 dzies, ziemi, =
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Mednicken, niem., dobra rye., pow. fiszhu-
ski, st. p. Metgethen, 6 kil. odl. Liczą 467
ha roli orn.iogr., 94 łąk, 58 pastw., 168 la-
su, 17:50 nieuż., 69 wody, razem 873*50; czy-
sty dochód z gruntu wynosi 9112 mk. Właśc,
jest Hans hr. v. Kanitz na Podangen; w miej-
seu jest browarnia. M. tworzą okr. urz, sta-
nu cywil., do którego r. 1880 należało 260
dusz; w r. 1882 urodziło się 8 dzieci, mał-
żeństw zawarto 2; a umarło 5. Kś, Fr,

Mednitz (niem.), 13810 r. Medentzc, wś, pow.
żegański, par. Dittersbach, ma kościół katol.
filialny.
Medno, ob. Podhorce,
Medokisz, węg. Medokis, pusta, należąca do

gm. Szczawnicy W. (Nagy-Selmec), w hr.
liptowskiem (Węgry). Ob. Zubochna,

Medouense ierritorium w Sambii. Ozyt.
Script. rer. pruss., V, 602.
Medowa, wś, pow. brzeżański, 25 kil. na

płn. wsch. od Brzeżan, 15 kil. na płn. płn.
wsch. od sądu powiat. i urzędu poczt, w Kozo-

wej, 14 kil, na płd zach. od najbliższej stacyi
kolej. w Jeziernej. Na płn. leżą Kaplińce, na
wsch, Taurów i Płotycza, na płd. Budyłów i
Wymysłówka, na zach, Wybudów. Wzdłuż
granicy wsch. płynie Strypa od płn. zach. na
płd. wsch, Do niej wpada mały potok, pły-
nący od zach. z Wybudowa na wsch. a potem
na płn. do Kapliniec. Zabudowania wiejskie
leżą we wsch. stronie, w dolinie Strypy.
W stronie zach, najwyższe wzniesienie 380 m.
Własn. więk. ma roli orn. 670, łąk i ogr. 76,

pastw. 5, lasu mr. 32; własn, mniej. roli orn.
628, łąk i ogr. 48, pastw. 11 mr. W r. 1880
było 277 mk, w gminie, 26 na obsz. dwors.
(60 obrz. rzym.-katol., 223 gr.-katol.). Par,
rzym. i gr.-kat. w Budyłowie. Lm, Dz.
Medowata, wś, pow. lipowiecki, par. kat,

Monasterzyska, prawosł, Cybermanówka, od
Borowskich przeszła w posiadanie Drohomire-
ckich. M. ma 270 mk, a wraz z Konelskimi
futorami ma 1177 dzies, ziemi. Ob. Koneła, t.
IV, str. 827.
Medowka (2iodówka?), wś nad str. Żydy,

pow. lipowiecki, odl. 3 w. od Czagowa. Poe

siada cerkiew drewn. z 1771 r, 2200 dzies,
ziemi i 1037 mk, (28 katol,), Należała do
Lenkiewicza.

Medrogi, wś, pow. szawelski. Należała do
dóbr Dyrwiany.

Medsedzie, wś, pow. rossieński, par, gorz-
dowska.
Medsen, dobra prywatne, pow. hasenpocki,

par. Grobin.
Medszohol-Moor (niem.), ob. Zedzokol-M,
Meducha, wś, dawniej w pow. rohatyń-

skim, od 1 stycz, 1885 r. przyłączona do pow,|
stanisławowskiego, 29 kil, na płn. płn. wsch,
od Stanisławowa, / kil. na płn. wsch. od sądu  
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powiat. w Haliczu, 6 na płd. wsch. od urzędu
poczt, w Bołszoweach. Na płd. leżą Delejów
1 Międzyhorce, na zach. Siemikowce, na płn.
zach, Konkolniki, na płn, Słobódka Konkolni-
cka (obie w pow. rohatyńskim), na wsch, By-
szów (w pow. podhajeckim), Wzdłuż granicy
zach. płynie dopływ Dniestru Bybełka (ob.)
od płn. na płd, do Międzyhorzec, i zabiera od
lew. brz. małe strugi z obszaru wiejskiego,
W płd. wsch, kończynie wsi nastaje u stóp
Łysej góry, 352 m. wys., mała struga, pot,
Zabłocie (al. Zgniły potok) i płynie na płd,,
do Dniestru, W środku obszaru leżą zabu-
dowania wiejskie. Własn. więk, (lwowskiego
arcybiskupstwa łacińskiego) ma roli orn. 670,
łąk i ogr. 76, pastw. 5, lasu 82 mr.; własn.
mniej, roli orn. 628, łąk i ogr. 48, pastw. 11
mr. W r. 1880 było 1402 mk. w gminie, 26
na obsz. dwors. (między nimi 799 obrz. gr.-
kat. 651 obrz, rzym.-kat.). Par. gr.-katol.
w Międzyhorcach, rzym.-kat, w Konkolnikach,
We wsi jest cerkiew pod wezw. Ś. Mikołaja,
kaplica na cmentarzu, w której się niekiedy
msza odprawia, szk, jednokl. etat. i kasa po-
życzk. gminna z kapit. 201 zł, Kwitnie tu
uprawa tytoniu. W górach znajduje się pię-
kny, biały, przezroczysty alabaster, niekiedy
z żyłami różowo-czerwonemi. Głębiej i ku
zach, jest marmur czarnosiwy, twardy ipię-
knie gładzić się dający. Okolica obfituje tak-
że w gips. W r. 1464 poświadczają Piotr
z Bramie, sędzia, i Jan z Wysokiego, podsędek
ziemscy lwowscy, że Michał ze Strzelie sprze-
dał trzecią część wsi swojej, Meducha zwanej,
za 200 grzywien zwykłej monety, Grzegorzo-
wi z Sanoka, arcyb. lwow. (A. G. Z., II, 181).
W r. 1469 stanął układ Grzegorza z Sa-
noka, arcybisk, lwowsk., i Mikołaja Karn-
kowskiego z Meduchy, dotyczący sadzawek
między Meduchą i Bybłem (A. G. Z., V, 214).
Na dokumencie z r. 1402 podpisany jest nieja-
ki Bulricus de Meducha (A. G.Z,, IL, 48).
W pobliżu M, znajduje się ogromna mogiła
niewiadomego pochodzenia, nie badana dotych-
czas. Na polach tutejszych znachodzono ró-
żnemi czasy garnki i inne przybory ofiarnicze
a Schneider wspomina w zapiskach swoich
o śladach jakiegoś bożka, nie podając bliższych
szczegółów, Lu. Dz.
Medukallen (niem.) 1.) al. Sergehlen, wś,

pow. wystrucki, st. p. Neunischken; 60 mk,
2.) M., wś tamże, st. p. Szillen, 109 mieszk,
(1856). Kś. Fr.

Medulczyna, szczyt górski, pow. doliniań-
ski, ob, Złemie,
Medum, jezioro, na zachód od wsi Meżani-

szek i rzeki Łaukiessy.

Medunischken 1.) niem., osada leśna, pow.
darkiejmski, st. p. Szabienen, Żabin, 2,) M.-
Gr. (niem.), dobra rye., pow. darkiejmski, st.

X
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p. Żabin, 4 kil. odl. Zawierają 283 ha roli
orn, i ogr., 86 łąk, 5 pastw., 32 nieuż., razem
409 ha; czysty dochód z gruntu wynosi 2095
mrk. Właśc, v. Bujack; do klucza tego należą
jeszcze dobra Stoeringen, obejmujące 141 ha
roli orn. i ogr., 17 łąk, 11 nieuż. (czysty do-
chód z gruntu 612 mrk.) i Gr. Sunkeln, liczące
276 ha roli orn. i ogr., 94 łąk, 5 nieuż., 17
pastw., 5 wody (czysty dochód z gruntów
1590 mrk.); prócz tego bór Traupiszkowski,
obejmujący 149 ha, przynoszący 184 mrk. czy-
stego dochodu. W 1856 r. było tu 212mk. Okr.
urz, stanu cywil. Sobrost. 3.) M.-K/., niem.,
dobra, pow. darkiejmski, st. p. Zabin 4 kil,
odł.; okr. urz, stanu cywil, Rapa, niem. An-
gerapp; obszar wynosi 486 ha, mianowicie rola
orna i ogr. 289, łąki 61, pastw. 34, bór 97,
wody 5; czysty dochód z gruntu 5609 mrk,
Medunischker Wiese (niem.), 0s., pow.

węgoborski, o 5 kil. od st. Szabienen, 51 ha
rozl. Kś. Fr.
Medwagoła, w dok. krzyżackich Medewa-

geln, Medwagen lub Medenik (dziś Miedniki?),
była warownia litewska o 10 w. od Worń,
w okolicy szlach. Berże, r. 1329 przez Krzy-
żaków zburzona.

Medwajdele, góra w pow. rossieńskim,
z gruzami sławnej niegdyś warowni t. n. oraz
świątyni Praurymy, bogini ognia i słońca,
Medwałaki 1.) wś, pow. szawelski, należy

do dóbr Kurszany. 2.) M., folw., pow. sza-
welski, gm. ligumska, jednę włókę rozl., włą-
sność Franc. Wojczatysa. J. G.
Medwece 1.) (Medvedze), wś, hr. szaryskie

(Węg.), kościół paraf. gr.-kat., jałowa ziemia,
tylko uprawa owsa, 110 mk. 2.) M., Medwe-
cze, wś, hr. orawskie (Węg.), ziemia urodzaj-
na, młyn wodny, 277 mk.
Medwedia, potok górski, wypływa z Du-

bowego lasu, w obr. gm. Łuczy, w pow. koło-

myjskim, płynie na południe górską doliną i

w Łuczy uchodzi z lew. brz. do Łuczki; od

lew. brz. przy ujściu swem zabiera potok Me

dwedzicę, również z tego lasu wypływający.

Medwedzicę zowią także Saratą al. Seratą,
Długość M. 6 kil., Medwedzicy 3 kil.
Medwedie, szczyt górski w obrębie Hołow-

ski, pow. turczański, w sąsiedztwie lasu Ja-
wornisty zwanego,
Medwedidol (dok.), ob. Mezvezidoł.
Medwediwka, niwa w zach. stronieWoli

Rajnowoj, w płd. stronie Janowa, w POW. Sam-

borskim, i w płn.-wsch. stronie Starejsoli,

pow. staromiejski, Lu. Dz.

Medwedka al. Medwedówka, wś nad rz. Sta-

wiszcze, pow. winnicki, par. '
59 dm., 660 mk., w tej liczbie 58 jednodw.;
677 dzies, ziemi. Należała do sstwa winni-
cekiego (ob. Archiw J. Z. Rusi, część III, t. 3,
str. 369). Dr. M,

Strzyżawka. Ma| 2 
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Medwedki, ob. Medwedówka,
Medwedno, wś nad rz, Sławeszną, pow.

mozyrski, na północ od Owrucza, blisko gra-
nicy pow. owruckiego. Posiada cerkiew.
Przy wsi leży uroczyszcze Ustyż (ob. Archiw
J. Z. Rusi, cz. V, t. 4, 282, 248, 381 i cz. VI,
t. 2, 15).
Medwedowce (po rus. Medwediwci), z Pod-

lesiem (Pidlisie), wś, pow. buczacki, 6 kil. na
płn. wsch. od sądu pow. i urz. poczt. w Bu-
czaczu. Na płn. leżą Nowostawce i Pilawa,
na wsch. Pilawa, na płd. Pyszkowce i Trybu-
chowce, na zach. Podzameczek i Dźwinogród.
Przez wieś płynie pot. Olchowiec, dopływ
Strypy. Wchodzi on tu od płn. z Nowosta-
wiec, rozlewając się w staw zaraz na wstępie,
poczem wypływa ze stawu na płd. do Pyszko-
wiec, W dolinie Olchowca i nad stawem leżą

zabudowania wiejskie (346 m.), na płd. zach.
od nich klin lesisty „„Podlesie', na wsch. zaś
niwy: Płoszcze, Młaka (356 m.), a dalej na
wsch. grupa domów Romaszówka (368 m.).
Własn. więk. ma roli orn. 959, łąk i ogr. 144,
pastw. 35, lasu 466 mr.; własn. mniej, roli
orn. 1650, łąk i ogr. 194, pastw. 47 mr. W r.
1880 było 1378 mk. w gminie (1055 w M.
a 818 w Podlesiu) a 137 na obsz. dwor. (49
w Janówce, 54 w M. a 34 w Płoszczy). Mię-
dzy mieszk, było 889 obrz. gr.-kat., 280 obrz.
rzym.-kat. w M., 297 w Podlesiu. Par. rzym..
kat, w Buczaczu, gr.-kat, w miejscu, dek,
czortkowski, archidyec. lwowska. Do parafii
należą Nowostawec i Pilawa z Janówką. We

wsi jest cerkiew, szk. etat. jednokl. i młyn.
We wsi są ślady licznych mogiłek, zwłaszcza
w polu „Macocha i „na Pruskach* (al. na
Pryskach). W tem ostatniem miejscu zna-
chodzono dawniej toporki kamienne, ślicznie
szlifowane. Ślady mogiłek są także w lesie
,„„Dąbrowa. Lm, Dz,
Medwedowce, ob, Medwedówka.
Medwedowce, wś, pow. winnieki,
Medwedówka 1.) mała rz. w pow. prosku-

rowskim, lewy dopływ Zbrucza, bierze począ-
tek pod wsią t. n., płynie pod wsiami Kaczo-
rynce i Kurniki i wpada do Zbrucza z lewego
brzegu powyżej Tarnorudy a póniżej wsi Po-
lany w pow. starokonstantynowskim, 2.) M.,
rzeczka, bierze początek w pow. czehryńskim,
na gruntach mczka Medwedówki i wpada
z prawego brzegu do Taśminy, dopływu
Dniepru,
Medwedówka 1.) wś u źródeł ra, Chomor-

ca, dopływu Ohomora, pow. zasławski. Była
tu kaplica katolicka fil. parafii w Połonnem.

M., wś, pow. zasławski, gm. i par. Butow=
ce, ma cerkiew drewnianą; własność Nteckie-
go. 8.) M.- Wielka i M.-Mała al. Medwedki,
wś, pow. zasławski, na wschód od Zasławia,
W 1753 r. Sanguszko sprzedał M. Jabłonow-
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skiemu (ob. Archiw J. Z. Rusi, cz. VI, t.1,
292). 4.) M., przysiołek nad strugą do Tete-
rówki wpadającą, pow. żytomirski, par. Kra-
snopol. R. 1867 miała 18 dm. 5.) M,, os.
szlach., pow. rowieński, w dobrach Hubków.

_6.) M., wś, pow. nowogródwołyński, gmina
Emilczyn, osad czynszowych 35; należy do
dóbr Emilczyn, własność Uwarowych.
Medwedówka ( Wedmediwka, Medwedica, da-

wny ZDaniłów lub Danielgród), mezko, pow.
czehryński, nad rz. Taśminą, po prawej stro-
nie górzystego jej wybrzeża, przy ujściu rz. Me-
dwedówki. Ta ostatnia, nadawszy osadzie na-
zwisko, przecina ją na dwie połowy, z których
jedna, położona na prawej stronie, od wieków
wchodziła w obręb stwa czehryńskiego i dziś

- jest własnością skarbową; druga jak przedtem,
tak i obecnie jest posiadłością prywatną, Taś-

mina czyli Taśmin, porosły gęstem i szerokiem
pasmem olch i oczeretów, otwiera widok na
okolicę. Na przeciwległym brzegu leży szero-
ka smuga piasku, towarzysząca temu brzegowi
Taśminy od Smiły do Dniepru, co pozwala się
domyślać, że bagnisty Irdyn, łączący się z łu-

__ gami teraźniejszego koryta Dniepru pod Mo-
sznami, a następnie Taśmina, z którą się łączy
pod Smiłą, był niegdyś korytem Dnieprowem,
Na tę myśl naprowadza także i pozycya pra-
wego brzegu Taśminy, wyniosłego, poprzerzy-
nanego jarami, słowem zupełnie podobnego do
brzegu Dnieprowego, jak widzimy, od Kijowa
do Kaniowa. Taśmina, płynąc wśród secin wysp
porosłych drzewami i sitowiem, przedstawia
piękniejsze widoki niż wiele rzek, przez nagie
płaszczyzny toczących swe nurty. W miastecz-
ku nie nie pozostało, coby świadczyło o jego
starożytności, wyjąwszy w połowie już zni-
szczonych okopów nad Taśminą, które wska-

- zują, że w tem miejscu był zameczek, i starej
bardzo, drewnianej, dziś pustej kaplicy,
w ścianie okopu. U wjazdu zaś do mezka ster-
czy wysoki kurhan, z dwoma innymi mniej-
szymi. Jeszcze w pierwszej połowie XVI w.
okolica ta leżała pustynią i tylko tui ówdzie,
jako na rubieży od pól dzikich, powyrastały
na niej strażnicze posterunki; jednym z tych
był Czehryn i zamek nowy, zwany „,Kitajho-
rodem* (Papr. Herby, str. 221), który otrzy-
mawszy w r. 1589 lokacyjny przywilej na
miasto, stał się dopiero jakoby metropolią
wszystkich bliższych osad. Naonczas wcho-
dził on jeszcze w skład starostwą czerkaskie-
go. Atoli natłok ludności musiał być znaczny,
kiedy Jan Daniłowicz, ssta czehryński i kor-
suński, „dla ludzi wolnych,w Ozehrynie już
się niemieszczących'', wyrobił Jokacyą dla no-
wego miasta M., którą od swojego imienia na-
zwawszy Daniłowem albo Danielgrodem, wy-
starał się nadto dla niego i o prawo municy-
palne magdeburskie, tak że odtąd Daniłów  
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czyli M. miał już swój osobny magistrat i
rząd miejski (Arch. J. Z, R., część 5, t. I, str,
551). Toć w księdze „/Bolszoho Czerteżu* uło-
żonej przy końcu XVI w,, czytamy: „a wysze
Czyhiryna na Taśminie, 2 mili, horod Medwe-
dica*, Ale podczas gdy po prawej stronie rz.
Medwedówki miasto to się lokowało, to zaró-
wno i po lewej skupiała się osada zarzeczna,
należąca do dóbr radywonowskich, dziedzicz-
nej posiadłości wpierw ks. Hlinskich Putywl-
skich, potem Zubryków, (Qi też ostatni wznie-
śli na tej swojej części zarzecznej zameczek.
Ale niedługo nastąpiły zamieszki kozackie, i
sławetni mężowie miasta Daniłowa przyłą-
czyli się do zbuntowanych, tak, że rygor sro-
giej konstytucyi z 1601 r. „o swywoli ukra-
innej** został i do Daniłowa rozciągnięty (Vol.
leg., LI, str, 443), W połączeniu z buntami
atoli kozacy szerzyli zniszczenie: jakoż Cze-
hryn i Daniłów tak przez nich spustoszony
był, że w 1611 r. konstytucyą osobną do
drugiego sejmu musiano ekscypować te mia-
steczka od wybieranego z całego wdztwa po-
boru (Vol. leg., III, str. 29). Z opustoszenia
tego skorzystał Bohusz Łuczkiewicz Kocha-
nowski, podstarości czerkaski, który, roszcząe
jakieś prawa do M., zracyi spadku po ks,
Hlińskich Putywlskich, wpadł do Daniłowa
starościńskiego ze zbrojną kupą, pozabierał
grunta, spalił most na rzece i prom porąbał,
Skarżył się o to sądownie Jau Daniłowicz,
ssta czehryński i kors. (Dawn. regestr ks.
grodz, i ziems. kijow.), Ale w lat kilka tenże
D. już się znowu nieprzyszczupłą zapełnił lu-
dnością, Oto co mówi lustrącya sstwa korsuń.
z 1616 r. „„Daniłów, nowa osada; to miastecz-
ko lat pięć jak osiadło, Jest w niem domów
miejskich pod posłuszeństwem N. 20; którzy,
gdy słobody wysiedzą, na tejże powinności
będą co korsuńscy, Kozackich domów N 280.
Arenda młynów, karczmy czyni zł. 100. Su-
ma prowentu mczka tego 100 zł.** Lustracya
zaś z 1622 r. przedstawia taki stan mczka:
„„Daniłów słoboda. To mezko nad rz. Niedźwie-
dziówką położone jest, palami w okrąg osta-
wione, Jest w niem mieszczan posłusznych
N. 50; mają słobody do lat 20*. Stan, Koniee-
polski, hetman polny kor., nabywszy Rady-
wońszczyznę całą od sukcesorów Zubrykow-

skich, został też dziedzicem i części do niej
należącej w Medwedówce; jakoż w 1633 r. po-
starał się aby tę jego część od Daniłowa czyli
M. starościńskiej i w ogóle od sstwa czehryń,
rozgraniczono. Mocą tego rozgraniczenia rzeczka
Kosara i Taśmin goły miały odtąd jakby miedzę
przyrodnią między temi dwoma posiadłościami
stanowić (Arch. J. Z. R., część 5, t. I, str, 552),
R. 1637 Stanisław Daniłowicz, ssta czehryń, i
korsuń, „z ochoty i ambicyi chwały ć udaw=
Szy się ze swego sstwa na wyprawę w pola
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tatarskie, w boju postrzelony i wzięty do nie-
woli, jako jeniec tragiczną w Krymie poległ
śmiercią, bo go okrutny Kantymir w oczach.
swoich kazał ściąć (Pam. Albr. Radziwiłła,
t. I, str. 380). Młodzian ten „wielkiej nadziei
i fortuny dziedzie*, był ostatnią iskierką za-
służonego i sławnego domn  Daniłowiczów.
Należał on do tej ofiarnej generacyi, co szcze-
rej krwi swojej dla obrony ziemi swej nie
szczędziła, Tymczasem Bohdan Chmielnicki
niedługo daje hasło srogiej walki i po rozgro-
mie korsuńskim Ukraina kijowska wpada
w moc jego. Wiadomo że wojna ta kozacka
wypłoszyła szlachtę z dóbr i Chmielnieki za-
garnia też na rzecz swoją Czehryn, Medwe-
dówkę, Zabotyn, Kamionkę, Nowosielce i Su-
botów (Pam. Kiew. Kom., t. III, odz. 3, Ne 15;
Arch. innostr, dieł Małor., N 4). Toć w M, od-
tąd konsystuje sotnia kozacka, której sotni-
kiem był r. 1649 Iwan Ruczka. Chmielnicki
atoli, dbający o zachowanie ligi z Tatarami,
a w środkach nieprzebierający, horody i wło-
ści nawet, dla zaspokojenia ich, jak chce po-
danie, w jassyr im oddawał, „Chmielniekij
toj buw takij — mówi podanie— szczo z Tur-
kom znawsia. Pojde buło do Turka, da i pro-
daśt odin, druhij horod, abo seło. To Turki
wże tyż seła rozorali i jassyr brali. Medwe-
diwku i Taszłyk dwa razy prodawano. A. koło
Smiły każut', mimo samu hrablu, Tarki iszli,
ałe Smiłoj nie zajmały, bo ne buła prodana.
Jest i pieśń z toho czasu: „Oj bodaj Chmelia
Chmielnickoho Perwa kula ne minuła; Szczo
weliw braty parubki i diwki I mołodyi moło-
dyci. Parubki idut śpiwajuczy, A diwczata
rydajuczy, A mołodyi mołodyci Staroho Ohme-
lia proklinajuczy. Oj bodaj Chmelia etc. ete,*
(Istor. piesni małor. nard. przez Wł. Anton,
i M. Dragom., t. II, str, 116—117 i P, Kulisza:
Zapiski o Jużnoj Rossii, S.-Petersburg 1856,
t. I, str. 322). Tradycya ta zamiast o Tata-
rach wspomina o Turkach; widocznie dwa ró-

żne historyczne momenta, to jest czasy Boh-
dana Chmielnickiego pomieszała z czasami sy-
na jego Jurka. Ale tak M, jak i eała ta pro-
wincya była tylko przelotną zdobyczą Koza-
ków; po tak zwanej „ruinie* i „zhonie* dzie-
dzice ukraińscy, spłoszeni najazdem Koza-
ków, wracają nareszcie do swoich dóbr, choć
pustych. Ale po zamieszaniach tych, z tru-
dnością przychodziło onymże dziedzicom upo-
rządkować swoje stosunki majątkowe. Dzie-
dzietwo Koniecpolskich Mlijów i Zabotyn (da-
wniejsza Radywońszczyzna) po traktacie Ha-
dziackim, w skutek złej informacyi, zostało
rozdarowane bezprawnie kilku zasłużonym
Rzpltej Kozakom i dopiero w 1661 r. Jan Stan.
Koniecpolski z rąk nieprawnych posiadaczy
uwolnił je. Pomimo to jednak Aleksander Ja-
błonowski, chorąży w. kor., zajechał Mlijow-  
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szczyznę i klucz żabotyński (do którego nale-
żała i zarzeczna część M.) a to z tytułu naby-
cia od Zarudnego praw do tychże dóbr, które
jednakże od czasu restytucyi tychże Koniee-
polskiemu mocą sejmowej konstytucyi, nie
mogły mieć już żadnego znaczenia. Zajazd Ja-
błonowskiego wypadł podczas wojny szwedz-
kioj, kiedy dziedzice ukraińscy znowu się
trzymali na uboczu. Tymczasem po Janie Ale-
ksandrze Koniecpolskim, zeszłym bezpotomnie,
zgasło imię Koniecpolskich; .spadła sukcesya
na Walewskich, od których nabył dziedzictwa
całej Koniecpolszczyzny ks. Jerzy Lubomir-
ski, podtenczas oboźny kor. Ten zapozwał ks.
Jabłonowskiego o dobra zajechane, sprocesował
i wiele dóbr przez tradycyą odebrał. Jan Ale-
ksander Jabłonowski, chorąży w. kor. issta
korsuński, umarł w 1738; ale ze śmiercią jego
pretensye Jabłonowskich nie upadły: owszem
synowiec jego ks, Kajetan Jabłonowski, wo-
jewoda brącławski i ssta czehryński, wznowił
na nowo przegrany proces, inny wszakże do
przychodzenia do dóbr obmyśliwszy sposób. Oto
nabywa on praw dziedzicznych do ósmej części
Koniecpolszczyzny od króla Stanis. Leszczyń-
skiego, na którego istotnie, chociaż prawem
dość wątpliwem, przychodził w części spadek
po Koniecpolskich, i którego z Jabłonowskimi
stosunki krwi łączyły. Nie trudno też przy-
szło Jabłonowskiemu, jako stście czehryńskie-
mu, zagarnąć i część M. zarzecznej, którą od

jego M, starościńskiej tylko rzeka rozdzielała.
Jakoż z tejże racyi, że taż zarzeczna M. nale-
żała do Jabłonowskiego, krewnego i stronnika
króla Leszczyńskiego, w r. 1788 była miej-
seem głównej kwatery wojsk auzyliarnych
na Ukrainie. Stał tu z wojskiem rossyjskiem
Szachowskoj i generał major Kejt (Kiews.
starina 1882, t. LI, str, 127), R. zaś 1741 Jan
Kajetan Jabłonowski, jako ssta czehryński,
w M. starościńskiej ustanawia cech tkacki, a
w 1762 r, cech szeweki eryguje (Arch. J. Z. R.,
część 5, t. I, str. 553), Miasto to też, używa-
jac dobrodziejstw pokoju, wzrastało i tylko
napady hajdamaków zagęszczone, od czasu
do czasu zawieruszały jego spokojność. Oto
w 1751 r. siczowniey wpadają do M., kuszą
się o zdobycie zameczku, ale niezdobywszy,
uchodząc zabierają tylko zakopaną w ziemi
kufę saletry, bydła rogatego sztuk 40, i kufę
gorzałki (Arch. J, Z. R., ezęść 3, t. III, str.
607). Atoli Jan Kajetan Jabłonowski sprawę
swą z Lubomirskim w 1760 r. przegrał, i do-
piero po jego śmierci wdowa jego ks. wojewo-
dzina bracławska ,,podstępną zgodą* w Przy-
bysławicach sprawę tę zakończyła, otrzyma-
wszy na siebie połowę dziedzictwa Zabotyna
(Pamięt. ks. Ant. Barnaby Jabłon.; Sprawozd,
z czynności zakł, nar. im. Ossol. z r. 1879).
Lustracya z r. 1765 powiada, że w M. (staro-
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ścińskiej) chałup 114; że z dóbr Żabotyna sia-
nożęcie i grunta odbierają, Tymczasem nade-

szły dni krwawej pamięci — tak zwanej koli-
szczyzny. Było to w 1768 r. Maksym ŻZele-
źniak, porzuciwszy zbójectwo, schronił się był
do monasteru ś. Mikołaja w M., gdzie zamie-

 rzał już żywot pobożnie na modlitwie i poku-
cie zakończyć. Ale nagle rzuca on swój mo-
naster i udawszy się do pobliskiego lasu mo-
trenińskiego, zbiera tam wałęsających się hul-
tai zaporoskich. Był to pierwszy zawiązek
jego watachy. Wydało mu się, że pułkownik
Kwaśniewski, dowodzący horodowymi koza-
kami w M,, sprzyja mu i że przejdzie na jego
stronę. Pojechał tedy do niego, ale niezasta-
wszy pułkownika w M,, przestraszył tylko
żonę tegoż, odjeżdżając powiedział, że w Cho-
łodnym jarze w lesie Motrenińskim będzie
czekał na rychłą odpowiedź od pułkownika.
Kwaśniewski widząc żenieprzelewki, obawia-
jąc się napadu, umknął z żoną do Kryłowa,

położonego na ruskiej stronie Taśmina (Ma-
ksymowicz: Soczynienia, t. I, str. 638). Wia-
domo jaki potem straszny krwi rozlew nastą-
pił. Kolije wpadli też do tutejszego mona-
steru, cerkiew i cele zakonników zrabowali,
skarby i mienie monasterskie zabrali (Pochi-
lewicz), Po stłumionej koliszczyznie jakiś
czas przechowywał się w M. watdżka Neży-
wy (Kiew. starina, t. III, r. 1852, str. 309).
Roku zaś 1775 została zesłaną umyślnie ko-
misya z sejmu, dla rozsądzenia sprawy mię-
dzy pozostałą wdową ks. Jabłonowską, woje-
wodziną bracławską, a ur. ks. Lubomirskim
o klucz żabotyński (Vol. leg., VIII, str, 325).
Od tego też czasu cały dzisiejszy powiat cze-
hryński rzetelnie dzielił się na dwie części,

Wszystko co leżało na prawym brzegu Taśmi-
- ny, albo raczej co opisywała Taśmina, zakre-
ślająca prawie koło, było sstwem i majątkiem
Jabłonowskich, którzy, jak to widzieliśmy,
tylko w charakterze dóbr dziedzicznych posie-
dli byli klucz żabotyński i medwedowski; po
drugiej zaś stronie wszystko należało do Śmi-
lańszczyzny, czyli do ks, Lubomirskich. Ale
jakkolwiek wyżej wspomniana komisya, zje-
chawszy na grunt, sprawdziła była, opisała
i postanowiła granice, jednakże nie załatwiła
wszystkich spornych kwestyj w wielu miej-
scowościach i szczególnie wioska Kosara, na
granicy tych dóbr położona, stała się prawie
kamieniem obrazy i skałą zgorszenia dla usta-
wiecznych o nią sporówikłótni, „loć ks. Ksa-
wery Lubomirski, dziedzic Smilańszczyzny,
czynił wciąż na nią zamachy. Ale była ona
w ręku mocnego adwersarza, ks. Ant. Barna-

by Jabłonowskiego, ssty czehryńskiego, któ-
ry całość obrębów dóbr swoich i sstwa zbroj-

ną strzegł i bronił ręką. Tradycya w ustnem
podaniu wiele epizodów z tej wojny sąsiedz-  
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kiej przechowała. W Kosarze był zameczek,
w którym siedział zawiadowca Zieliński, z nie-
odstępną czujnością i bacznością. Ale Lubo-
mirskiemu nie tak chodziło zaiste o ten strzęp

ziemi, jak raczej o postawienie na swojem, lub
też namiętnie lubiącemu rycerskość o zaprawę
poniekąd i „exercytacyą wojenną”, Jakoż nie-
dopuściwszy w 1779 r. aby urząd podkomor-
ski łucki sypał kopce, postanowił przemocą,

bądź co bądź, oderwać Kosarę, Służył on
wtedy w szeregach rossyjskich (był genera-

łem majorem), a więc sprowadziwszy do Smi-
ły szwadron huzarów rossyjskich, pod jego
zostających komendą a konsystujących nad
granicą, i przebrawszy ich w strój nadwornych
swoich „zieleńców*, na ich czele na wojnę
wyruszył sąsiedzką. Zaczął też od obcesowe-
go natarcia na zamczynę, ale gdy szturm nie
wydał pomyślnego skutku, książę pan udał
się do wybiegu. Oto, ogromne fury słomy
szły przed jego wojskiem i tworzyły przodem
tabór, który miał je zasłaniać od pocisków
oblężonych a zarazem służyć miały ku zapeł-
nieniu słomą fosy i dopomożeniu wdrapania
się na wały. Lecz Zieliński, nie w ciemię też
bity, kazał nabić kilka śmigownie płachtami
maczanemi w smole; za zbliżeniem się fur wy-
strzelono tedy; płomienie ogarnęły słomęi
znowu to Lubomirskiemu pomieszało szyki,
ale w końcu, gdy mimo to napastnicy znowu
chcieli wznowić szturm, Zieliński poczęstował
ich kartaczami— kilkunastu huzarów padło
a reszta poszła w rozsypkę. Lubomirski nie
był z tych ludzi coby mógł połknąć tak łatwo
upokorzenie; zraniony w dumie posłał Jabło-
nowskiemu dwie złote kulki, z domaganiem
się przyjęcia pojedynku albo oddalenia Zie-
lińskiego z obowiązku. Jabłonowski podobno
miał przyjąć ostatnią propozycyą. Ale na tem
się nie skończyło, Lubomirski ciężko mógł
odpowiadać, że w tym najeździe użył rossyj-
skich huzarów, z których wielu zabito, i to
w granicach obcego państwa. Powiadają, że
to było powodem, iż w 1787 r. zbył on cały
klucz smilański ks, Potemkinowi. Ks, Antoni
Barnaba Jabłonowski, znany nam z pamiętni-
ków, które zostawił, człowiek wzorowej zacno-
ści i wielkiej używający powagi, będąc w je-
dnej tylko części dziedzicem M., a drugą

władając jako ssta czehryński, użył własnych

funduszów dla ulepszenia tego dziedzictwa
Rzpltej. Chcąc też podupadłe mto M,— mówi
dokument— do dobrego stanu przyprowadzić,
i one wolnym ludem, handel i rękodzieła spra-
wującym, pomnożyć, dozwolił mieszczanom
stanowić winnice i wolnego w nich gorzałki
palenia, tudzież szynki wolne każdemu osia-
dłemu, za opłatą kotłowego zostawił; czynsz
z każdego placu oznaczył; urzęda sądownicze
i rządowe zachował; cechmistrzów od wszel-



kich podatków uwolnił; prowadzenie wszel-
kich handlów zabezpieczył; chcącym zająć się
rolnictwem gruntą pewne wyznaczył; kup-

ców zaś handlujących i rękodzielników w ryn-
ku i ulicach miasta porozmieszezał; jednem
słowem znaczną osadę ludu wolnego na pra-

wach i wolnościach m. Czehryna, w ludność,
w handle i rękodzieła pomnożył i przystojną
postać miasta uformował (Arch, J, Z. R., część
5, t. I, str. 555). Ale niemniej troskliwą ręką
pomnażał pomyślność i reszty sstwa i dóbr
swoich dziedzicznych, dźwigając szczególnie
rolnictwo, jako pierwiastek cywilizacyjny
wśród ludności, której wrodzona gnusnośćod
uprawy roli odwodziła, a temperament bujny
i dziki spokojnem wzgardzał życiem. Toć duch
czynności ssty wkrótce otoczył ten zakąt pa-

smem bogatych i kwitnących osad a stepy
w urodzaj płodne, przestały odtąd. nareszcie
wieczystym martwieć odłogiem, W skutek pra-
wa zapadłego na sejmie czteroletnim o mia-
stach, król Stan. August dał w 1792 r. miastu
M. przywilej renowacyjny (Arch. J. Z. R,,
część 5, t. I, str. 549—557). Ant. Barnaba
ks, Jabłonowski był ostatnim sstą czehryń-
skim; po jego śmierci sstwo za rządu rossyj-
skiego zostało posiadłością skarbową, dzie-
dziczne zaś jego dobra (Zabotyn i połowa M.)
spadły na syna jego ks. Maksymiliana, tajne-
go radcę i wielkiego mistrza dworu cesarstwa
rossyjskiego, wojewodę królestwa polskiego,
który M. odprzedał Bielińskim, a ci Hieroni-
mowi Sobańskiemu, a od tego nabył te dobra
senator Iwan Funduklej, Majętność ta obec-
nie składa się z wiosek następnych: Hołow-
kówki, Mielnik, Osoty (Kajetanówki) i Janów-
ki. Kajetanówka przed laty słynęła z leczni-
czej wody żelaznej. Za M., o wiorst 3, leży na
wyspie Taśminy monaster 8. Mikołaja pustyn-
ny. W cerkwi monasterskiej jest napis, z któ-
rego widać, że monaster ten zbudowany był
w 1765, a odbudowany na nowo w 1792 r.
Ks. Jabłonowscy sowicie go nadali i ubogacili.
Monaster ten atoli musiał istuieć 1 dawniej,
bo w 1666 r. hetman Paweł Tetera wznowił
dawne temuż monasterowi nadane przywileje
(Biełojezierski: Jużnoruskie lietop., str. 117).
Trwa dotąd żywa tradycya ludu o ostatnim
napadzie ordy na M. Było to w 1769 r. Ta-
tarzy wpadli do Nowej Rossyi a ztąd przez
Nowoserbią do Smilańszczyzny dostali się 1
tam w wielu włościach dużo ludzi w Jasyr
zabrali, innych w pień wycięli (z notat Tad.
Sztejna). M. szczyci się swoją bohaterką le-
gendową. Była to tak nazwana „popowna

z Widmidiwki*, Legenda nie powiada atoli
nie o czasie, w którym żyła ta rycerska dzie-
wica, ale łatwo można się domyślić, że to było
w tych czasach, kiedy wobec ustawicznych
najazdów tatarskich, każdy mieszkaniec po-  
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granicza tego żył życiem heroicznem, pośród
przygód krwawych i niebezpieczeństwa. ,,Gdy
orda szła — mówi legenda— to ludzie chowali
się do zamku, a pod ziemią takie były przej-
ścia, że nimi można się było dostać do rzeki,
Tam też ludzie długo przebywali, aż póki orda
nie schwytała pewnego niecnotę, który im
wskazał, kędy się dostać do bramy, A tam
była popówna, która walecznie nie puszczała
ich do zamku. Starzy i młodzi wołali też
w niebogłosy: „„Wyjdit, wyjdit” Wedmidiw-
na Protiw ordy z chlibom!!..* „Oj ne budem
proklatym, Oj ne budem korytysia; Jest” u nas
jasne oriżja Budem boronitsia....'* Widmidiw=
ska popiwna Horos uczyniła; Simsot Turok—
jamiczar Z konej powaliła!... Skończyło się
wszakże na tem, że Tatarzy wojowniczkę ową
zabili, a młodą czeladź w jasyr zajęli (Czu-
biński Zapiski, t. I, str. 299). W r. 1819 sta-
ła tu kaplica katolicka, zbudowana przez Hie-
ronima Sobańskiego. R. 1848 założono cukro-
wnią a w 1836 browar, Dwie tu są cerkwie:
Uspeńska, drewniana, zbudowana w 1735 r.
na miejscu dawnej, i druga Michajłowska dre-
wniana. Wizyta czyhryńskiego dekanatu z r.
1740 powiada. „Cerkiew p. t. ś. Michała wy-
żej okien zbudowana, bez powału i podłogi i
ogrodzonego cmentarza, słomą pokryta przez
parochian, w r. 1788, po spalonej Tatarami,
wybudowana. Paroch Joan Samujłowicz, po-
święcony 1723 r. w Pereasławiu. W tymże
mczku była druga cerkiow Uspeńska, którą
Tatarowie ze wszystkiem spalili*, M. w 1860
r. miało w obu częściach rządowej i prywatnej,
1415 mk. chrześcian i 2320 żydów. W 1741
r. było tu 200 dm., 1500 mk. i ani jednego
żyda. W 1808 r. było 122 dm., 1167 mk.
chrześc. i 350 żyd. Dobra M. miały 16,916

dzies, ziemi. Edward Rulikowski,
Medwedówka, przedm. Machnówki, pow.

berdyczowski, 2.) M., wś, pow. kaniowski,
odl. o 2 w. od Hruszowa, własność Leona
Modzelewskiego, obszaru 1372 dzies. ziemi,
z której 540 dz. odeszło dla włościan. Cerkiew
prawosł, i 940 mk, prawosl.; 12 katol. Na ob- -
szarze dworskim wzorowe rolne gospodarstwo.
M. należała do sstwa kaniowskiego.
Medwedówka 1.) wś, pow. lityński, gm.

Chmielnik, par, Nowy Konstantynów, o 21 w.
od Lityna, 28 dm., 122 mk., 106 dz. ziemi
włośc, W 1527 r. zostawała w posiadaniu
4-ch braci: Łukasza, Bunicza, Eliasza, Juni-
cza, którzy ją zamienili na wś królewską Ko-
żuchów (ob.). Należała do klucza nowo-kon-
stantynowskiego (9171 dz.), dawniej Rzewu-
skich, Czartoryskich, J:aroszyńskich, a od tych
ostatnich drogą przymusowej sprzedaży przez
Koczubejów nabytego. 2.) M., wś, pow. pro-
skurowski, gm. Tretelniki, par. Czarnyostrów;
65 dm., 352 mk.; 470 dz. ziemi włośc. Nale-



236 Med

żała do Wolęckich, dziś tu mają: Korzonowa
319, Rndzcy 354 dz. Jest tu fabryka potażu.
Medwedowski monaster, w pow. czehryń-

skim, o 8 w. od Medwedówki, na wyspie rz.
Taśminy. Powstał on prawdopodobnie w XVI
w., bowiein nadania Jerzego Chmielnickiego i
Pawła Tetery (1668 r.) mówią o nim jako
o dawno istniejącym. Zniszczony w czasie wo-
jen w drugiej połowie XVII w., został odbu-
dowany i urządzony w 1780 r. pod opieką
Jana Stanisława Jabłonowskiego, ssty czerka-
skiego. Ponieważ nie brał udziału w ruchu
hajdamackim z 1768 r. podległ spustoszeniu
od band kozackich; odbudowany na nowo, ist-
nieje dotąd.
Medwedyca, MWiedźwiedzica, rz., lewy do-

pływ Prypeci w pow. rzeczyckim.
Medwedycze, ob. Niedźwiedzica,

 Medwedza jama, pasieka na obszarze
dwors. Filipkowiec, pow. borszczowski.
Medwedze, góra w płd. stronie Zubrzycy

w pow. turczańskim, pod 49?5' płn. szer. a
4095380” wsch. dłg. od F. Wznosi się ona
na prawym brzegu Rybnika Zubrzyckiego, do
którego też spływają jej wody małemi stru-
gami, na płd. płynącemi. Szczyt góry docho-
dzi 1069 m. Lu. Dz.
Medwedzią góra, ob. Niedźwiedzia góra.
Medwedzie al. Medvedze, wś w hr. oraw-

skiem (Węg.), w pow. warskim, na praw. brz.
Orawy, naprzeciwko Twardoszyna; w okolicy
górskiej, liczy dm. 56, mk. 327, obszaru 979
katastr. sążni kwadr. (1880 r.). Należy do
sądu pow. w Trzcianie, urzędu podatk. w Twar-
doszynie. Par. rz.-kat. w Twardoszynie. We-
dług szem. dyec. spiskiej z r. 1578 było tutaj
dusz rz. kat. 278, ewan, 1, żyd. 8, razem 281.:
St. p. Twardoszyn. Br. G.
wdzżęzdiąć część Ławrowa, pow. staro-

miejski.
Medwejówka, woda lecznicza w Zastawczu,

koło Zawałowa, pow, podhajecki.

Medwełaki, wś, pow. rossieński, par. lido-
wiańska.

Medwesza, po węg. JMedveżsa, wś, hr. bere-
skie (Węg.), obszerne lasy, 109 m.

Medweżaą, ob. Wiedźwiedza.

Medweża, rz., wpada do rz, Jatrani z pra-
_wej strony, w pow. humańskim, E. R.

Medweże 1.) wś, pow. bracławski, gm. i
par, Niemirów, 101 dm, 502 mk, 680 dz,
ziemi włośc. Stara osada, własność jeszcze ks.
Koreckich, później Zbaraskich, Wiśniowieckich,
Potockich, obecnie Strogonowych. 2.) M., wś
u źródeł rz. Budyłuja, wpadającej do Prutu,
pow. chocimski, gub. bessarabskiej, par, Cho-
cim. Ma 120 dm. i cerkiew paraf, murowaną.
Medweży, ob. Niedźwiednia.
_Medwidno, ob. Medwedno,

-_ Medwiedno, ob. Medwedno.

4

 

Med

Medwiedówka, ob. Medwedówka.
Medwiedyca, ob. Wiedźwiedzica,
Medwezii £Łozy, uroczyszcze nad Dnieprem,

w pobliżu Kurukowa (Kriukowa ?). Tu w 1625
r. zawarty został układ z Kozakami (ob. Ar-
chiw. J. Z. Rusi, cz. ILI, t. I, 287).
Medwin, wś, pow. radomyski, na wynio-

słości po nad ługami nadbrzeżnymi rz, Tetero-
wa, o 38 w. od Hornostajpola, ma 145 mk.
Należał do dóbr Rotycze, gdzie jest cerkiew
parafialna.
Medwin, mko, pow. kaniowski, o 17 w. od

m. Bohusławia. Rozłożone śród 12-stu nie-
wielkich jarów, z których spływają małe stru-
myki ku rozelągniętej w pośrodku dolinie,
gdzie się znajduje samo miasteczko. W tej do-
linie strumyki te łączą się ze sobą i tworzą
dosyć obszerne dwa stawy, od których bierze
początek rz. Chorobra, Okolica M. ma grunta
dobre i żyzne, obfituje w sady owocowe, w któ-
rych rosną gruszki, jabłka i śliwki węgierki
w doskonałych gatunkach. Posiada dwie cer-
kwie prawosł. i ma 6258 mk, p.aw., 26 katol.
i 846 żyd. Włościanie w M. mają ziemi miej-
skiej 1088 dz. i 2569 dz. orn. gruntów. M. ma
kilka uroczysk zwanych: Mogiła Saur, położo-
na niedaleko drogi prowadzącej od M. do wsi
Krasnogródki, o pół w. od mezka Tistów Jar
a 02 w. od mozka na płn. Juszków las; H.op-
czyna pole, Święta góra i Wileza góra; do
tych uroczysk są przywiązane podania ludo-
we. Według podań, jeszcze za Włodzimierza
W-go M. był jednym z grodów książęcych i
nazwę otrzymał od składów miodu książęcego,
później zniszczony od Tatarów, był bezludnym
(samgorodok), aż za sprawą czarownicy odzy-
skał ludność, Najdawniejsze autentyczne wia-
domości sięgają 1520 r. i wtedy już M, zale-
żał jako gródek mniejszy od Bohusławia.,
W XVII w. M. miał samorząd, własne grun-

ta; mieszkańcy wybierali starostów i sędziów.

W XVIII w. dopiero, uciskani przez starostów
bohusławskich, utracili samorząd i swobody i
w skutek tego wszczęli w Warszawie proces

z sstą bohusławskim Rzewuskim, Wypadki
1794 r. przerwały bieg sprawy. Rząd rossyj-
ski zatwierdził prawa poprzednich polskich
właścicieli względem mieszczan i nieuwzględ-

nił ich dawniejszych swobód. Dokumenty same
odnoszące się do praw mieszczan 1 wszczętego

przez nich procesu, zostały w 1859 r. zabrane
z cerkwi, w której je przechowywano, i zni-
8ZCZOne. : Z:
Medwiże, wś, pow. maryampolski, gm, Bal-

wierzyszki, par. Preny, odl. 86 w. od Ma-
ryampola, ma 14 dm., 143 mk. W 1827r.
wś rząd., 6 dm., 82 mk, |
Medyka z Cżałupkami medyckiemi, wś, pow.

|przemyski, 12 kil. na płn. zach, od sądu po-
wiat, w Przemyślu. Na zach, leżą Wyszaty-
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cze, na płn. Torki i Pozdziacz, na płn. wsch.
Buców, na wsch. Szechynie, na płd. Nowo-
siółki, Byków i Siedliska, na zach. Hurko i
Bolestraszyce. Wzdłuż granicy zach. płynie
San krętym biegiem od płd. na płn. Wody ze
wsch. części obszaru płyną małą strugą od
płd. na płn. do Sanu. Jest to t. zw. w dal-
szym biegu Bucowski kanał. Zabudowania
wiejskie leżą w środku obszaru, na zach, od
nich, tuż nad Sanem, część wsi Chałupki me-

dyckie. W płd. wsch. stronie wznosi się wzgó-
rze Medyka do 270 m. (znak triang.). Przez
wś idzie kolej Karola Ludwika i ma tutaj swą
stacyą, Równolegle prawie z koleją idzie go-
ściniec lwowsko-przemyski. Własn. więk. (Pa-
wlikowskiego) ma roli or. 850, łąk i ogr. 145,
past. 30, lasu 57 mr.; własn. mn. roli or. 2003,
łąk i ogr. 331, past. 268, lasu 24 mr. W r.
1880 było 2178 mk. w gm. (193 w Uhałup-
kach, 1985 w M.) a 40 na obsz. dwor. (między
tymi blisko 700 obrz. rz.-kat., przeszło 1000
obrz. gr.-kat.). Par. rz.-kat, w miejscu, dek.
mościski, dyec. przemyska. Do parafii należą:
Buców, Dziwięczyce, Hureczko, Hurko, Jaks-
manice, Popowice, Poździacz, Siedliska, Sze-
chynie i Torki. O założeniu parafii myślał już
Władysław Jagiełło, do skutku przyszło dzie-
ło jednakże dopiero za Zygmunta III, który
parafią fundował i nadał ją kolegium mansyo-
narzy przy kościele katedralnym przemyskim
r. 1608. Po zniesieniu mansyonarzy otrzymali
parafią wikaryusze katedry przemyskiej. Ko-
ściół tutejszy, starożytny, pod wez. ś. Piotra
apost., odnowił znacznym kosztem dziedzie
wsi Gwalbert Pawlikowski. Parafia gr.-kat.
w miejscu, dek. i dyec. przemyska. Do parafii
należą Szechynie, Cerkiew zbudował swym
kosztem hr. Wodziński. w r. 1800 z drzewa
miękkiego. Grunta, ogrody i sianożęcia, nale-
żące do par. medyckiej, zatwierdzone są nastę-

pującymi przywilejami: Przywilejem nada-
nym wszystkim parochom w państwie medyc-
kim przez króla Zygmunta Augusta w r. 1558
a potwierdzonym przez króla Michała w r.
1672; przywilejem Anny Mogilanki, starości-
ny medyckiej, datowanym w Mościskach r.
1648, a przez króla Michała zatwierdzonym
r. 1669; lustracyą królewską z r. 1689; przy-
wilejem Jana III z r. 1694. Przywilej króla
Michała z r. 1669, zatwierdzający posiadanie
gruntów, nadanych przez książąt ruskich dla
cerkwi szechyńskiej, tak opiewa: „,Michał
z Bożej łaski Krół Polski i t. d. Wszem wobec
i każdemu z osobna komu to wiedzieć należy,
wiądomo czynimy niniejszym że szczęśliwej
koronacyi naszej juramentem stwierdziliśmy
osobliwie wolności, nadania i prawa Bożych
kościołów i sług ich wiary świętej naszej kato-

lickiej, jako i religii starożytnej greckiej, ku

pomnożeniu dalszej chwały Boskiej, nienaru-  
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szenie i eale zachowawszy, a skłoniwszy się
do pokornej supliki pobożnego  Hrehorego
Pałtejczyka i brata jego Teodora, produkowa-
ne przed nami nadanie gruntów pewnych przez
urodzoną niegdyś Annę Mohilankę, czerni-
chowską kasztelankę, drahimską, medycką sta-

rościnę, pobożnemu niegdy Teodorowi Pałty=
cząku w Mościskach dnia 7 maja 1643 r., kon-
ferowanej przez Najjaśn. Pana Kazimierza,
Króla Jm. Polskiego, antecessora naszego, de
data we Lwowie 21 paździer. 1662 r. konfir-
mowane, które i my niniejszym listem konfir-
mujemy i we wszystkiem w całości zachowu-
jemy i ratyfikujemy: Pobożnego Hrehorego,
już teraz popa Szechińskiego, i brata jego Teo--
dora, synów niegdyś 'Teodora, popa Szechiń-
skiego, przy wyraźnych wspomnionych uro-
dzonej Anny Mohilanki konsensie i nadaniu
gruntów, Hurki nazwanych, leżących między
rolami poddanych medyckich z jednej strony
Waśka Krzepiaka, karczmarza medyckiego,
z drugiej strony Dmytra Czabana, kmiecia,
item roli „Czerteż* nazwanej i „Pod Łęgiem*,
do tego łąki w Krasnem polu konserwujemy
i nienaruszenie zachowujemy, które trzymać
i zażywać będą do ostatniego kresu życia swe-
go. Obiecujemy też po nas i najjaśniejszych
sukcesorach naszych, królach polskich, iż po-
bożnego przerzeczonego popa Szechińskiego
Hrehorego i małżonkę jego Jagnę z bratem

Teodorem od dożywotniego gruntów wyrażo-
nych używania i spokojnej posesyi nie odda-
limy, ani oddalić pozwalamy. Nadto by pobo-
żny Hrehory Pałtyczak chwałę Boską codzien-

nie pomnażał, uwalniamy go z łaski naszej
od wszelkich niezwykłych stanowi duchowne-
mu ciężarów, furmanek, robocizn, zążynków,
obżynków, obkosków, dziesięcin pszezelnych i
bydlęcych, podymia, poborów, stącyj żołnier-
skich i chodzenią do gromad, pozwoliwszy one-

mu wolne warzenie piwa, gorzałki, na własną
swoją potrzebę domową, Prawa jednak nasze
królewskie, Rzpltej, Kościoła $go katoliekie-
go wcale zachowując”, Około r. 1643 daro-
wała AnnaMogilanka dla cerkwi medyckiej
i szechyńskiej „Szaszę złotą, dwa krzyże trzy-
ramienne, rznięte z drzewa cedrowego, trzy
felony z drogich materyj i dwa antyminsy
z góry Athos przywiezione. We wsi jest szko-
ła etać. 1-klas., założona przez gromadę wr.
1873, i urząd poczt. Do uświetnienia Medyki
przyczynił się najbardziej Gwalbert Pawli-
kowski, były e, k, nadworny sekretarz w Wie-
dniu, mąż rozmiłowany w rzeczach krajowych,
miłośnik nauk i sztuk nadobnych znawca. On

to założył tu słynną w kraju bibliotekę i na-
gromadził cenne zbiory rycin, map, medalów,
monet i pieczęci polskich. Biblioteka medycka
posiada wiele dzieł rzadkich, mnóstwonajda-
wniejszych druków i osobliwości bibliografi-
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cznych, autografów i dyplomatów, między nie-
mi z XIV i XV w. z dobrze zachowanemi pie-
częciami, Z tych wiele odrytował Kielisiński.
Map i atlasów jest około 1000. Największem
bogactwem odznacza się zbiór rycin i rysun-
ków, największy jaki kiedy był w Polsce, za-
wierający dzieła prawie wszystkich znakomit-
szych artystów polskich (jak np. Falka zu-
pełny, 300 egzempl., Ohodowieckiego, Johna,
Błońskiego, Oleszczyńskiego i t. d. Są tu tak-
że prace malarza Józefa Peszka, z Krakowa ro-
dem, ucznia Smuglewicza, w 2-ch oddziałach.
W pierwszym jest przeszło 60 obrazów osnu-
tych na tle dziejów polskich, wykończonych
tuszem, w drugim zbiór ubiorów i uzbrojeń
dawnych Słowian i Polaków, zebranych ze
starożytnych pomników, lub zopisów dawnych
pisarzy. Dwa te zbiory stałyby się pięknym
dla sztuki nabytkiem, gdyby je sztychem roz-
powszechniono (ob. Rastawiecki, Słownik mal.
pols., t. II, str. 99). W r. 1849, w czasie
przechodu wojsk rosyjskich, gdy pałac w M.
zajęto na szpital wojskowy, przewieziono bi-
bliotekę i zbiory do Lwowa, gdzie dotąd po-
zostają w klasztorze dominikańskim (ob. Lwów).
Przekonany o korzyściach, jakie dla kraju
ogrodnictwo u nas zaniedbane przynieść może,
zaprowadził Gwalbert Pawlikowski ogrodni-
czy zakład w M. Ogród, założony na wielkie
rozmiary i z niepospolitem znawstwem, wkrót-
ce krajową uzyskał sławę, a zasilając wszyst
kie ogrody galicyjskie krzewami i kwiatami,
przynosił właścicielowi także korzyści. W r.
1840 np. pielęgnowano tu w 10 ogromnych
szklarniach mnóstwo drzew, krzewów i kwia-
tów aklimatyzowanych; samych kamelii 5000,
wszelkich gatunków i odmian, różne palmy,
wanilią. Była także oranżerya, figarnia, mnó-
stwo skrzyń inspektowych, szkółka drzew
"owocowych, szkółka ziółikrzewów lekarskich,
szkółka drzew, krzewów i kwiatów ku ozdo-
bie it. p. Nowe odmiany kwiatów, wypielę-
gnowane w M., otrzymywały nazwy ludzi za-
służonych w kraju, np. georginie Urzędow-
skiego, Spiczyńskiego, Falimierza, Kluka, Jun-
dziłła, Wodzickiego i dnnych zasłużonych
w ogrodnictwie, lub Kopernika, Śniadeckiego,
Ossolińskiego, Czackiego i innych, z nauk lub
oręża głośnych. Szkoła ogrodnicza, założona
r. 1831, liczyła w r. 1835 przeszło 20 uczniów.
Opłata za jednego ucznia wynosiła rocznie 6
czerw. zł. (wikt i pomieszkanie). Kurs trwał
3 lub 4 lata, Nauki udzielano w języku pol-
skim. Szkoła ta, pod kierownictwem biegłe-
go ogrodnika-botanika Błażka, dostarczała
ogrodników na całą Gralicyą, w czem dziś za.
stępuje ją szkoła, istniejąca przy ogrodzie bo-
tanicznym we Lwowie. Obecny właściciel
„M. rzadko tu przebywa, Pałacyk ze zbiorami,
niewywiezionemi do Lwowa, zamknięty, lecz  
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pięknie utrzymane wielkie ogrody, oranżerye
i ananasarnie i śliczna miejscowość wabią zwie-
dzających. Po liczniejsze szezegóły odnośne
do opisu samej miejscowości i ogrodn medy-
ckiego w jego najświetniejszym okresie odsy-
łamy do następujących źródeł: Błażek „Spis
roślin ogrodu medyckiego* wydawany we
Lwowie u Pillera od 1834 do 1841,— Cie-
plarnia w M.*, Rozmaitości, 1834, str. 289.—
„Ogrodniczy zakład w M.*, Przyjaciel ludu,
1835, str. 58 (z ryciną),—,„O bibliotece i o-
grodzie medyckim*, Rozmaitości, 1836, str.
185,—,, Widok zamku w M. od strony ogrodu
(gmach piętrowy z balkonem, nad stawem)
w wydawnictwie Pillera „„Galicya w obra-
ząch*, r. 1888, zesz. II; „Medyka* Przyj.
ludu, 1840, str. 202, z dwoma rycinami (wi-
dok pałacu i widok ogrodu); „Medyka, p. Za-
wadzkiego, Tyg. ilustr, 1864, t. 10, str. 305
(z ryciną przedstawiającą pałac); „,Miasto
Przemyśli wieś M.'* p. Dobieszewską, Tyg.
illustr., 1878, t. II, M 276 (z ryciną przedsta-
wiającą pałac), W muzeum Ossolińskich, w te-
ce: ,„Widoki Gralicyi*, znajdują się ryciny
przedstawiające widok pałacu, cerkwi, kościo-
ła i t. p. pod M 1748 do 1752 i 5167. W zbio-
rze rycin Pawlikowskiego znajdują się widoki
ogrodu, zakładu ogrodniczego, zamku it. d.
pod M 4222 i następnemi do 4242. Czytaj
także Rkp. w Bibl. Ossol, N 2865, str. 9i nast,
Za czasów polskich należała M. do dóbr ko-
ronnych i stanowiła z przyległościami: Sze-
chynie, Toki, Pozdziacz starostwo, które pła-
ciło kwarty 9582 złp. Królowie polscy prze-
jeżdżali tędy często z Krakowa na Ruś, Z do-
kumentów tu wystawionych wiemy o pobycie
Władysława Jagiełły w r. 1403 (A. G.Z.,
VILLI, 53), 1405 (ib. III, 155), 1407 (ib. LV,
59), 1412 (ib. VIII, 64) przyjmował tu po-
selstwo od Zygmunta, cesarza i króla czeskie-
go, żądającego pożyczenia 87000 kop groszy
praskich za Spiż jako zastaw, 1428 (ib. ILIL,
179), 1425 (ib. LV, 135) i nakoniec w r. 1484,
kiedy jadąc do Halicza po hołd od Stefana
multańskiego, słuchał tu śpiewu słowików
w późną noe i rozchorował się, a wyjechaw-
szy do Gródka, umarł tamże (ob. Gródek),
Gdzie dziś nowy, był niegdyś stary zamek,
wałami i fosami opasany, obwarowany w w.
XVI przez Piotra Kmitę, hetm, w. k., dziś nie
ma ani śladu z tego zamku. W r. 1572 od-
bywało województwo ruskie w M. swe sejmi-
ki przedelekcyjne. Sejmy z r. 1564 i 1613
wyznaczyły M. jako miejsce dla popisów ry-
cerstwa ziemi przemyskiej. W r. 1624, gdy
Tatarzy pod Kantemirem na Ruś wpadli, za-
łożyli pod M. swój kosz i stąd podejmowali
dalsze wyprawy. W lustracyi z r, 1663 czy-
tamy, że zamek medycki znajduje się w do-
brym stanie. Do niego wjazd po moście, na
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około niego ze wszystkich stron jezioro głębo-
kie, dziedziniec oparkaniony i wałem dobrze
otoczony. We środku budynek stary; przy
bramie budynek drugi, baszt 4 na schowanie
rzeczy. Stajnia na 40 koni. Posesorką jest
Jwp. Anna Mohilanka Potocka, wojew. krak.,
het. w. k. Wieś zasiadła na łanach 9, zagro-
dników jest 2, chałupników 5, karczmarzów
było 7, teraz 3. Wybraństwo jest, z którego
służba wojenna odprawowana ma być. Spaśne
od wołów, koni, kiedy na jarmarki pędzono,
czyniło na rok zł. 200; połowę wieś na swój
użytek obracać miała; teraz per injuriam tem-
porum i ustawiczne wojny, wołów niepędzą,
Jan III przybywał tu czasem na łowy, nawet
izżoną. W r. 1682, zabawiając się polowa-
niem, doniósł stąd królowej o przecięciu in-
tryg Vernego, agenta francuskiego, który
popierał w Polsce powstanie węgierskie Te-
kelego, i o pochwyceniu kuryerów węgier-
skich (Helzel, Listy Jana Sobieskiego do żo-
ny, str. 341). Za rządów austryackich prze-
szła M. na własność Zofii ks. Lubomirskiej,
kaszt, krakowskiej, w zamian za odstąpione
przez nią dobra dobromilskie, Potem przeszła
M. do Głogowskiego a od niego kupił ją Józef
Benedykt Pawlikowski, ojciec (rwalberta,
Sławne były dawniej lipowe lasy medyckie,
w których mieszkańcy tutejsi i wsi okolicz-
nych mieli swe pasieki, Od tych pasiek i
miodu (po rusku medu) wzięła wś swą nazwę.
Przy karczowaniu lasów od strony Bucowa
wydobywano z ziemi dużo rzeczy staroży-
tnych, W mogiłkach na polu Bawolniku,
dziś poniszczonych, znachodzono dawniej po-
pielnice, krzemienne i bronzowe starożytności.
W rejestrze ekonomicznym sstwa przemyskie-
go zr. 1542 (Archiwum przemyskie N 298,
str. 110) czytamy: ,„Medika sedet in jure
ruthenico, sed habet tripartitos agros: ozime,
jare pole, ugor. Primum vocatur Rosczinie,
in quo pro quolibet kmethone emensuratum
est plus quam per medium laneum. In eodem
campo habent miarki, additamenta ad agros in
Kolaczkowo, quilibet aequaliter emensuratos.
Secundum pole vocatur Kolaczkowo Versus
Bikowskie granicze, cuilibet kmethoni, poponi
et thabernatori emensuratus est unus laneus
sine duabus virgis, et incipiunt a Medika,
finiunt ad granice Bikowskie. Tertium pole
Serednie, in quo pro quolibet kmethone, po-
pone, tabernatoribus per mediam aream cuilibet
aequaliter emensuratum est, et tendit usque
ad potok łąg, vocatur ugor. 39 areae pro kme-
thonibus emensuratae sunt, de quibus nullum

censum volvunt, sed quotidie laborant in

praedio Medika, quidquid illis mandatur; tan-
tum unus dies in hebdomada illis liber di-
mittitur. Pro festo Paschae quilibet tenetur

per 30 ova dare, et truncum avenae. Thywon  
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non laborat. Pop avenae truncum, duos gallos,
30 ova, 2 panes semel in anno, et unam juven-
cam tempore adventus D. Regis dat. Solvunt
nuptiala (Knnicze) quas dat ab ancillis quilibet
kmetho, quando ancillam suam locat nuptui,
tenetur dare domino per fiorenum unum. Me-
dica est arx JU. D. Petri Kmitha, palat. Ora-
covien,, 1542 nondiu noviter aedificata. Quili-
bet kmetho habet prata in Krasnepole per
medium laneum, et in silvis circa Krasnepole
prata per unum laneum, alia prata Zabłocie de
Krasnopole tendendo ad Medicam emensurata,
pro quolibet kmethone et popone per medium
laneum. In błonie a Medika versus Premisliam
emensurata sunt prata: pro quolibet kmethone
et tabernatoribus per medium laneum, aliud
błonie circa villam Torko est optimum, pro
bobus pascendis, pecuniam colligit Thywon de
Torki pro festo S. Petri et Pauli. Tertia sylva
tendit ad Buczow, ibidem est pasieka. Quinta
sylva Stupieniecz, in hac homines de Czernia-
wa tenent mellificia, Sexta sylva Krzywy
potok, medium miliare longa incipit a Buczow
villa, et tendit ad pratum Krasnepole, ibi-
dem homines de Qzerniawa mellificia ha-
bent'', Medyckie sstwo niegrodowe, podług lu-
stracyi z r. 1668 powstało z dawniejszego sta-
rostwa mościckiego przez oddzielenie wsi: Me-
dyka, Szechynie, Pozdziacza, Torki, Maćkowiee,
Batycze, Darowice albo Komiechowice, Wito-
szyńce i Buczów. W r.1771 posiadał je An-
toni ks, Lubomirski wraz z żoną Zofią z Kra-
sińskich, którzy zeń opłacali kwarty złp. 9982
gr. 20, a hyberny złp. 4046 gr. 25 Zu. Dz.

Medykajcie, os., pow. szawelski, gm. jani-
ska, 29 dzies, ziemi,
Medylanze (dok.), ob. Międzyłęż,

Medyle, wś, pow. wileński, 2 okr., 0 58 w.
od Wilna, 10 dm., 141 mk. kat,

Medyn (dok.), ob. Medzen.

Medyń, wś, pow. zbarazki, 30 kil. na płd,
wsch. wsch. od Zbaraża, 9 kil. na płd. wsch.
od sądu powiat. w Nowemsiole, 9 kil. na płn.
od stacyi poczt. kolej, i telegr. w Podwoło-
czyskach, Na płn. leżą Hnilice Małe, na płn.,
wsch. Worobijówka, na płd. wsch. Pieńkowee,
na płd. Skoryki, na płd. zach. Klimkowce, na
zach. Hołoszyńce, Wody z całego obszaru
płyną do Zbrucza. Środkiem obszaru miano-
wicie płynie potok, zwany w dolnym biegu
pot. młyńskim, z Hołoszyniec od płn. zach. na
płd. wsch. od Pieńkowiec i tworzy we wsi
dwa małe stawy. Wzdłuż graniey płd. pły-

nie pot. Walezek od zach. na wsch. i łączy się
z poprzednim. Na płn. zach. nakoniec nastaje
mały dopływ Zbrucza i płynie przeważnie
wzdłuż granicy płn. od zach. na wsch. Naj-
wyższe wzniesienie, 327 m., znak tiangul.,
znajduje się we wsch. stronie obszaru. Zabu-
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 dowania wiejskie leżą w stronie płd, wsch.,
nad jednym ze stawów. W płd. zach. stronie
leży część wsi „Chatki, na płn, zach,, blisko
granicy, grupa domów .,Stawki*, Włas. więk.
ma roli orn. 616, łąk i ogr. 152, pastw. 24,
lasu 51 mr.; własn, mniej. roli orn. 1471, łąk
iogr. 70, pastw, 22 mr. W r. 1880 było 981
mk, w gminie, 23 na obsz. dwor. (między ni-
mi 379 obrz. rzym.-kat.). Par. rzym. katol.
w Tokach, gr.-kat, w miejscu, dek. zbaraski,
archidyec. lwowska. Do parafii należą Pień-
kowce i Worobijówka. We wsi jest cerkiew,
kościół, w którym się niekiedy msza św, od-
prawia, kasa pożyczk. gminna z kapit. 272 zł.
i młyn. Są tu dwie mogiły w zach. stronie
wsi, na granicy z Klimkowcami, nie badane
dotąd. Na polach tutejszych wyorują chłopi
czasem pieniądze dawniejsze, ostrogi, podko-
wy, dzidy i tym podobne przybory. Pod
względem geologicznym badał okolicę prof,
Łomnicki i podał o tem krótką wiadomość
w Verhandl. der k. k. geolog. Reichsanst.,
1880, str. 273 (Ob.Archiw. J. Z. Rusi, cz. VI,
t. 1, 292). Lu. Dz.
Medyna 1.) zaśc. szlach. nad strum. Ła-

guną, pow. wileński, 3 okr. adm, o 57 w. od
Wilna, | dm., 6 mk, kat, 2.) M., wś włośc,,
pow. wileński, 3 okr, o 56 w. od Wilna, 2
dm., 26 mk. kat. 3.) M., zaśc, szlach, nad
strum. Kejmiany, powiat wileński, 2 okr.
pol., o 65 w. od Wilna, I dm., 7 mk, staro-
wierców. 4.) M., folw. szlach., pow. wileń-
ski, 3 okr. adm., o 38 w. od Wilna, I dm., 42
mk. kat, 5.) M., zaśc. szlach., pow. święciań-
ski, 2 okr, pol., o 53 w. od SŚwięcian, 2 dm,,
15 mk, kat,
Medyndok, potok górski, wypływa z lasu

. Qzarnego działu, w wschodniej stronie obsza-
ru gminy Wysowej, w pow. gorlickim, płynie
na płd. zachód i powyżej kościoła w Wysowej
zlewa swe wody do Blechniarki, al. Hanczo-
wego pot., dopływu Ropy. Długość biegu
3 kil, Br. G.
Medynen, ob. Medinen.
Medyngiany, miasteczko pryw. nad rzeką

Minią, powiat telszewski, 4 okr. adm.; 15
dm., 84 mieszk. (1861 r.); o 25 wiorst
od Telsz. Kościół katolicki św, Trójcy, wznie-
siony z drzewa 1762 przez ks, Goetza, filialny
parafii Zorany, Młyn wodny,

Medynia z 24, łanacką i głogowską, wś nad
rz. Wisłokiem, pow. łańcucki. Założona w po-
czątku XVII w. przez Stanisława na Łańcucie
Stadnickiego, zabitego 1610 r., dysydenta, i
nazwana Wielkim Stadnikiem, którę nazwę
później zmieniła, ma parafię rzym.-kat., zało-
żoną 1718 r. przez Jana ks. Lubomirskiego,
rycerza maltańskiego, hr. na Wiśniczu iJaro-
sławiu, dziedzica W. iM, Stadnika, i jego bra-

_ ta Aleksandra, sstę bohusławskiego, M. leży  
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w piaszczystej równinie, 264 m, npm., nad ma-
łym dopływem Wisłoka z lew. brzegu, zajmu-
jąc wąski, około l kil. szer. a 6 kil. długi pas
ziemi, pomiędzy dwoma dużemi sosnowemi bo-

rami. Ztych trzech osad leży M, łanacka
nad samym Wisłokiem, głogowska w środku

a w pobliżu wsi Trzeboś wieś Medynia, Z nie-
znanego mi źródła opowiada Siarczyński (Rkp,
Bibl. Ossol., M 1828), że wieś osadzona na

kopaninach 1610 r. zniszczyła ze szczętem
wojna Stadniekich z Opalińskimi około 1620
r.iże dopiero w r. 1650 przybyła nowa lu-
dność z Bratkowice. Teraźniejszy drewniany
kościół został zbudowany w r. 1731, co nie-
wyklucza prawdopodobieństwa tego opowia-
dania. Parafia (dyec. przemyskiej, dek, le-
żajskiego) obejmuje prócz tych trzech osad Po-
gwizdów, Węgliska i Zalesie, z ogólną liczbą
3854 rzym.-kat, i 5l izrael. W tych trzech
miejscowościach jest 1806 mieszk. rzym.-kat.,
którzy mają kasę pożyczkową gminną z kapit.
180 zł. w. a. Obszar tworzy dwie gminy ka-
tastralne: M, z M. łanacką i M. głogowską.
W pierwszej obszar więk, pos, ma 126 mr. roli,
16 mr. łąk i 6 mr, pastw.; mniej. pos. 936 mr.
roli, 119 mr. łąk i 38 mr. pastw.; w drugiej
obszar więk. pos. 10 mr. roli i 164 mr. lasu;
mniej. pos, 407 mr. roli, 42 mr, łąk, 389 mr.
pastw. i 8 mr, lasu, Mac.

Medynia, wś, pow. kałuski, 19 kil. na płn.
wsch. od Kałusza, 7 kil. na płd. wsch, od sądu
powiat, i urzędu poczt. w Wojniłowie, 9 kil.
na płn. wsch, od najbliższej stacyi kolejowej
w Bednarowie, a 14 kil. na płd. zach. od Ha-
licza. Na zach. leży Wojniłów i Przewoziec,
na płd. Bryń, na wsch. Komarów, na płn. Te-
merowce (3 ostatnie miejscowości w pow. sta-
nisławowskim). Wody uchodzą do Dniestru
za pośrednictwem Łomnicy. Wchodzi ona tu
z Przewożca i przepływa płn. zach. część ob-
szaru, zrazu na płn., potem na płn. wsch,,
w końcu na wsch, do Temerowiec. Od lew.
brz, przyjmuje ona w obrębie wsi pot. Bara-
nówkę, płynący od zach. z Wojniłowa na płd.
wsch, Płd. wsch. część wsi przepływa mały
dopływ Łomnicy, nastający blisko graniey
płd., a płynący na płn. wsch. do Temerowiec,
Zabudowania wiejskie leżą w środku obszaru,
na praw, brzegu Łomnicy (247 m.). Na płd,
wsch, leży las „Zrąb', ze szczytem 338 m.
wysokim, Pod względem geologicznym badał
miejscowość i podaje następujące szczegóły
(Kosmos, 1881, str. 177): „„Pod lasem „na Po-
miarkach'* a przed ujściem pot. Baranówka
nad samym przewozem odsłania się stroma
ścianka, której górną część tworzą skały gi-
psowe, potężnie rozwinięte, jako ciąg dalszy
Temerowieckich gipsów, a dolną, .na 10 m.
przeszło wysoko po nad poziomem Łomnicy,
zajmuje szarawo-popielatawa kreda senońska.
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Ku górze na 2 do 3 m, przybiera ta kreda co-|
raz więcej wrosłych, bardzo drobniutkich
krzemyczków zielonawo-czarnych. Drobniutki
ten żwir krzemykowy, dokładnie dopiero pod
lupą rozpoznalny, nadaje tym warstwom od-
mienne wejrzenie petrograficzne, a ponieważ
w kilku punktach odległych (Kołodziejów,
Szczerzec) margle te z tym samym powtarza-
Ją się charakterem, przeto zasługują przy ba-
daniu warstw górnokredowych na bliższą u-
wagę. Bezpośrednio pod gipsem ziarnistym
rozwinęły się piaskowcowe łupki ilaste, zielo-
nawo-żółtawe, z drobniutkiemi łuszczkami mi-
ki. Zawierają one, podobnie jak iły nadgipso-
we (w Przewożcu), gładkie przegrzebki (Pecien
ef. denudatus R.) ale gorzej zachowane”. Włas.
więk. ma roli orn. 194, łąk i ogr. 42, pastw.
118, lasu 767 mr.; włas. mniej. roli orn. 554,
łąk i ogr. 219, pastw. 225 mr. Wr. 1880
było 1063 mk. w gminie, 26 na obsz, dwors.
(między tymi 856 obrz. gr.-kat.). Par. rzym.-
kat. w Wojniłowie, gr.-kat. w miejscu, dek.
kałuski, archidyec. lwowska. We wsi jest
cerkiew, szk. fil. i młyn, Petrunewicz pisze
w Swodnoj latopisie pod r. 1688, że w tymże
roku kupił Teodozy Onyskowicz wraz z gro-
madą za 24 zł, ewangelią wydaną we Lwowie
w r. 1636 i ofiarował ją tutejszej cerkwi,
Ewangelia ta znachodzi się dzisiaj w cerkwi
mka Czernelicy, dokąd się dostała w r. 1658,
jak to świadczy napis znajdujący się na tej
księdze. Lu. Dz,

Medynice, Medynyczi, ob, Medenice.
Medynie 1.) zaśc. rząd., pow. święciański,

2 okr, pol., o 31 w. od Święcian, 2 dm., 20
mk, kat. 2.) M., zaśc. rząd., pow. święciań-
ski, 2 okr. pol., 59 w. od Swięcian, 1 dm., 9
mk, katol. 8.) M., pow. wiłkomierski, par.
Wieprze.

Medyniki, wś, pow. rossieński, par. girta-
kolska. i

Medyniszki, wś, pow. maryampolski, gm.

i par. Balwierzyszki, odl. 35 w. od Maryam-
pola, mają 7 dm., 46 mk. W 1827r. wś rząd.,
1 dm,, 5 mk.
Medynka, wś włośc., pow. wileński, 3 okr.

pol., o 4] w. od Wilna, 2 dm., 18 mk. kat.
Medynki, wś, pow. dzisieński, gm. Bohiń;

dusz 13.
Medynowa, wś, pow. owrucki, na płd. gra-

niczy z pow. radomyskim, die
, Medyny 1.) wś, pow. wiłkomierski, par.
Zmujdki (o 3 w.), przy gościńcu starodyne-
burskim, między Widziszkami 1 Zmujdkami.
2.) M., wś, pow. trocki, par. Użugość, 3.)
M.-Szyłogajlis, ob. Szyłosady.
Medysowka, ob. Miodusówka. 3
Medyszki, wś, pow. szawelski, gm. łukni-

cka, 13 dusz, 373 dzies. ziemi, niegdyś staro-
ścińska. Gleba 4 rzędu. J. G.

Słownik geograficzny. Tom VI. — Zeszyt 64.
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Medytiany, wś, pow. rossieński, par. lido-
wiańska. ;
Medzani, po węg. Megye, wś, hr. szaryskie

(Węg.), kościół kat. filial., 646 mk,
Medzelicz, wschodnia część wsi Rohoźny,

pow. czerniowiecki, tuż obok Sadogóry.
Medzeriky, część Ryczki, pow. kosowski.
Medzibor (niem.), ob. Międzybórz.
Medzibrogy, wś, hr. orawskie (Węgry), na

lewym brzegu Orawy, w pow. dolno-kubiń-
skim, przy ujściu pot. Pucowa do Orawy; liczy
dm, 86, mk. 331, obszaru 1136 katastr. sążni
kwadr. (r. 1880). Należy do par. rzym,-kat.
w Bzinnem (Bezine), Według szem. dyec.
spiskiej z r. 1878 było tutaj dusz rzym.-kat,
325, ewang. 8, nieun. 438, żyd. 14, razem 388.
Należy do sądu pow. i urzędu podatk, w Ku-

binie Dolnym. Poczta Podzamek orawski (Ar-
va-Vóralja). Br. G.

Medzihradne, wś, hr. orawskie, pow. dol-
no-kubiński, na zach. od Kubina Dolnego,
w górzystej okolicy. Ma 27 dm., 145 mk,,
obszaru 448 katastr. sążni kwadr. (r. 1880).
Należy do sądu pow., urzędu podatk, i poczt,
w Kubinie Dolnym. Par. rzym.-kat. w Kubi-
nie Dolnym. Według szem. dyec. spiskiej
z r. 1878 było tutaj dusz rzym.-kat. 10, ew.
100, żyd, 25, razem 135. Ewangielicy należą
do gm. ewang, w Kubinie Dolnym. Zr. G.
Medzi-Laborce, węg. Mezó-Laborcz, WŚ,

hr. ziemneńskie, nad rz. Laborcą, stacya wę-
giersko-galicyjskiej kol. żel., st. poczt. iteleg.,
kościół paraf. gr.-katol., uprawa roli, lasy;
816 mk.

Medziołanki, wieś, pow. szawelski, gm.
wiekszniańska, 73 dusz, 616 dzies. ziemi. Nie-
gdyś starościńska. J. G.
Medzokol-Moor (niem.) al. Berstus-Moor,

wś, pow. szyłokarczemski, st, p. Palleiten,

Medzygorce, nazwa Międzyhorzec koło Ha-
licza, używana w dokum. zr. 1431, OQzyt.
BZRĘŻ 5 BB,
Meelbantz (dok,), ob. Miłobądz.
Meelsack (dok.), ob. Melzak,
Meerauge, ob. Morskie Oko, Rybie jezioro.
Meeraugen-Spitze, ob. Zysy.
Meesendorf (niem.), Moesendorf, 1329 St-

korschitz, 1349 Qzichorschitz i Meisendorf/, 1351
Sykorczicz, 1361 Sykorsicz i Syndroschicz, 1368
Meysindorf, wś, pow. nowotarski na Szląsku,
par. Wilkau.
Meffersdorf (niem.), wś, pow. lubański,

nad strugą Lausitz, u stóp Tafelfichte, ma pię-
kny zamek, 1336 st. npm., paraf. kościół
ewang., par. kat. do Friedeberga. W XVIII
w. były tu szlifiernie granatów. Por. Wie-
gandsthal. ł F. 8.
Mega, wś, pow. wyżnicki, przy drodze

z Mihowy do Baniki mołdawskiej, leży na
płd, od Łukawca, na płd.-wsch. od Mihowy,

16
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"na płn. od Baniki mołdawskiej, Wzdłuż płdn.
granicy płynie potok Pantin od zach. na wsch.
„do Małego Seretu. Zachodni obszar zajmują
lasy rozległe, Pantinem zwane. W. nich,
w płdn. zach. narożniku, wznosi się czubek
"Tarniczka, 679 m, wys. Z lasów tych, z pół-
'nocnej ich części, spływa ku płdn. bezimienny
„potok do pot. Pantina. Chaty wsi rozrzucone
śród łąk i polan leśnych. Liczy 3885 mieszk.
(1880 r.). Należy do par. gr. nieun, w Miho-
wie, St, poczt, Berhomet n, Seretem. Wła-
ściciel Kassandra Dzurdzowan. Br, G.
Megallen-Kiaul al. Simon (niem.). wś, pow.

kłajpedzki, st. p. Kłajpeda; 58 mk., 321 mr.
ziemi (1856). Kś. Fr.
Megelin, szczyt (groń) we wschodnich Kar-

patach, ob. t. ILI, 869—2,
Megelońska, lewy dopływ Jasionki, w obr.

gm. Kondratowa, w pow. turczańskim,
Megla i M. Mała i Średnia, ob. Megła.
Megła, Średnia i Mała, dwa szczyty w Kar-

patach wschodnich, w tak zwanym Beski-
dzie wyszkowskim, w obr. gm. Wyszkowa,
w pow. dolińskim. Od szczytu Jaworowej
Kiczery (1115 m.), wznoszącego się w grzbie-
cie granicznym (ob, t. III, 528), odrywa się
ku płn. grzbiet lesisty, zwany Długą Górą, ze
szczytem Długim, 1102 m. wys. Tutaj roz-
dwaja się ten grzbiet na dwie odnogi: zacho-
dnia bieży dalej na płn. i kończy się Megłą
Srednią (1812 m.), wschodnia zaś nieco ku
płn.-wsch. kończy się Megłą Małą (1240 m.).
Oba te szczyty wznoszą się na zach. (lewym)
oku doliny górnej Świcy. Wspomniany
grzbiet górski leży między górną Świcą od
wsch., a Roztoką Czarną od zach. U płn, stóp
M. Średniej Roztoka Czarna wpada do Świcy,
Lasy rozpościerające się na lewym brzegu
wicy, niedaleko jej źródłowisk, zwą się Me-

.głami. Śród nich szczyt bezimienny 1187 m.
npm. wys. Br, G.

Megły, ob. Megła.
Megolina, lesista góra w płd.-zach. stronie

Sopotu, pow. stryjski, i w płn.-wsch, stronie
Majdanu, pow. drohobyeki. Na płn. jej sto-
ku nastaje pot. Jasinów, dopływ Stryja, i
płynie na płn.

__ Megowo, kasz., ob. 24g0wo.
Megumy, ws, pow. rossieński, parafia ro-

sieńska,

Megussen, przyległ, dóbr Waldegalen, okr.
tukumski, par. Talsen.
Megye, ob. Medzan, ||
Megyes, wś, hr. szaryskie (Węg,), kościół

katol. filialny, 226 mk.
___ Mekla (niem.), struga w pow. labiewskim,
nad którą leży wś Mehlawischken. Kó, Fr.
_Mehlauken, niem., wś w pow. labiawskim,

śród okolicy czysto litewskiej, nad Tymbrą
(Timber).  

"Mei

- Methilawischken, ob. Melawiszki.
Mekhleden, niem., dobra ryc., .pow. gier-

dąwski, st. p. Friedenberg 3:8 kil. odl.; okr.
urzędu stanu cywil. Śchackenhof. Obszaru
ziemi mają 260*06 ha, mianowicie roli orn.i
ogr. 170:81 ha, łąk 16:08, pastw, 6:89, boru
62:04, nieuż. 424; czysty dochód z gruntu
wynosi 2765 mrk.; 1656 r. 71 mk,
Mehlend (niem.), dobra, pow, holądzki, o 3

kil. od st. p. Reichenbach; okr, urz. stanu cy-
wil. Kwiatuszki (Blumenau), 144'4 ha rozl.
Mehlensdorf (dok.), ob. Młyniki,
Mehlgast (niem.), ob. Miłogoszcz,
Mehling (niem.), ob. Mielniczek.
Mehike (niem.), rz., ob. Miałka i Młyńsk,
Mehlkehmen, niem., wś kośc. ze st. poczt.,

pow. stołupiański, 25 kil. na płdn. od miasta
powiat., z którem ją łączy szosa, w górzystej,
na płdn. lasami pokrytej okolicy. Ma 689
mk, (r. 1877), którzy się głównie trudnią ro|-
nietwem, hodowaniem bydła i koni, W miej-
scu są 2 gorzelnie, 2 browary, 1 młyn i ole-
jarnia, Mieszk, są nieomal wyłącznie ewang.
wyznania. Najbliższa st. kolej. Trakeny. M.
tworzy także osobny okr, urz, stanu cywil.,
który 1850 r. liczył 1001 dusz; 1882 r. urodz.
się w tym okręgu 45 dzieci, zawarto 138 mał-
żeństw, liczba zmarłych wynosiła 33. Dawniej
mieszkali tu Metalscy (ob. Kętrz, O ludn. pol,,
str. 583). Kś, Fr,
Mehiken (niem.), ob. Młynki.
Mehikinten (niem.), wś, pow. stołupiański,

st. p. Trakieny, okr, urz, stanu cywil. Sogin-
ten; 54 mk. (1856).. Kś, Fr.
Mehlsack, ob. Melzak,
Mehlschicken (niem.) al. Mehlschuecken, wś,

pow. stołupiański, st. p. Stołupiany, okr. urz.
stanu cywil. Jucknischken; 37 mk. (1856).
Mehitheuer (niem.), wś, pow. strzeliński

na Szląsku, par. Strzelno, Niedaleko M. w le-
sie istniała wś Groschwitz, podczas wojen hu-
syckich zrównana z ziemią, M. i sąsiedni Po-

diebrad sąto czeskie kolonie z epoki wojen
„usyckich. Ludność trudni się tkactwem.
Mehltheuer (niem.), ob. Zużjene,
Mehrsyn (dok.), ob. Mierzynek.
Mehsau (niem.), ob. Mezowo.
Mei..., por. Mey....
Meidaggen, folw. dóbr rządowych Gross

Zezern w Kurlandyi, okrąg i par. Goldynga,

Meiern, w Kurlandyi, ob. Karkeln,
Meinardsholm (niem.), ob. Kżrchkolm,
Meinkowicz (dok.), ob, Minkowice,
Meihof al. Maikof, dobra pryw., okr. i par.

Mitawa. „i
Meiruhnen (niem.), leśnictwo, pow. nizin-

ny, st. p. Seckenburg; 1 włóka ziemi, 6 mk.
(1856). z Kś, Fr.
 Meischlauken (niem.) al. Meischlaugken,
wś, pow. tylżycki, st.p. Koadjuthen, 210 mk.
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(1856). Okr. urz. stanu cywil. M. miał 1881 (
roku 1373 mk.

Meischlitz (niem.), ob. Myślęta.
Meislatein (niem.), ob, Myślatyn al. Musla-

tyn i Elbląg, t. 11,338. -
Meissen, ob. Miśnia,
Meisterfelde (niem.), folw. i os. leśna, pow.

elbląski, st. p. Domnowo; 78 mk. na folw.
(1856). Ks. Fr.

Meisterholm, ob. Herrmeisterholm.
Meistersfelde (niem.), wś, pow. rastembor-

ski, st. p. Barciany, okr. urz, stanu cywil.
Skandlack; 291 mk, (1856). Kś. Fr.
Meisterwalde al. Metsterswalde (niem.), ob.

Mierzyszyn.
Meitzen (niem,), ob, Mycyny.
Meizow (dok,), Mozow (niem.), wś na Po-

morzu, w pobliżu Sławna; r. 1240 Świętopełk
nadaje ją Joanitom. Czyt., Perlbach: P, U. B.,
str. 61. Kś. Fr,

Meja, ob. Myje.

Mejciszki, wś szlach., pow. trocki, 1 okr.
pol., 10 w. od Trok, 5 dm., 46 mk, kat,

Mejdany, wś, pow. trocki, | okr. pol., 8
w. od Trok, 6 dm., 95 mk, kat.

Mejeryszki, niem. Medrischken al. Rutzau,
pow. grobiński. St. poczt, między Libawą
a Połągą.

Mejka, rzeczka w pow. nowogródzkim.
Mejkszty al. Mejszty, wś, pow. nowoale-

ksandrowski, par. Widze, Jestto dziedzictwo
dawne Naruszewiczów, przez wiano przeszły
do Augustyna Wawrzeckiego, a następnie tą
drogą do Pauliny, córki Józefa Wawrzeckiego,
gener., żony Michała Meysztowicza, Syn gene-
rała Szymon, wzorowy gospodarz, podniósł M.
i ozdobił je pałacem i pięknemi budowlami.
Dobra te mają obszaru 3746 dzies. Najbliższa
st, poczt. Widze,a st, dr. żel. Dukszty. .Rysu-
nek pałacu mieści się w Albumie N. Ordy.

Mejliszki 1.) wś szlach. i folw., pow. ko-
wieński, par. Hrynkiszki, o 2 w. od Wasili-
szek. 2.) M., wś, pow. szawelski, gm, kirya-
nowska, 25 dusz, 124 dzies, ziemi. J. G.
Mejluny 1.) wś, pow. oszmiański, 3 okr.

pol., odl. 56 w. od Oszmiany a 29 w. od Dzie:
wieniszek. Ma 4 dm., 33 mk, kat. 2.) M.,
wś włośc., pow. wileński, 2 okr. pol., 0 89 w.
od Wilna, 6 dm,, 47 mk. kat. a.
 Mejluszki, wś nad jez., pow. trocki, okr.

pol., 10 w. od Trok, 5 dm., 45 mk. kat.
Mejnarty i Mejnartele, dwie okolice szlach.,

pow. rossieński, par. retowska.
Mejnie al. Ifilejkiszki, wś włośc. nad rzeką

Szyrwintą, pow. wileński, 2 okr. pol., o 58 w.
od Wilna, 7 dm., 72 mk, kat. o3

Mejnory, wś, pow. szawelski, gm. wieksz-
niańska, 37 dusz, 422 dzies. ziemi. | -

Mejrańce, wś włośc,, pow. wileński, 3 okr,
pol., o 40 w. od Wilna, 3 dm., 45 mk. kat,

Kś. Fr. ,
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Mejrany, wś nad jez, Zusza, pow. święciań-
ski, 2 okr. pol., o 27 w. od Święcian, 14 dm,,
149 mk. (140 kat., 9 żyd.),
Mejry 1.) wś i dwór, pow. rossieński, pat.

kołtyniańska. Własność Szczepanowicza. 2.)
M., trzy wsie sąsiednie, pow. lidzki: a) M.,
gm. Wawerka, 4 okr. pol., od Lidy w. 20, od
Wasiliszek 15 w., dm. 14, mk. 67.; b) M., WŚ,
gm. Wasiliszki, dm. 15, mk, 77; e) M., okol.
szlach., dm, 2, mk. 14, We wszystkich trzech
mieszkańcy katolicy. śL_3

Mejskie, wś, pow. rossieński, par. wewir-
żańska,
Mejszagoła 1.) wś kośc., mczkiem nazy-

wana, pow. wileński, o 28 w. od Wilna, przy
wielkiej drodze stąd do Wiłkomierza prowadzą-
cej, nad rzeczką Mussą, w otwartem i pagór-
kowatem położeniu i dobrych gruntach. Jest
to jedna z najdawniejszych osad litewskich;
jeszcze w epoce pogańskiej był tu drewniany
zameki dwór wiejski wielkich książąt litew-
skich. Stał on na okrągłej sypanej górze,
którą do dziś dnia widać w ogrodzie i którą *
dla tego zamkiem królowej Bony dotąd nazy-
wają, że za jej czasów, kiedy tę majętność
trzymała w dzierżawie od męża, dwór czyli
zamek jeszcze się na niej znajdował, Tu po-
dług podania mieszkał Olgierd, zapewne po
ustąpieniu tronu synowi Jagielle, tu zmarł
w późnej starości, pogrzebiony obyczajem po-
gańskim, około r. 1380. Blisko zamku ziele-
niał gaj odwiecznych dębów, a między nimi

stał kamienny posąg Kukowojtisa, któremu
był poświęcony; tam przyprowadzono zwłoki
bohatera i mocarza Litwy, w bogate szaty
ubrane i razem z koniem jego najlepszymi
bronią spalono na stosie, rękami kapłanów
urządzonym. Okolice tutejsze za czasów Ol-
gierda zwłaszcza i Jagiełły, aż do objęcia rzą-
dów przez Witolda, często były wystawione
na najazdy krzyżackie i stawały się polem
bitew i zapasów nieustannych, mianowicie
w r. 13656, w którym i sama M. została przez
w. mistrza zniszczoną. Po przyjęciu chrze-
ściaństwaw Litwie, Jagiełło z pomiędzy sied-
miu kościołów parafialnych w r. 1387 w Li-
twie ustanowionych, tu jeden z nich kazał
zbudować, Król Aleksander fundusz plebanii
powiększył i odtąd ciągle legata prywatne
pomnażały go znakomicie, Altaryą fundowali
r. 1495 Stanisław i Szymon Bohdanowiczowie
a Aleksander zatwierdził. Było przy tutej-
szym kościele trzy inne altarye, a z nich naj-
znamienitszą Radziwiłłowska, w r. 1517 przez
Marcina Radziwiłła Wołezkiewicza założona,
pod tytułem: Niepokalanego Poczęcia P. M.,
której nadał place w mczku i dworzec nad
Mussą z 27 poddanemi., Głośne tu było bra-
etwo pod temże nazwiskiem przez księży i pa-
rafian miejscowych w r. 1538 wprowadzone,
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zatwierdzone w r. 1545, którego ustawy spi-
sał ksiądz Przyałgowski (Żywot. bisk. wil., t.

"I, str. 159). Królowa Bona przyczyniła się
w r. 1535 do pomnożenia funduszu innej al-
taryi. Po kilku pożarach kościoła, Zygmunt
III odbudowawszy go, fundusze w r. 1589
potwierdził. Dzisiejszy drewniany został zbu-
dowany w r. 1760 przez księdza Bejnarta, pro-
boszcza miejscowego, przy pomocy Eperyesza,
ssty mejszagolskiego, Kaplica starodawna do
ściany kościelnej przymurowana, jest właśnie
ową altaryą Radziwiłłowską, Na zewnętrz-
nej ścianie obok drzwi jest tablica żelazna sta-
rożytna, z wyobrażeniem chrztu (Chrystusa
przez 6. Jana; Duch Ś. w postaci gołębicy
spuszcza się z góry, u spodu wyryty rok 1579.
Kościół ten odnowiony został 1865 r. przez
ks. Urbanowicza. M. ma 59 dm., 715 mk,,
w połowie katolików a w połowie żydów.
Było własnością Wołowicza, obecnie Witolda
Houwalda. Gmina M. obejmuje 193 wsi, 575
dm.i 8342 mk, Par. katol. ma 5180 dusz,
należy do dek. wileńskiego, Kaplice: na cmen-
tarzu i w Izabelinie.—Mejszagolskie sstwo nie-
grodowe, mieściło się w województwie i pow.
wileńskim. W r. 1771 składało sięzM. z przy-
ległościami, W tym czasie posiadał je Epe-
ryesz, ssta wiłkomierski, który łącznie posia-
dał i sąsiednie sstwo szyrwinckie, opłacając
z M. kwarty złp. 2,518 gr. 8, a hyberny złp.
852. Na sejmie warszawskim z r. 1773—1775
stany rzpltej z uwagi, że miasto Lachowicze,
w województwie nowogrodzkiem, dziedziczne
ks. Massalskiego, biskupa wileńskiego, miało
w sobie fortecę, mogącą posłużyć do obrony
kraju, postanowiły zamienić je za sstwa mej-

_ szagolskie, połągowskie, płungiańskie i szyr-
| winckie i oddzielną komisyę z 9 urzędników
litewskich dla uskutecznienia tej zamiany wy-
znaczyły. 2.) M., folw. szlach., 1 dm., 31 mk.
kat. Gorzelnia, browar i młyn wodny.
Mejszele, wś nad jez. i rz. Szyrwintą, pow.

wileński, 3 okr. pol., o 46 w. od Wilna, 11
_dm,, 88 mk. (29 prawosł., 54 kat.).

Mejszty, wś i folw., pow, władysławowski,
gm. Leśnictwo, par. Władysławów; leżą tuż
rzy mieście Władysławowie, Wś ma 16 dm,

332 mk.; folw. 4 dm., 29 mk. W 1827r. wś
rząd., 19 dm., 174 mk.; folw. rząd. 1 dm., 9
mk. Folw. M. wchodzi w skład dóbr rząd. Le-
śnictwo. Das BRO GA.
Mejszty 1.) dwór, pow. nowoaleksandrow-

ski, okr. polic. widzki, o 30 w. od miasta po-
wiat.; ma gorzelnię (1859). 2.) M., wś, pow.
rosieński, par. rossieńska. 8.) M., ob. ejkszży,

Mejsztyszki, wś, pow. maryampolski, gm.
i par. Pilwiszki, odl. 28 w. od Maryampola,
mają 15 dm, 115 mk. W 1827 r. wś rząd,,
3 dm., 21 mk,
Mejszyny (Mejszymy), wś, pow. kalwaryj-  
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ski, gm, i par. Urdomin, odl. 23 w. od Kalwa-
ryi; ma 35 dm., 238 mk. W 1827 r. było tu
26 dm., 190 mk.
Mejże 1.) wś włośc, nad rz. Szyrwintą,

pow. wileński, 2 okr. pol., o 58 w. od Wilna,
4 dm,, 42 mk. kat. 2.) M., folw., pow. sza-
welski, par. wiekszniańską, włók 7; własność
Pancerzyńskich. 3.) M., folw. tamże, b. wła-
sność Pancerzyńskich, po 1863 skonfiskowana
i przez Piotra Truniewa nabyta, 4.) M., dwie
wsie tamże, dusz 20, ziemi 100 dzies. gleby
3-rzędnej. 5.) M.-Świętopoł, folw., pow. sza-
welski, gm. podubiska, par. kurtowiańska, 7
włók ziemi, własność Gabryałowicza. 6.) ML,
folw. tamże, 3 włóki, własność Antoniego Ro-
dowicza. 7.) M., folw. tamże, 38 włóki, wła-
sność Ignacego Michniewicza. 8.) M., wś,
pow. rossienski, par. taurogowska. J. Godl.

Mejżele, wś, pow. rossieński, par, szweksz-
niańska,

Mejżgie, jez., ob. Aszwa.
Mejżuli, wś, pow. wileński, 8 okr. polie.,

o 52 w. od Wilna, 4 dm., 54 mk. kat.
Mejży, ob. Mejże,
Mejżyszki, wieś, pow. rossieński, gmina

Szydłów.
Mekie, wś rząd, po-bazyliańska, niedaleko

Dubissy, pow. szawelski.
Mekienen al. Jfekieknez (niem.), dobra, pow.

frydlądzki, o 8:7 kil. od st. p. Bartoszyce, okr.
stanu ceywil. Rothgórken, 66 mk. (1856),
26280 ha rozl. Ks. Fr.

Mekietyńce, ob. J/ykietyńce.
Mekijówka, ob. Makijówka.
Mekitiany, wś, pow. kuniowski, leży w po-

bliżu wsi Jachnów, w okolicy wzgórzystej i
mało wodnej. Posiada cerkiew prawosł., 620
mk, prawosł, i 2 kat., ziemi 860 dz. Należy
do Bohusławia i kończy dobra bohusławskie.

Mekitinki al. Myketynki, folw. i karczma na
obsz. dwors. Nakwaszy, pow. brodzki, w płn.-
wsch. stronie wsi, blisko granicy rossyjskiej,
Meklenburg, niem. Mecklenburg, dwa, wiel-

kie księstwa niemieckie, wchodzące w skład
dzisiejszego cesarstwa. Zajmują one obszary
na zach. od Pomorza pruskiego nad rz. Hawe-
lą i morzem Baltyckiem. Elba stanowi zacho-
dnią granicę terrytoryum, które jest w części
jej dorzeczem a w części wysyła swe wody do
Baltyku. Jestto równina dość żyzna, miej-
scami piaszczysta i bagnista. Księstwo M.
Szweryn, nad Baltykiem położone, ma 244 mil
kw. i 560618 mk. M. Strelic ma 49'5 mil
kw. i 98,770 mk. W pierwszem głównem mia-
stem jest Rostok (uniwersytet); porty w Ros-

toku i Wismarze; drugiego stolicą zaś Strelie
(Strzelce). Oba powstały na dawnych obsza-
rach słowiańskich, zamieszkiwanych przez Bo-

drytów i nazwę swą wzięły od wioski Meklen-
burg (Mikilinborg), dawnej rezydencyi bo-
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dryckiego księcia Niklota, poległego w boju
1160r. Syn tegoż Przybysław, protoplasta
dotąd panującego tu domu, przyjął chrzest i
został wasalem niemieckim jako władzea całe-
go obszaru dzisiejszego M., z wyłączeniem
probostwa Szwerynu. Grermanizacya, mając
na dworze książęcym swe ognisko i podporę,
postępowała szybko. Syn Przybysława, zięć
Henryka Lwa, gorliwie ją popiera. Język 40l-
no-niemiecki wypiera narzecze słowiańskie
W 1229 r. prawnukowie Przybysława podzie-
lili się krajem i dali początek czterem liniom

książęcym, z których najstarsza dotąd się u-
trzymuje. W 1471 r. zjednoczyły się przez
wygaśnięcie książąt wszystkie dzielnice w je-
dnę, lecz przez podziały w 1611 i 1621 r. po-
wstały znowu dwie odrębne linie: Giistrowi
Schwerin. Po wygaśnięciu linii Griistrow w r.

1615 skutkiem układów familijnych powsta-
ła linia Strelitz. Od 1866 r. oba księstwa we-
szły w skład państwa niemieckiego.
Mekła, rzeczką w pow. kowieńskim, pod

wsią Gielmy.
Melachowicze, wś i zaśc. szląch., nad rz

Waką. pow. trocki, I okr. pol., par. starotroc-
ka, o 21 w. od Trok, 11 dm., 75 mk, kat,

Melańce, wś, pow. Nowogród-wołyński,
gm. romanowska, ma 280 mk,, ziemi włośc.
955 dz., należy do dóbr romanowskich, wła-
sność hr. Ilińskich, obecnie Steckich, Z. BR.

- Melania, folw. obszerny na gruntach wsi
Czańków, pow. uszycki, gm. i par. Dunajowce,
własność Wiktora Skibniewskiego, Należy do
dóbr Hołozubińce (ob.). Dr. M.
Melaniów 1.) wś włośc,, pow. kozienicki,

gm.i par. Tczew, odl. 5l w. od Kozienic, ma
7 dm., 27 mk., 81 mr. 2.) M. folw., pow.
garwoliński, gm. i par. Łaskarzew (ob.). Ma
23 dm., 247 mk., 425 mr. obszaru.

Melanki 1.) niem Mehlauken, targowisko,

pow. labiawski, nad żeglownym kanałem Tym-

borskim i nad bitym traktem z Labiawy do

Mehlawischken prowadzącym, 30 kil. na wsch,

od Labiawy. Ziemia jest tu równista, po czę-

ści gliniasta, po części torfowiskami pokryta,

są tam i rozległe lasy, podzielone na dwa nad-

leśnictwa: Cotta i Alt-Sternberg, W 1877r.

było tu 580 mk., przeważnie ewang. wyznania,
mówiących po części po litewsku; trudnią się
rolnietwem i hodowlą bydła. W miejscu jest
agentura poczt. 3-ej klasy i st. telegr. Poczta

osobowa idzie z Labiawy przez Melanki do
Mehlawischken, M. tworzy osobny okr. urz.

stanu cywil., w którym r. 1880 d. 1 grud. li.
czono 2477 dusz; w r. 1882 urodziło sięw tym
okręgu 107 dzieci, zawarto 19 małżeństw,
zmarło zaś 57, W M. jest także deputacya
sądowa, składająca się z 8-ch sędziów. Rocz-
nie 4 jarmarki. 2.) M., niem. Mehlauken Adl.

z folw, Geduhnlauken, dobra ryc., pow. labiaw-  
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ski, st, poczt. targowisko Melanki, obejmują
378938 ha roli or. i ogr., 164'94 łąk, 9'45
pastw., 15:14 nieuż., razem 568*76 ha; czysty
dechód z gruntu wynosi 8110 mrk, Właścicie-
lem jest kapitan pozasłużbowy Gustaw Lo-
renz; w miejscu jest browar i młyn koński,
198 mk. 3.) M., niem, Mehlauken, domena,
pow. ląbiawski, st. poczt, targowisko Melanki,
129 mk, Kś, Fr.
Melanów, ob. Melantów,
Melanowicze, mko, pow. kowelski, w 1870

r. miało 95 dm., 603 mk.; cerkiew.
Melanówka, niem. Melanenhof, folw. do Me-

lanowa, 1868 r. założony, pow. chojnieki, o 10
kil. od st. p. Wierzchowo, 20754 ha rozl.
Melanowo, dobra szlach., pow. chojnicki,

st. p. Wierzchowo 7:5 kil. odl., obejmują
389:27 ha roli or. i ogr., 19'23 łąk, 38*87 past,,
0:71 boru, 5 nieuż., razem 418*06 ha, czysty
dochód z gruntów wynosi 4897 mrk. Par. kat,
Ogorzeliny, ew. Chojnice, okr. stanu cywil.
Zamarte. W 1868 r. 18 bud., między tymi 8
dm., 138 mk., 98 kat., 40 ew., podatek od
gruntu 219 tal Własność Wolszlegrów. M.
istnieje jako osobny majątek dopiero od r.
1654. Do M. należy folw. Melanówka. Kś, Fr.
Melatyn, las, pow. uszycki, gm. Kosikowce,

par. Sokulec, należy do Borsukowiec, Zagó-
rzan i Sokulca. X. M. O.

Melawiszki, niem. Mehlawischken, duża wś,
pow. labiawski, st. p. w miejscu. Leży nad rz.
Mehla i strugą Tymber, obok traktu bitego
z Królewca do Tylży prowadzącego, 29 kil.
na płn.-zach. od Wystruci, w płaskiej, żyznej,
borami i łąkami przeplatanej okolicy. Ma 351
mk. ew. wyznania, którzy po większej części
mówią po litewsku i rolnictwem, hodowlą by-
dła i koni się trudnią, uprawiają przeważnie
żyto i pszenicę, zimą wyplatają koszyki ze
|słomy dla pszczół, W pobliżu wsi są 2 gorzel-
nie, | browar i | tartak parowy. Poczty
osobowe idą z Tylży na Melawiszki do dwor-
ca welawskiego i z M. do Labiawy. Okrąg
urzędu stanu cywilnego dla tutejszej wsi jest
wieś Popielki, Kś, Fr.
Melbancz (dok.), ob. Miłobądz.
Melbing (dox.), ob. Elbląg.
Meibock, ob. Muehlboch,
Melc, ob. Witkow,
Melchersdorf (niem.), wś, pow. gierdaw--

ski, st. p. Georgenfelde, urz stanu cyw. An-
nawalde; 161 mk. (1856). Pó.
Melchertswalde (niem.), wś, pow. suski,

st. p. Rudzicz, urz, stanu cyw. Tynwałd, par.
kat. Iława, ew, Frednowy; 980:09 mr. rozl.,
43 bud., 19 dm., 214 mk. (1868), 1 kat., 218
ewang, Kś. Fr.
Melckenen (niem.), ob. Makosieje. »

Meleulis (dok.), góra w pow. kwidzyńskim,
koło Ostrowitego i Pieniążkowa, po lew. brz,
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Wisły. Zachodzi w dok, z r. 1451, gdy w.
mistrz Ludwik von Erlichshausen nadaje Ar-
noldówi de Mohrungen M., Świerkocin i Sma-
rzewo. Czyt. Varią acta w Pelplinie, str. 23.
Meldensee (dok,), ob, Mełno.

 Meldienen 1.) niem,, majątek chełm. na
Litwie pruskiej, pow. ragnecki, st. p. Szil-
len 9 kil. odl., obszar wynosi 121'65 ha roli
or. i ogr., łąk 29'50, boru 41:80, nieuż. 7:59,
razem 200'54 ha; czysty dochód z gruntu
wynosi 1604 mrk, Właśc. Fritz Bender, ka-
pitan; 44 mk, r. 1856. 2.) M. niem,, wś,
pow. gołdapski, st. p. Walterkehmen, okr. urz.
stanu cywil. Waldaukadel; 1856 r. 129 mk.

_ Meldiglauken (niem.), wś, pow. tylżycki,
st. p. Langszargen, 67 mk. (1856 r.).

Meldsern (łot. Meldsere), dobra pryw.,
okrąg hasenpocki, par. Amboten w Kurlandyi,
Meldykważe, wś, pow. rossieński, par.

taurogowska.
Meldynie, zaśc. poduch., pow. wiłkomier-

ski, par, uciańska, :
Meldynis, jez. w pow. sejneńskim, w do-

brach Hołny Walmora. Ma 10 mr. obszaru.
Melechańce, wś włośc. nad rz. Naczą al.

Kotrą, pow. lidzki, 5 okr. polie., od Lidy 050
w., od Ejszyszek 25 w., dm. 5, mk. kat, 23.

__. Melechów al. Melechowszyzna, wś nad rze-
ką Teterów, wchodziła w skład dóbr Iwan-.
kowskich w pow. radomyskim. Opustoszałai
zniszczona w czasie wojen (ob. Archiw. J. Z.
Rusi, cz. VI, t. I| Dodatki 156).
Melechowieze 1.) wś i folw., pow. trocki,

par. starotrocka, 495 dz. rozl. 2.) M., wś,
pow. wołkowyski, na pł.-zach. Różany.
Melechowszczyna, ob. Melechów.
Melechy, wś, która istniała dawniej w pow.

_ krzemienieckim, na płd. od Rachmanowa (Pam,
archeogr. Kom,, t, IV, cz. I, 79).
„ Melecinka al. I/ełecinka, pot. górski, nasta-
je w obrębie gm, Lipowicy, w pow. dolińskim,
ze zlewu dwóch strug leśnych, wypływają-
cychz pod Wólkana (1021 m.); płynie na płn.-
zachód górską doliną leśną, nad którą od płd.--
zach, wznosi się potężny grzbiet, górski, Grór-
ny wierch, ze szczytami: Podkamieniste (957
m.), Wierzchny (983 m.)
m.). Również od płn.-wsch, wznoszą się lesi-
ste czubki 580 m. i 790 m, wysokie; a nad
dolnym biegiem rozpostarł się las Brusne.
Liczne strugi krótkie zasilają go swymi wo-
dami; najznaczniejszym dopływem jest potok
Powolny; w dolnym swym biegu tworzy gra-
nicę gm. Łuh i Suchodoła, Zlewa swe wod
do Czeczwy z praw. brz. Długość biegu 9 kil,
Zródłowiska leżą na wysokości 1000 m., uj-
ście 493 m. npm. Br, (G,

Meleckaja, st. poczt., pow. małmyski, gub.
wiackiej, na trakcie z Małmyża do Debess,

i Ostry wierch (881: 
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ką Konciarzyną, pow. święciański w 3, okr,
polie., o 105 w. od Wilna a 21 w. od Swię-
cian, własność Karola Kublickiego, 389 mk.
Kościół paraf, kat., dek, święciańskiego, dyec.
wileńskiej, pod wez, ś. Jana Chrzciciela, z ce-
gły wymurowany, na wzór katedralnego ko-
ścioła w Wilnie, w r. 1772 przez Justynę Ku-
blicką, w 1839 r. z gruntu wyrestaurowany
kosztem Stanisława Kublickiego, posiada w oł-
tarzach obrazy Wincentego Smokowskiego.
Na cmentarzu grzebalnym kaplica murowana,
z grobami fundatorów. Par. liczy 425] dusz.
W Poryndze o 8 w. wzniesiono w 1819 r. ka-
plicę murowaną,—M. gmina ma 412 dm., 3002
włośc. obojej płci. Zarząd gm. w mczku M.
Gmina składa się z 2-ch okręgów wiejskich:
M, i Polesie, liczy 39 wsi, należy do II okrę-
gu pokoju, do spr. włośc. w m. pow. Święcia-
ny, oraz do 2 okr. powołanych do służby
wojskowej z pow. święciań,, w m. Nowe Dau-
gieliszki. M, okrąg wiejski w gm. t. n., zawie-
ra w swym obrębie msto M., wsie: Kalniuńce,
Krykiany, Buckuny, Jodziegalwie, Dubiszki,
Górki, Maliki, Dębiele, Mołdyniany, Rubiel-
niki, Mociuny, Wiejdzieszany; zaśc,: Lejpuszki,
Kigiżerys, Kondraciszki, 2.) M. Kiżegieris,
zaśc. szl. nad jez, Kiżegieris, pow. święciań-
ski, 3 okr. ad., 1 dm,, 5 mk, kat. 3.) M., fol.
szl. nad jez. Kiżegieris, pow. święciański, 3
okr. ad., I dm., 14 mk. kat. 4.) M., kar, szl.
przy rz, Konciarzyn, pow. święciański, | dm,,
6 mk. żydów. J. Krze.

Melejczyce, ob. Milejczyce.
Melejki, 1.) wś nad Wilią z praw. brzegu,

pow. kowieński, 2.) M., wś, pow. słonimski,
przy drodze z Kosowa do Różany.

Melekes, wś i st. poczt. w pow. stawropol-
skim, gub. samarskiej,

Meleńce, wś (w dok. Mileńce, Milenicze),
pow. Nowogród wołyński, dawniej żytomier-
ski, nad rz, Ibrą, na wsch. od Czartoryi (Arch.
J. Z. Rusi, cz. VI, t. I, Dod., 324, 330).

Melengiany, ob. Jfelegiany.
Melenie, (w dok. NMeleniewicze, wś szl., pow.

radomyski, leży w równinie o 1 w. od ujścia
rz, Złobicza do Irszy, Mieszka tu sama drobna
szlachta (Meleniewscy), Posiadają oni 6200
dz. ziemi i od 1889 r. są prawosławni. Lu-
dność dochodziła 1862 r. do 1765 dusz, a w tej
liczbie tylko 152 włościan i 56 osób innych
stanów. (Cerkiew pochodząca z zeszłego stu-

lecia, odnowiona 1855 r. Sąsiednie wsie Qzo-
powicze i Skuratów zamieszkuje także drobna

y |szlachta (ob. Arch. J. Z. Rusi, cz. III, t. 2,
172; cz. IV, t. I, 1141 inne; cz, VI, $, 1, 7).
Meleniów (po rus. Jeleniw), wś, pow. zło-

czowski, 19 kil. na płd.-wsch, od Złoczowa, 7
kil. na płn.-zach. od sądu pow., urzędu poczt.,
stacyi kolej. i telegr. w Zborowie, Na zach.

_ Melegiany 1.) al. Mielagany, mko nad rzecz- | leży Sławna, na płn,-zach, Płuhów (st. kolej.),
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na wsch. Kabarowce, na płd. Młynowce i Pry-
sowce. Środkiem obszaru płynie Strypa (a
mianowicie Główna Strypa) z płn. na płd. i

zabiera w obrębie wsi w płn. stronie od praw.
brz. mały dopływ, nadpływający z Płuhowa,
Zabudowania wiejskie leżą w środku obszaru
nad Strypą i dolny.a biegiem rzeczonego po-
toku. W płd, stronie wznosi się wzgórzę ,,Na
Netrebie' do 392 m. (znak triang.). Zach. część
wsi przebiega gościniec tarnopolsko-złoczow-
ski, a część wsch. kolej Karola Ludwika. Obie
te linie komunikacyjne idą równolegle do sie-
bie w oddaleniu 2 kil. Tuż przy mościekole-
jowym od strony Meleniowa odkrywają się
piaskowce, które po drugiej stronie mostu do-
starczają wybornych płyt, na 2 do 3 m. dłu-
gich a na 0*1 m. grubych. W tym łomie pod
źwirowiskiem i stoczyskami, złożonymi głó-
wnie z wapieni nadgipsowych (dziki kamień),
występuje piasek żółtawy i białawy, naprze-
mianległy z zbitemi ławicami piaskowca wa-
pnistego, szarawo-zielonawego. Po nad naj-
głębszą ławicą piaskowca przewija się na kil-
ka centymetrów gruby ił popielatawy, z mnó-
stwem zwęglonych resztek roślinnych. Na
niektórych ułomkach lignitu dokładnie można
rozpoznać słoje roczne (ob. Łomnicki, Sprawo-
zdamie z badań dokonanych między Gniłą Li-
pą i Strypą, Kosmos, V, str. 484), Własn.
więk. ma roli or. 399, łąk i ogr. 64, past. 19,
lasu 19 mr.; własn. mn, roli or. 595, łąk i ogr.
29, past. 48 mr. W r. 1880 było 454 mk.
w gm., 44 na obsz, dwor. (51 obrz. rzym,-kat.,
reszta gr.- kat.). Par. rzym.-kat. w Zborowie,
gr-kat. w Grabkowcach. We wsi jest cer-
kiew pod wez. ś, Mikołaja, szkoła fil., kasa
pożyczk. gminna z kapitałem 509 zł. w. a,,
dwór i folwark. Lu. Dz.

Melenki, msto powiat, gub. włodzimirskiej,
nad rz. Melenką i Unżą, 5597 m., cerkiew,
szk. powiat, i paraf.; 27 fabryk; znaczny han-
del Inem, zbożem i bydłem; wielki jarmark,

Melenkowszczyzna, folwark pryw., pow.
lidzki, 1 okr. adm., o 7 w. od Lidy ku Dzie-
wieniszkom.

Meiensdorf (dok.), ob. Mfłyniki,

Melentin (niem.), ob. Mielęcin.

Melentz (niem.), zapewne Mielenz (0b.).

Seript. rer. Pruss., II, 375.

Melescow, dobra, pow. wejherowski, znaj-

dują się w dok. 1339, może dzisiejsze Młynki;

należały dawniej do bisk. kujawskich. Kujot

(„„O mająt. bisk.* str. 40) sądzi, że M. toMi-

łostowo nad Redą. Z późniejszych czasów nie

znajdujemy o M. żadnej wzmianki, „zdaje się,

że jako drobna osada została zwinięta. Por.

Malkowy, t. VI, 21. w K.Fr,

Melesnica, wś włośc., pow. piński, 1 okr.
polie., gm. Łunin, 16 mk. Ks, M,  
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Melesz, przysiołek gm, Szypotu suczawskie-
go, czyli kameralnego, w pow. radowieckim.
Meleszków, rus. Jełeszkow, wś, pow. haj-

syński, gm. Kiślak, par. Granów, nad rz, Ku-
bliczem, o 12 w. od Hajsyna; 88 dm., 652 mk.,
602 dz. ziemi. Cerkiew z 40 dz. ziemi, młyn.
Meleszkowie to dawny ród w Bracławszezy-
Źnie. R. 1469 ks, Bohusz Korecki daje słudze
swemu Meleszkowi z M, puste uroczysko Za-
lisie koło Winnicy (Rulikowski). Następnie na-
leżał M. do Słupiczów, obecnie do Chołoniew-
skich, do klucza ziatkowskiego (do 5000 dz.
ziemi używalnej obejmującego. , Dr. M,
Meleszkowce, wś, należała do dóbr Kuna.

Będzie to zapewne dzisiejszy Meleszków,
Meletów, os. w r. 1395, może koło Ragne-

ty (Seript. rer. Pruss., 1I, 674).
Meletyna, rzeka w pow. białostockim, pod

Zabłudowem.
Meleve (dok.), ob. Mzlewo.
Melewce, wś, pow. dzisieński, gm. prze-

brodzka, 3 okr. polic., odl. 87 w. od Dzisny,
ma 7 dm., 60 mk, (57 kat., 8 prawosł.).

Melewkiszki, os., pow. maryampolski, gm.
Balwierzyszki, odl. 388 w. od Maryampola,
1 dm., 18 mk,
Meleżów, wś, pow. kobryński, na granicy

prużańskiego.
Melgrowa góra, os., pow. kartuski; nale-

ży do Grórnego Grzybna.
Melhawss (dok.), ob. Iłynary.
Melhusen (dok.), ob. Młynary,
Meliawa, ob. Mława.
Meling (niem.), ob. Jfżelnik.
Melitonowo, dobra w zach.-płn. stronie

pow. bobrujskiego, w okr. polic, hłuskim, przy
drodze z Osipowicz do Horek; dziedzictwo ro-
dziny Sołtanow. M. ma obszaru przeszło 76
włók, miejscowość poleska, grunta piaszczyste,

Melitopol, msto pow. gub. tauryckiej, odl.
245w. od SBymferopola, Nazwę nosi od grec-
kiego miasta Melitopola, które, jak utrzymują,
leżało w pobliżu dzisiejszego miasta tegoż imie-
nia. Starożytny Melitopol miał być miastem
portowem, gdyż wtedy nie było przesypu mię-
dzy jeziorem Mołocznem a morzem Azowskiem,
rzeka zaś Mołoczna wprost wpadała do tego.
BEI była żeglowna. To miasto przez Ba-
tego, w czasie napadu Tatarów. zburzone z0-
stało, Dzisiejszy M. utworzony byl w r. 1842
z osadyrządowej Nowoaleksandrówki; nowy
zas powiat melitopolski z części dawnych po-
wiatów dnieprowskiego i melitopolskiego. M.
ma 4852 mk., cerkiew, szkołę elementarną, 6
cegielni i fabrykę do topienia łoju. St. p. i st.

dr. żel, łozowsko- sewastopolskiej o 8'/ą w.
odległa, Pow. melitopolski posiada glebę czar-

noziemną; lasów nie ma, uprawa wina i owo-
cowych drzew. W powiecie tym zamieszkują
koloniści katolicy, należący do par. chersoń-
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skiej. Raz albo dwa razy do roku ciągną oni
"wierst 80 do 100, do przystani Kochówki na
Dnieprze, ztamtąd jadą statkiem do Cher-
sonu, do najbliższego kościoła. Lud to z da-
wnych polskich czynszowników pochodzący,
wysiedlony z powiatów ukraińskich, a nawet
i berdyczowskiego, Zamieszkuje on wsie: Mi-
kołajówkę, Konstantynówkę, Kosówkę, Tar-
gówkę i Petrówkę. Mówią pół po polsku, pół
po rusińsku i pamiętają siedziby pierwotne
ojców,
Meliwo (niem,), ob. Mżeliwo i Milewo,
Melka, młyn, pow. pleszewski, 1 dm,, 6

mk, należy do wsi Szołów.
Melkanowicze, wś, pow. słonimski, na płd,-

zachód od Słonima,
__ Melkhof (niem.), folw., pow. pasłęcki, st.
p. Giildenboden, 33 mk, (1856),
_ Melkin (niem.), ob. Makosieje.
Melkinsken (dok.), ob. Małkiny,
Melkinten (niem.), ob. Melkinien.
Melkiu (Jelkin ?) las w Lubieniu Wiel-

kim, pow. gródecki, szczyt 308 m., ob. Gro-
' deeki powiat, t. II, 822. -

Mellen Gr., niem., wś ze st. p., na Pomorzu,
w obwodzie regencyi szczecińskiej, pow. Saa-

 tzig, 39 kil. na wsch. od Starogrodu, okolica
piaszczysta; wś jest prastara i była przedtem
podobno miastem; w pobliżu są ruiny starego
zamku. W 1877 r. 417 mk, ew.; trudnią się
rolnictwem i hodowlą bydła, prócz tego ko-
szykarstwem i robieniem pantofli; poczta po-
słańcowa dochodzi do Nórenberg.  Kś, Fr.

Mellen (niem.), ob. Mielno,
Mellenberg (dok.), ob. zin. Czyt. Kętrz.

O ludn. pois, (str. 74, pod r. 1222).
Mellentin (niem.), ob. Mielęcin,
Melletschen (niem.), wś, pow. darkiemski,

st, p. Sodehnen, okr. stanu cyw. Kallnen; 109
mk. (1856). Kś. Fr.

„Mellies, niem., folw., pow. fiszhuski, st, p.
Girmo, 4 kil. odl, Ma roli orn. i ogr. 19:37
ha, łąk 4539, past, 14:71, boru 9255, nieuż,
1:22, razem 173'24 ha; grunta przynoszą czy-
stego dochodu 1063 mrk. Folw. M, należy do
dóbr ryc. Gauten, które obejmują 336-17 ha,
a mianowicie: roli or, i ogr, 267-90 ha, łąk
32:71, past. 24-02, nieuż, 11:54; czysty do-
chód z gruntu 5145 mrk, Kś. Fr,
Mellnevaggen (niem.), 4x i Neu, dwie

wsie, pow. kłajpedzki, st. p. Kłajpeda, urząd
stanu cyw. Plucken-Martin, Kś. Fr.

_ Mellonkafluss, Me/lonkasee (niem.), ob, Mie-
lonka i Mielonko.

Melluppe, rzeczka, dopływ rz. Waddaks
w Kurlandyi, par. Freuenberg, na granicy
gub, wileńskiej.

Mellwin (niem.), ob. Jelwin.
Melnica, (dok. Melniza), rz.w pów. chojnic-

kim, płynie przez jez, Plęsko i wpada do wiel- 

kiego jez. zowiącego się Charzykowskiem;
znajduje się już w dok. z r. 1275 i 1292 (ob.
Perlbach: P. U. R. str. 233 i 4338 i Seript.
rer. Prus,, I, 699). Ks. Fr.

Melnik 1.) część Majdanu starego, pow.
Kamionka Strumiłłowa. 2.) M., część Stru-
tynia, pow. złoczowski,

Melniszki, wś, pow. maryampolski, gm, i
par. Balwierzyszki, odl. 36 w. od Maryampo-
la, mają 6 dm., 36 mk.

Melniza (dok.), ob. Zelnica,
Melno, jez., pow. kartuski, pod Kartuzami,

R. 1380 d. 21 marca odkupił fundator klaszto-
ru 00. kartuzów od Krzyżaków, by je nadać
zakonowi wraz z przyległą okolicą (ob.
Zeitsch. des west-preus. (Greschichts-Vereins,
1882, str. 886). M. jez, zwane także Dąbrow-
skiem, w pow. ostrodzkim, pod Dąbrownem, .
w pobliżu pola bitwy griinwaldzkiej, Kś, Fr.

Mielno, ob. Mełno,
Melno al. Mełno, jez. (dok, 12938 lacus Al-

den, Długosz Meldeze), pow. grudziąski, 79 m.
nad p. m., nad niem leżą dobra ryc. tej samej
nazwy, sławne pokojem mełdzińskim w roku
1422 między Polską a Krzyżakami zawartym.
Melnyczne, góra w zach. stronie Libocho-

ry i we wsch. stronie Tuchli, pow. stryjski,
na praw. brz. pot. Sechłego. Na płd. naga,
wznosi się ku płn, coraz wyżej do 1071 m. i
jest pokryta lasem, Lu, Dz.

Melonek, wś, pow. opatowski, gm. Gęsice,
par. Zbilutka, odl. 23 w. od Opatowa, ma 26
dm., 145 mk; 419 mr. ziemi włośc. i 30 mr.
ziemi należącej do majoratu Zbilutka,

Melonelen, ob. Jaegersthal.
Melonkeim (niem,), dobra rye., pow. iław-

ski, st. p, Kawka, 6 kil. odl., okr. urz. stanu
cywil. Loschen. Zawierają 77:68 ha roli or.
iogr., 14'98 łąk, 4:44 past., 2 nieuż., 0'19
wody, razem 99:29 ha, czysty dochód z grun-
tu wynosi 1178 mrk, 1856 r. 35 mk. Kś. Fr,

Melpin (niem.), ob. Małpin.
Melsak, ob. Melzak,
Melsztyn, mały przys. z ruinami staroży-

tnego zamku w pow. brzeskim, Należy do wsi
Charzewie i ma zaledwie 196 mk, rzym.-katol.
W XIV w. był wsią parafialną, a nawet po-
dług tradycyi miasteczkiem i gniazdem gło-
śnej w dziejach polskich rodziny Spytków
Melsztyńskich h. Leliwa. M. leży w malowni-
czej okolicy na lew. brz. Dunajea, przy go-
ścińcu słotwińsko sądeckim, w pobliżu niegdyś
powiat, msta Czchowa. Okolica nad samym
Dunajcem równa, podnosi się z obudwu brze-
gów w podgórza Karpat. pokryte przeważnie
liściastymi lasami. Na takiej sto kilkadziesiąt
sążni wysokiej, niedostępnej skale sterczą rui-
ny zamku po nad gościńcem i rzeką, przez któ-
rą się tutaj na promie trzeba przewozić. Ze
szczytu góry widok otwarty i na płd, wsch.
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aż po Tropie dolinę Dunajca przejrzeć można.
Te zwaliska, zajmujące przestrzeń około 8 mr.,
składają się obecnie z narożnej wieży, najda-
wniejszej części zamczyska, o niezmiernej gru-
bości murach, szczególniej w dolnych piętrach,
ułomków baszt narożnych, zamek bowiem miał
postać trójkąta, którego wierzchołek stanowi-
ła nad rzekę wysunięta wieża, znacznie uszko-
dzonych części obronnych murów, bramy z cio-
sowemi gzómsami i futryn ciosowych, w niektó-
rych oknach z gotycką ornamentyką. Na płd.
stronie ruiny uprawia wieśniak kilka krze-
wów winnej latorośli, zasadzonej, podług Ku-
ropatnickiego „Geogr. Galicyi w XVIII w.*,
przez właściciela wówczas jeszcze zamieszka-
łego zamku Lanckorońskiego, wojew. bracław-
skiego, który miał mieć z tej winnicy rocznie
po kilkanaście beczek wina. Zamek został
w r. 1771 opanowany przez konfederatów bar-
skich, ale wkrótce po nich przybyli kozacy i
jeli zamku dobywać. Podczas obrony wszczął
się pożar i zniszczył tak dalece tę starożytną
budowę, że jej nie odbudowano, przeciwnie
wybierano ztamtąd kamień do budowy kościo-
ła w Domosławicach i folwarków we wsiach
sąsiednich. Na początku b. w. były jeszcze
dobre piwnice i cysterny, ale w ciągu czasu i
to uległo zniszczeniu. Dopiero w ostatnich la-
tach pościągano żelaznemi ankrami mury i na-
krytoje, aby dalszemu upadkowi zapobiedz.
Na zwaliskach można rozpoznać czas, w któ-
rym poszczególne części były stawiane. Po-
dług badań na miejscu doszedł $. Morawski
(Sądeczyzna, I, 99) do takiego rezultatu. Pier-
wotny M., zbudowany podług herbarzy 1079
r. przez Spicymira, protoplastę Melsztyńskich,
składał się ze stróży, t. j. wysmukłej wieży,
siostrzycy dobrze dotąd zachowanej baszty
czchowskiej, W obydwóch widać ten sam spo-
sób murowania, tę samą wysokość i miąższość
murów, wreszcie ten sam pomysł obrony, wej-
ście bowiem znajduje się dopiero około trzech
metrów wysoko nad ziemią. Do tej wieży do-
budowano w 1380 r. pomieszkanie zamkowe 1
okop, które otoczyły mały dziedziniec z cy-
sterną. Potężna ściana domu wraz z rowem
broniły ten gród od strony pasma górskiego.
Wchód bardzo przykry, nawet dla pieszego
człowieka, był z boku od napotocznej przepa-
ści. Podzamcze obejmowało gospoda. kę, ale
prawdopodobnie za Kazimierza Jagi ellończy ka,
niedługo przed r. 1461, stało się samo zam-

kiem, zostawszy okolonem potężnym murem.
Zapewne też w tym czasie wymurowano nowy
zamek, z obrobionego w kostkę closu, a stary
zamek zaopatrzono w działobitnie. To przy-
puszczenie potwierdza zarówno rozmaitość spo-

sobu murowania, który łacno rozeznać możną,

jako też wypadki z historyi rodu Melsztyń-
skich, które lepszego zaopatrzenia obrony do-  
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magały się. Budowa bowiem wieży narożnej,
zupełnie taka sama jak w Czchowie, Rytrze,
Tropsztynie, i część zwalisk koło Myślenie
jest bez wątpienia dawniejszą od wykształeo-
nej murarki z cząsów Kazimierza W. W cza-
sach Jagiełły nie mogła znowu wystarczyć za
siedzibę dla przemożnego rodu, biorącego wy-
bitny udział w nadaniu korony temu królowi.
Przedstawicielem Melsztyńskich był wówczas
Jan Spytek, który w 18-m roku życia został
wojewodą krakowskim, później od Jagiełły
dostał zarząd Podola jure perpetuo feudali, a
zginął przy boku Witolda przeciw Tatarom
14 sierpnia 1398 r. nad Worskłą. Za Włady-
sława Warneńczyka widzimy znowu Spytka
z M. występującego po stronie szlachty, nie-
zadowolnionej z przewagi duchowieństwa, na
którego czele stoi Zbigniew Oleśnicki. Był
on już przedtem wrogiem Oleśnickiego, najeż-
dżał 1437 jego klucz uszwicki (pow. brzeski,
niedalek» Melsztyna), może więc w tym czasie
poprawiał i dodawał obrony swemu grodowi.
Gdy na zjeździe nowokorczyńskim stronnie-
two rządzące zawiązało konfederacyą przeciw

tym, którzy gwałcą prawo ziemskie i pragną
wprowadzić innowacye albo błędy kacerskie,
wiąże się Melsztyński z sąsiadem Jakubem

Przekorą, kasztelanem czchowskim, w r. 1489
i wydaje dyplom, w którym sprzysiężeni obo-
wiązują się do wzajemnej obrony. Z tego aktu
widać, że Spytek dążył do obalenia potęgi
Oleśnickiego. Biskup krakowski skorzystał
z tej okoliczności aby się przy władzy utrwa-
lić, uderzył na Spytka Melsztyńskiego i pobił
go pod Grotnikami (nad Nidą, pow. stopnicki,
par. Korczyn). Ranny w pierwszem natarciu,
został Melsztyński pojmany, osądzony i ścięty
jako burzyciel pokoju i gwałtownik, a ciało
jego dozwolono dopiero po trzech dniach pocho-
wać. Długosz przedstawia go obłąkanym, nie
chcąc prawdy powiedzieć, Mimo to zagrabio-
no na skarb królewski tylko zamek Rabsztyn,
M. zaś, za wstawieniem się panów, pozostawio-
no jego żonie, Atoli zmienna fortuna zmusiła
stronnictwo Oleśniekiego szukać następnie
schronienia w r. 1461 u brata poległego pod
Grrotnikami Melsztyńskiego. Albowiem gdy
po smierci bisk, krakowskiego Strzępińskiego,
Fius LI ustanowił, bez wiedzy Kaźmierza Ja-
giellończyka, biskupem Jakuba z Sienna, brata
stryjecznego Zbigniewa Oleśnickiego, posta-
nowił Kazimierz Jagiellończyk oddać nomina-
cyą biskupów koronie i zakazał Sienińskie-
mu konsekrować się. Kapituła krakowska,
w której zasiądał historyk Długosz, przejęta
wyobrażeniem godności władzy duchownej, za-
szczepionem przez Zbigniewa Oleśnickiego,
ale zarazem niechcąca się wprost narazić kró-
lowi, wybrała biskupem miłego Kazimierzowi
podkanelerzego Lutka z Brzezia. Król jednak
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nie ustąpił i mianował Jana Gruszczyńskiego.
Lutek z Brzezia na rozkaz króla zrzekł się kan-
dydatury, ale Sieniński zamknął się w Pin
czowie i kazał się wyświęcić, Postanowiwszy
przełamać potęgę duchowieństwa, wysłał król

_ Bzafrańca i Pieniążka, starostów krakow. i san-
domier., którzy Pinczów oblegli, dobra bisku-
pie oddali Gruszczyńskiemu, a kapitułę kra-
kowską rozpędzili. Sieniński opuścił Pinczów
tajemnie i wraz z Długoszem udał się do Mel-
sztyna, czekając bulli papieża, Istotnie papież
zagroził klątwą królowi, to jednak nie skutko-
wało. Kazimierz Jagiellończyk zagroził gar-
dłem każdemu, ktoby dał schronienie banitom.
Zdaje się, że Melsztyński nie chciał kruszyć
z królem kopii za nieprzyjaciół dawnych swe-
go brata, bo widzimy Sienińskiego i Długo-
sza podróżujących i ukrywających się w Są-

deczyźnie, Jan Melsztyński zaś wpuszcza do
zamku sekretarza królewskiego i tłumaczy się,
że dał wprawdzie księżom przytułek, ale że
ich za burzycieli spokoju nie uważał. Do oblę-
żenia M. nie przyszło, Sieniński i kapituła
krakowska upokorzyli się przed królem i po-
wrócili do jego łaski, Także znalazł w tym
zamku przytułek Mikołaj Krydlar, rajca krak.,
po zabiciu w Krakowie przez mieszczan Ję-
drzeja Tęczyńskiego. Po wygaśnięciu rodziny
Melsztyńskich w XV w., przeszedł zamek na

- Tarnowskich, którzy z tamtą rodziną byli spo-
krewnieni, następnie zaś, przez małżeństwo, na
Jordanów. Gdy ta linia Jordanów na Wa-
wrzyńcu Spytku, kaszt. krak, 1558 r. wyga-
słą, objęli M. Taszyccy, po nich gorliwi arya-
nie Tarłowie a w końcu Lanckorońscy, którzy
go dotychczas posiadają. Kościół drewniany
p. t. 8. Krzyża, zwany Melsztynem, stał w po-
bliżu zamku aż do r. 1791. Za Długosza mie-
szkał przy nim prebendarz, który miał dom i
ogród (pomerium), Wówczas do parafii nale-
żał zamek i trzy wsie: Karnowycze, zapewne
Charzowice, Zawadczani (Zawada) i Pobrzy-
cze, może Pobrzeże, na prawym brzegu Du-
najca, na płn. od Filipowic (Lib. ben. II, 139).
M. był miejscem rodzinnem Katarzyny Biało-
szyny, zmarłej 1648 r., słynnej z pobożności i
hojności dla ubogich i uważanej za błogosławio-
ną, o której pisze Bzovius: „De gestis Polono-
rum' e. 18, i uczonego Spytka, któremu mylnie
przypisano autorstwo dzieła Reja p. t, Źwier-
ciadło w którem się każdy swym sprawom

przyjrzeć może'', M. graniczy na zach. z Fali-
szowicami, na płn. z Charzewicami, a na wsch.
z Zawadą Małą. O M. czytać można: w Baliń-

skiego ,„Starożytnej Polsce", I, 199; Siarczyń-
skiego ,„Dykcyon. geogr. Galieyi*; rkp. Bibl.
Ossolińskich Ne 1823; Morawskiego „Sąde-
czyźnie* I, 99; II, 164 i 225, gdzie też znaj-
duje się plaa zamku; dalej w książce W. Ba-
lickiego „Miasto Tarnów (1831), który Mel-  

sztyńskich wywodzi od Jana syna Spicymira
h. Leliwa, słowianina a nie niemieckiego przy-
bysza i stara się dowieść, że Tarnów był
wcześniej założonym od M,, czemu się niemiec-
ka nazwa Miihlstein (Kamień młyński) albo
Mehlstein sprzeciwia; w Stęczyńskiego ,,Oko-
licach Gralicyi,'* str. 155, gdzie jest także
zdjęty widok; w Michała Balińskiego „„Spytko
z Mielsztyna'* (Bibl. Warsz, z 1844 r.); tudzież
„Przyjaciel ludu* z 1840 r. M 42; w Goszczyń-
skiego ,,Dzien. podr. do Tatrów*; M. Turkaw-
skiego „Wędrowiec* z1879 r., M 127, Mac.

Meltsch, ob. Witków.
Melucken (dok.), ob. Miłukz,
Meladwiesen (niem.), folw., pow. frydlądz-

ki, st. p. Schónbruch, 61 mk. (1856). Ks, Fr.
Melupa, lewy dopływ rz. Berze, lewego

dopływu Aa.
Melwica, niem. Melwitz, łąka do wsi Szwor-

nigac należąca, pow. chojnicki; r. 1322 nadaje ją
komtur tucholski sołtysowi i mieszkańcom (ob.
Odpisy Dregera, rkp. w Pelplinie, str. 123).

Melwidzie, Maiwidy, Milwidzie, dwór szlach.,
pow. szawelski nad Wentą, par. Janiszki, z ka-
plicą ś. Martyniana z początku XVII w.
Melwin al. Jfdwin, 1717 Melwino i Millwyn,

niem, Jellwin, wraz z wybud, Melwińską hutą
zwanem, dobra ryc., pow. wejherowski, st. p.
Smażyn 4 kil. odl., okr. stanu cywil. Luzin,
szkoła Barłomin, par. kat. Luzino, ew. Sma-
żyn; odl. od Wejherowa 1*/, mili, cegielnia
w miejscu, Mieszkańców było w M. (1871 r.)
259, dm. 21, w Melwińskiej hucie zaś liczono
4 dm., 52 mk. R. 1868 było tu 220 kat. a 16
ew. Melwin I i Melwińska huta zawierają
447'96 ha roli or. i ogr., 25:53 łąk, 76:60 boru,
14:89 nieuż,, 2:19 wody, razem 567*17 ha;
czysty dochód z gruntu obliczają na 2322 mrk,
Właśc. jest Wiktor de Żelewski. Melwin II
ma obszaru 28241 ha, mianowicie: 18494 roli
or. i ogr., 5'11l łąk, 25:53 boru, 14'84 nieuż.,
1:99 wody; czysty dochód z gruntu wynosi
630 mrk. Właśc. Michał v. Tempski, Według
taryfy na symplę z r. 1717 płacili w M. Jan
Mielwiński 4 gr., Piotr Zelewski 12 gr., W.
Łebiński też 12 gr. Od r. 1381 należał M. do
wójtostwa mirachowskiego. W ostatnim cza-
sie nabył M, Gruchałła za 73,500 mrk.
Melving (dok.), ob. Elbląg. |
Melwino i Melwińska huta, ob. Melwin.
Melwitz (niem.), ob. Melwica. żę
Melzak, niem. Mehlsack, dok. Melsaiia, Mael-

sack, Malcekuke, Melsacg, Melsagh (1394), Meel-
sach, Melszak (XV w.), miasto w Warmii z zam-
kiem biskupim, nad rzeczką Walszą, uchodzą-
cą wśród lesistej doliny do Pasargi w pow.
brunsberskim, 31 kil. na płd-wsch., a 30 kil.
na płn. zach. od Licbarka. Okolica górzysta,
gleba żyzna, składa się ż gliny, źwirowatego
piasku i marglu, miejscami znajdują się torfo-



we pokłady i bagna. W 1877 r. 3684 mk.,
po większej części katol., lutrzy tworzą tylko
1:7 proc., żydzi 3*5 proc. Ludność trudni się
głównie rolnictwem. Len wysyłają ztąd aż
na Szląsk i do Austryi, Jest tu sąd okręgowy
i towarz. pożyczkowe; co rok odbywa się tu 8
jarmarków, Bity trakt idzie ztąd do Packhau-
sen i dalej do Brunsberka. Niedawno zbudo-
wano kolej żelazną z Olsztyna na Dobremiasto,
Ornetę, Melzak i Hogendorf do Brunsber-
ka; nadto zaprojektowano odnogę z Melzaka
do Kobbelbude, gdzie się złączy z koleją
wschodnią, do Królewca wiodącą. Tutejszy
okr. urzędu stanu cywil, liczył 3760 dusz; r.
1882 ur.się 162 dzieci, zmarło 116 osób, za-
warto 36 ślubów. Tutejsza st. p. należy do
III-ciej klasy. Poczty osobowe idą ztąd do
Packhausen; poczta posłańcowa dochodzi do
Frauendorf. Do tutejszej poczty nadesłano 1877
r. 26300 listów, kart poczt. i t. d., wysłano
zaś 42100; paczek bez deklar. wart. nadesłano
7100, wysłano zaś 4500 paczek i listów z de-
klar. wart. w kwocie 1,076,900 mrk.; nade-
szło 490, wysłano 1300 deklar. na 1,287,300
mrk. Zaliczek poczt. nadeszło 1200 na 12,002
mrk., mandatów poczt, nadesłano 141 na 18,040
mrk.; wykazów poczt. nadeszło 2055 z 104,644
mrk., wysłano 6197 z 359,991 mrk.; liczba
podróżujących wynosiła 981 osób; telegramów
nadeszło 642, wysłano 7004. — Katol. kościół
tutejszy należy do starszych w dyec.; wielki
ołtarz konsekrował bisk, Stan. Hozyusz 1554
r. Znajdująca się obok fary kaplica Różańca
ś., cała murowana, została wystawiona kosztem
tutejszego burmistrza Jana Schau r. 1667.
Z proboszczów melzackich, których prezentuje
kapituła, są znani: 1.) Echardus, (1304 r.), 2)
Jan (1815 r.), 8) Teodor (r. 1374 studyował
prawo w Pradze), 4) Piotr Steinbutte (Stein-
botten) w 142] roku. 5) Cristannus Tapiaw

(1456—97); Jan Majbom. viceplebanus (1462),

6) Wawrzyniec Seydels (1532), 7) Fabian
Emerich (1532). Wikarym był tu r. 1480
Marcin Verchenauw. Na przedmieściu był
przy szpitalu ś. Jerzego wikaryat ś. Jerzego;
księżmi tu ustanowionymi byli Jan v. Kirsburg
(1359 r.) i Piotr Tham (1375 r.) Kaplica 6. Ja-
kuba po za miastem została poświęcona przez
bisk. Kromera; od r. 1620—22 wymurowano
ją na nowo, a bisk, Załuski poświęciłją 5 Ji-
stopada 1700 r. na cześć ś. Jakuba i Rocha
(ob, Script. rer. Warm., I, pag. 428—29). Par.
melzacka liczyła 1878 r. 3155 komunikantów.
Tutejszy kościół ewang. został zbudowany r.

1817 (ob. Tóppen: Hist. consp. Geogr., str.
347). Dawniej należały do tutejszej parafiii
Lajsy i aż do r. 1581 był jeden z tutejszych
kapelanów zarazem komendarzem w L. Dopie-
ro potem odłączono te dobra i ustanowiono
proboszcza. Do dekanatu melzackiego są przy-  
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łączone następne parafie: 1) Melzak, 2) Or-
neta i Open (4632 komunikan.), 3) Heinrikau
(1023 kom. w 1878 r.), 4) Langwalde (1378),
5) Lajsy i Sonnwalde (1391), 6) Lichtenau
(9384), 7) Migehnen (1372), 8) Peterswalde
(997), 9) Plauten (1241), 10) Wusen i Steg-
mannsdorf (1777), 11) Basien (810 kom.)—
M, należy do prastarych osad, czego dowodem
między innemi cmentarzysko, cimeterium pru-
thenicale, które tu znaleziono (ob. Sieniawski
Bisk, Warm., t. I, str. 219). Dzisiejsza nazwa
jest tylko skrócone staro-pruskie Malcekuke;
jak opiewa przywilej z r. 1312, który niżej
przytaczamy. Tak bowiem zwała się tutejsza

okolica, ale i miano Wewa zachodzi w dok.
Kiedy miasto tutejsze właściwie zostało zało-
żone, nie wiadomo, ale już r. 1282 zachodzi ja-
kiś Pundico de Melzak jako świadek (ob. Cod.
dipl. Warm., I, str. 106). Z przywileju de
dato „In Frowenburg* r. 1812 dowiadujemy
się, że kapituła warmińska powierzyła była
lokacyą tego miasta wraz z sołectwem naj-
przód Teodorykowi de Lichtenfelde, Tenże
jednak, nie będąc pewnie w stanie podołać
temu zadaniu, sprzedał swoje prawo Henryko-
wi, tkaczowi z Pr. Holądu; od niego zaś kupił
sołectwo i prawo lokacyi Fryderyk, także
z Pr. H. pochodzący (,,Nos Henricus praepo-
situs... totumque capitulum.., procuravimus,
quod honestus vir firedericus, civis quondam
Hollandensis, seulteciam et locacionis officium
in civitate nostra sitą cum centum viginti et
uno mansis,,. in quodam nostro territoris mal-
cekuke pruthenice, quod sonat theutonice mel-
ząk, dieto et nomine ipsius territorii melzak
vocata, quae ad Theodoricum de lichtenfelde
nostrum ibidem primum scultetum ratione lo-
cationis et post haec ad henricum Lanitexto-
rem, civem in Holland, legitima et rationabili
emptione pervenerat, a jam dicto Henrico....
comparavit'*..., tamże, str. 283), Z tego mia-
sta więc przybyli dotąd, jak się zdaje, pierwsi
osadnicy; aponieważ Pr, H. założony został
PE zbiegów z Holandyi, dla tego mieszkań-
cy M. używają do dziś dnia jeszcze narzecza
dolno-niemieckiego (ob. Sieniawski 1. e., str.
67). Dalej opiewa zapis, że wyżej wspomnia-
ny Fryderyk nabył także prawo rybołóstwa
w Wałszy (in aqua walscha) i polowania na
zwierzynę i ptaki (cum venacionibus et aucu-
pacionibus), z wyjątkiem górnictwa (,,omni
mimeraą quocunque nomine censeatur excepta'').
Kapituła potwierdza mu wszystkie te prawa,
ale pod następ. warunkami: 6 włók wolnych

należy się proboszczowi i kościołowi, 21 mia-

stu, 10 sołtysowi Teodorykowi i jego spadko-
biereom. Właściciele reszty 84 włók będą po
9 wolnych latach pół grzywny od włóki pła-
cić nam na św. Marcin. Od jatek rzeźnickich,

piekarskich, szewieckich i kramarskich będzie
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sołtys pobierał '/,, a '/, miasto, Z łaźni na-
leżyć się będzie połowa prowentów sołtysowi,
a druga połowa miastu; ”/, kar sądów więk-
szych pobierać będzie sołtys sam. Miasto ma
posiadać prawo chełm., bo to dla wzrostu miast
w Prusach okazało się najkorzystniejszem.
Granice są takie: „Incipiendo ab aqua walscha
sursum ad metas Rosengarten procedendo,
deinde prope terminos skuditen (Sonnenfeld)
versus woyniten usque ad fontem Kavnyne.
De fonte vero contra campum pukhusen, ab-
hinc vero prope metas villae Sugenyn ad ter-
minos villae Laysen et de his denuo ad aquam
walscham...*. Wreszcie zdstrzega kapituła
sobie i syndykowi swemu 5 mr. łąk nad Wał:
szą. R, 1326 d. 27 wrześ, potwierdza pro-
boszcz kapitulny Jordan miastu owe 21 włók
i udzielone przedtem prawa (tamże, str. 384).
R. 1846 d. 2 lut. nadaje kapituła miastu 12
włók lasu i 6 puszczy („donamus XII mansos
nemoris et sex mansos mericae, sitos infra
granicias villarum... Psytunen, .Wilkeniten,
Schoneborn, Pluten, Steynebutten, Lutirfeld,
Leysen*). Od każdej włóki będą płacili na
św. Marcin | wiardunek zwyczajnej monety,
R. 1359 d. 25 lip. funduje Mikołaj, plebanus

_ lm Pluten, wikaryą przy kościele św. Jerzego,
na którą prezentuje Jana de Kirsburg. Potem
ma to prawo. posiądać kapituła „„perpetuam
vicariam habentem in redditibus decem marcas
comparatas pro centum marcis apud s. Geor-
gium in Melsac... fundavit*, II, str. 283). R.
1366 d. 2 lut. nadaje kapituła Henrykowi
Ernestowi, swemu syndykowi, większe i mniej-

- sze sądownictwo nad dworem swoim, do któ-

rego należy 10 włók; uwalnia go nadto od
wszelkiego czynszu i tłoki. R, 1374 d. 26
stycz. daje kapituła zezwolenie na założenie
w M. hamerni miedzi pędzonej wodą, Helmi-
cus, który ten przywilej otrzymuje, może wy-
rabiać wszelkie naczynia i owa hamernia ma
na zawsze pozostać w jego familii. Za to bę-
dziepłacił rocznie na św, Marcin 4 grzywny

(II, str. 498). R. 1382 d. 6 maja wystawia
kapituła przywilej dla. 20 szewców, 12 pie-
karzy i tyluż rzeźników. Liczba ich nie po-
winna się powiększyć. Piekarze i szewcy bę-
dą płacili od każdego przyławku (de quolibet
scamno) | wiardunek, rzeźnicy zaś dwa ka-
mienie sadła topionego rocznie na św. Marcin
(III, 103). R. 1386 d. 21 stycz. sprzedaje
kapituła miastu 16 włók lasu „in loco Clewin-
kel dieto*; od włóki będą płacili 1/ grzywny

rocznie na św. Marcin (LLL, 153). R, 1411
d. 19 sierp. oświadczają poddani wsi w kame-

racie melzackim położonych, że przez spławia-
nie drzewa Passargą do Fromborka. dla po.
trzeb kapituły tak są obciążeni, Iż niejedni do
jawnego ubóstwa doprowadzeni zostali. Dla
tego zapisał im Jan Gunther, dawniej kapelan  

w M., jeszcze za życia swego 91/, grzywien
rocznego dochodu z posiadłości swoich (tamże,
III, str. 467 i Sieniawski, str. 116). W woj-
nie trzynastoletniej (1454—66) przechodził
M. różne koleje. Kapituła warm. bowiem
tylko z przyrausu przystąpiła była do związku
miast pruskich i nie czując się całkiem bez-
pieczną we Fromborku, schroniła się po części
do M. (1454), dokąd wpuścili załogę krzyża-
ceką, W skutek tego oblegali ich tu sprzy-
mierzeni, tak, iż kanonicy udali się do mocniej
obwarowanego Olsztyna. Wkrótce.potem, bo
jeszcze przed 23 kwiet. 1455 r., zostało miasto
zdobyte i spalone (ob. Voigt, VIII, 4438). Po
nieszczęśliwej bitwie pod Chojnicami został M.
na nowo odbudowany i nowym przywilejem
lokacyjnym obdarzony (9 sierp. 1457); osa-
dzono w nim znów żołnierza krzyżackiego,
któremu przywodził Kasper v. Warnsdorf; po
nim dzierżył dowództwo r. 1462 Mikołaj Ne-
beschuetz. Ale r. 1466 opanował Jan Skal-
ski, wsparty przez Elblążan, w nocy tutejszy
zamek, Krzyżacy wyprawili co żywo z Kró-
lewca 3000 ludzi pod dowództwem Henryka
Reuss v. Plauen na odzyskanie tego zamku.
Uderzył on w nocy z czterech stron na wały
i już nawet bramę jednę zdobył, lecz mężnie
odparty, straciwszy 200 ludzi, odstąpić musiał
od oblężenia. R. 1478 odebrali Polacy znów
M., a mieszkańcy hołdowali królowi pols,
R. 1520 Polacy ponownie miasto zajęli, ale
książę Albrecht, mistrz krzyżacki, napadł i za-
jął je niespodzianie jeszcze tegoż samego roku;
sześć tu zdobytych chorągwi zawieziono do
Królewca do tumu (Voigt, LX, 585). W pierw-
szej wojnie szwedzkiej zajęli Szwedzi miasto
r. 1626, które pozostało w ieh ręku aż do r.
1629, w którym nastąpił rozejm na 6 lat
w Starymtargu. Lustracya zr. 1656 donosi,
że i M. jest obwarowany dosyć silnymi mu-
rami, posiąda nowe i dobrze zbudowane domy
ina około dobre grunta, podzielone między
mieszczan. Posiada 72 wł. roli i 37 wł. boru.
Czynszu «u roli, jatek, ogrodów i wyszynku
wódki płaci kapitule warm, 165 flor, W mie-
ście było 2 burm. i 6 radnych, dalej sąd z je-
dnym sędzią, | nadprzysiężnym i 6 ławnika-
mi, sądzącymi według prawa chełm. Zamek
stoi w obrębie murów miasta, niedaleko Kośc,
paraf., silnie obwarowany i wygodny, zwłasz-
cza, że się tam buduje jeszcze jeden nowy
gmach. Na zamku siedzi burgrabia Piotr
Schwengel, który sądzi wolnych L gburów
w kameracie, do czego zwykł przybierać pi-
sarza miasta jako notaryusza. Nad szlachtą
zaś ma kapituła sama juryzdykcyą; w spra-
wach kryminalnych wysyła kapituła komi-
sarzy, którzy sprawę rozpoznawają. Po za mia-
stem stoi młyn z 3 gankami. Dochód z niego
wynosił 2388 flor. 5 gr. Przy młynie jest i



folusz, który sukiennicy utrzymują; od każdej

sztuki dają 5 gr., zeszłego roku wpłynęło stąd
32 flor. 18 gr. Z tartaku weszło 6 flor. Cały
dochód kameratu melzackiego wynosił 31862
ilor. 6 gr. 6 fen., rozchód 1601 for.5 fen.
(ob. Zeitsch. fir die Gresch. Ermlands, str.
205—206 i 217). W M. urodził się pewnie r.
1696 historyk Jerzy Schwengel, przeor 00. kar-
tuzyan w Kartuzach. $chwengel uporządkował
archiwum klasztorne, napisał kilkotomowe,
Jeszcze drukiem nie ogłoszone dzieło, p. t. „„An-
nales Cartusiae Paradisi B. M. V. prope Dan-
tiscum*, i dołączył do tego 2 tomy „apparatus,

, zawierające odpowiednie dokumenta. Prócz
tego zbierał ten pilny zakonnik materyały do

hist. szlachty pruskiej i przepisywał własno-
ręcznie stare kroniki pruskie (ob. Preuss. Prov,

Bl., 1855, 2, 51 i 1858, III i 1856, str. 250—
252 i 342—346). Na wzmiankę zasługuje
także zachowane w manuskrypcie dzieło p. t.
„„Documenta varia de prima fundatione domus
nostrae etc...*, Schwengel umarł r. 1766,
a kronika klasztorna powiada o nim słusznie:
„„Laudabiliter vixit*, Kś, Fr,

Melzak, niem. Mehlsack, folw., pow. brodni-
eki, st. p. Wrocki; należy do dóbr Słoszewo
zwanych; paraf. katol. Mszano, ew. Kawki,
szkoła Małki, 4 bud., między tymi 3 dm., 24
mk., 7 kat,, 17 ew. (r. 1868). Kś. Fr.

Mełajcie, wś, pow. szawelski, gm. janiska,
42 dusz, 464 dzies, ziemi,

Mełanin, potok pod Kaniowem,
Dniepru.
Mełchów, wś, pow. włoszczowski, gmina

Drochlin, par. Lelów, odl, 30 w. od Włoszczo-
wy. W 1827 r. 19 dm., 140 mk, Folw. i wś
M., rozl. mr. 598: grun. orne i ogr. mr. 350,
pastw. mr. 22, lasu mr, 508, nieuż. i place mr,
18, bud, mur. 5, z drzewa 7; płodozmian 10 i
12-polowy; pokłady torfu. Wś M. os, 24,
z grun. mr. 207. Br. Ch.

Mełdabudzie, wś, pow. maryampolski, gm.
Michaliszki, par. Płutyszki, odl. 27 w. od
Maryampola, ma 4 dm., 48 mk. :

Mełdarzyszki, wś, pow. maryampolski, gm.
Chlebiszki, par. Preny, odl. 29 w. od Maryam-
pola, ma 4 dm., 42 mk,
Mełdno, ob. Jfielno.
Mełecinka, pot. w pow. dolińskim, dopływ

pot. Czeczwy. ,
Mełeczechówo, kaszubska nazwa wsi Ma-

łociechowo (ob.).
Mełejgany, ob. Miłejgany.
Mełencina, folw. na obszarze dwors. Pod-

horzec, pow. złoczowski, ph
Mełeszki, część Małnowa, pow. mościski,
Mełgiew (dawniej Meglew), WŚ, M. Pod-

zamcze, wś i fołw., pow. lubelski, gm. 1 par,
Mełgiew. Leży przy linii dr. żel. nadwiśl,,
0 2 w. od Minkowiec a 15 w. od Lublina. Po-

dopływ
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siada kościół paraf, murowany z XVIII w.;
sąd gminny okr. III; młyn wodny ulepszony
l pokłady kamienia wapiennego. W 1827 r.
M., wś prywatna, 34 dm., 239 mk., a M. po-
duchowna 37 dm., 387 mk. W XV w. M. no-
si wyłącznie nazwę Meglew (ztąd Meglewscy).
Ma ona wtedy już kościół drewniany, para-
fialny ś. Wita. Dziedzicem jest Jan Podoleń-
ski h. Lewart. Obok łanów kmiecych, zagro-
dników i karczem są tu dwa folwarki, Ple-
ban z tych ról bierze 30 marek dziesięciny i
ma swe role i łąki (Dług., II, 551). Obecny
kościół murowany wystawił na miejscu da-
wnego w 1726 r. Jacek Stoiński, sędzia ziem.
lubartowski. Dobra M. w ostatnich czasach
przeszły od Puchałów do Szlubowskich.—M,,

par., dek, lubelski, 4911 dusz, Dobra M. Pod-
zamcze składają się z folw.: M. Podzamcze,
Zanecin i wsi M, Rozl. mr. 2189; folw. M.
Podzamcze: grun. orne i ogr. mr. 484, łąk mr.
57, lasu mr. 1282, nieuż, i place mr. 116, ra-
zem mr. 1839; bud, mur. 5, z drzewa 21; pło-
dozmian 10-polowy. Folw. Zanecin: grun, orne
1ogr. mr. 339, nieuż. i place mr. 11, razem
mr. 350; bud, mur, I, z drzewa 5; płodozmian
ll-polowy. Wś M, Podzamcze os, 32, z grun.
mr. 309. Folw. M.-Jacków z wsiami: M.-Ja-
cków, Dominów i Zurawieniec rozl. mr. 966:
grun. orne i ogr. mr. 550), łąk mr, 191, pastw.
mr, Ż1, nieuż. i place mr. 204; bud, mur. 4,
z drzewa 12; płodozmian 7 i 10-polowy. Wś
M.-Jacków os. 23, z grun. mr. 367; wś Domi-
Rów os. 54, z grun. mr. 551; wś Zurawieniee
os. 22, z grun. mr.402. Folw. i wś M. rozl.
mr. 910: grun. orne i ogr. mr. 303, łąk mr. 81,
pastw. mr. 22, lasu mr, 483, nieuż, i place mr.
211, bud. z drzewa 12. WŚ M. os, 14, z grun.
mr. 155. M., gmina, należy do sądu gm. okr.
III w miejscu, st. poczt. Lublin, Wgminie
jest gorzelnia, pięć młynów ulepszonych, pięć
kopalń kamienia wapiennego i pieców wapien-
nych, dwie cegielnie, szkoły niema. Obszar
gminy wynosi 20328 mr., ludność: 4478 dusz.
W skład Sminy wchodzą: Dominów, Janowi-
ce, Jacków, Józefów, Kazimirów, Krępiee,
Minkowice Górne, M. Dolne, Mełgiew, Śmo-
larnia, Trzeciaków, Trzeszkowice, Złość, Ża-
oo Br. Ch. i A. Pal,
Mełn..., por. Mieln....
Mełna (po rusku Melna), wś, pow. rohatyń-

ski, 18 kil. na płn.-zach. od sądu powiat.
w Rohatynie, 10 kil. na płn. od urzędu poczt.
w Podkamieniu koło Rohatyna, 17 kil. od naj-
bliższej stącyi kolej, w Chodorowie. Na płd,
leżą Jahłusz (al. Jachlusz) i Wyspa, na zach.
Strzeliska Stare (w pow. bobreckim), na płn,
rybeń, ną wsch. Korzelice (obie w pow. prze-

myślańskim). Wieś leży całkiem na wyżynie
podolskiej, nad potokiem Swierzem, w jarze
głębokim, którego obustronne zbocza mają na-
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ziom bardzo nierówny, debrami bocznemi wie-
lokrotnie poszarpany. Świerz przepływa zach.
część wsi od płn. na płd. i przyjmuje w obrę-
bie wsi kilka małych dopływów, z których
najznaczniejszy nastaje we wsch. stronie,
a płynąc środkiem obszaru na zach., wpada od
lew. brz. do Hwierza, W dolinie tego potoku

-i1w dolinie SŚwierza leżą zabudowania wiej-
skie. Przeważna część obszaru lesista, Na
płn.-wsch. leży las Bukowy (szczyt 424 m.)
a w nim wznosi się na granicy Korzeliec wzgó-
rze Mogiła, 429 m. wys., znak triang. Na sto-
kach jaru, po prawym brzegu Świerza, prze-
waliły się znaczne zwały gliny dyluwialnej,
której brak zboczu lewemu. To też od wsch.
strony odsłoniły się miejscami bardzo wy-
raźnie warstwy piasków i piaskowców mioce-
nicznych, a samym dopiero spodem, przy dnie
potoku, występuje kreda senońska, W dołują-
cych tu sypkich piaskach białych, w samej
wsi jeszcze, znachodzą się pięknie zachowane
skamieliny, przemawiające za drugiem piętrem
śródlądowem trzeciorzędnego utworu: T'ere-
bratula haliciensis np., Argiope squamata
FEichw., Pecten Niedźwiedzkii Hibl i t. d. Po
nad tymi piaskami rozwinął się bardzo zwię-
zły piaskowiec gruboziarnisty, złożony w znacz-
nej części z samych okruchów mięczakowych,
serpulowych i litotamniowych. Piaskowiec
ten służy, podobnie jak z pobliskiego Tuczne-
go, do robienia wybornych kamieni młyńskich.
Samą górą ułożyły się warstwy luźnie spojo-
nych i łatwo wytraczających się buł litota-
mniowych. Na wsch. od Mełny ku Firlejowi
wrzyna się w te utwory głęboka debra, której
zbocza porasta las, złożony przeważnie z buku
i grabu, z wmieszaną dębiną i brzozą.' Na płn.

_ zboczu lesistem tej debry, a na płd. od stru-
myka, wpadającego poniżej we wsi samej do
Awierza, odsłaniają się łomy kamienia młyń-
skiego, po części zarzucone, z których dziś
w jednem tylko miejsen prowadzi się odbudo-
wa i gdzie też trafiono na liczne kopalne
szczątki dyluwialnych ssawców, jak np. niedź-
wiedzia jaskiniowego, hyeny jaskiniowej i t, p.
Tuż pod tymi warstwami, w poziomie górnym
miałkich piasków, potworzyły się naturalne
pieczary, ale prawie do stropu zamulone żół-

tawym, nieco gliną przemieszanym piaskiem.
Czaszki niedźwiedzia, hyeny, tudzież inne do-
brze zachowane kości tych zwierząt, odkryte
w M. wr. 1879, znajdują się w muzeum im.
Dzieduszyckich, a pieczary tameczne badał
prof. Łomnicki i ogłosił kilka słów w tej spra-
wie w Kosmosie z r. 1681 p. t. „Zapiski do
dyluwialnej fauny ssawców w Galicyi wsch.*,
str. 560. Własn. więk, ma roli orn. 58, łąk
iogr. 12, pastw. 22, lasu 2452 mr.; własn.
mniej. roli orn. 181, łąk i ogr. 94, pastw. 58,
lasu 19 mr. W r. 1880 było 298 mk, w gmi- 
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nie, 25 na obsz. dwors. (9 obrz. rzym.-katol.,
reszta gr.-kat,). Par. rzym.-kat. w Podka-
mieniu, gr.-kat. w Wyspie. We wsi jest cer-
kiew pod wezw. św. Michała, kasa pożyczk.
gm. z kapit, 1011 zł. w. a.imłyn. Zu. Dz,

Mełna, szczyt w pasmie Grołogór (ob. t.
II, 677).
Mełniczeńko al. Młynówka, część Gruszki,

pow. tłumacki.
Mełno al. Melno, al. Mellno (dok. Malden,

Alden, Meldno), dobra ryc. ze st, p., telegr, i ko-
lei żel. z Grudziądza do Jabłonowa prowadzą-
cej, pow. grudziądzki. Leżą nad jez, Melnem,
od którego mają swą nazwę; paraf, kat.iew.
Radzyn; szkoła ewang. w miejscu; do niej u-
częszczają i katol. dzieci; M. tworzy osobny
okr. urz. stanu cywil., który r. 1880 liczył
2052 dusz. W 1882 r. urodziło się tu 106
dzieci, umarło 64 osób, zawarto 20 małżeństw.
W 1868 r. M. miało 34 bud., między tymi 13
dm., 291 mk., 172 kat., 119 ew. Obszaru ma-
ją te dobra 848'50 ha, roli orn. i ogr. 551*35,
łąk 71'49, pastw. 25:10, nieuż. 14:59, wody
180:97 ha. Czysty dochód z gruntu obliczają
na 17002 mrk. W miejscu jest gorzelnia.
Właśc. niemiec. W przywileju wsi Okonina
z r. 1825 spotykamy Piotra Hildegarda i Kun-
zego, jako właścicieli z Mełna, Według reje-
strów czynszowych komturstwa radzyńskiego
z r. 1415 posiadał Clauco (Klawko) z synami
swoimi Hanuszem i Bartołtem większą część
dóbr jako lemani, a Mikołaj Schreiber mniej-
szą; pierwszy płacił do zamku 3 grzywny

czynszu, drugi l grzywnę i 6 skojców; obaj
byli nadto zobowiązani brać udział w wypra-
wach Krzyżaków w ziemi chełmińskiej z lekką
zbroją na koniu. W 1411 r. urządził sobie
zakon na jednej części dóbr, która straciła pa-
na, folwark z niem. Aldenhof zwany, na któ-
rym według rejestrów archiwum królewie-
ckiego zr. 1411 stało 66 konii 11 źrebiąt,
a w 1434 r. 30 koni roboczych i odpowiednia
liczba bydła i świń. Gdy r. 1410 król po
bitwie pod Grunwaldem nie zdołał zdobyć
Malborga, ciągnął przez Kwidzyn i Sztum do
Radzyna, gdzie zamek jeszcze był w ręku
Krzyżaków. Nad jez, mełdzyńskiem rozłożył
się obozem i bawił tu 38 tygodnie. Zamek do-
stał się w ręce Polaków, Wtedy to stracił
Mikołaj z Melna, jak podają księgi szkód
krzyżackie z 1414 r., 200 grzywien na swoim
majątku. Ów Mikołaj (Niclas) Schreiber po-
chodził ze szlachty niemieckiej, która dopiero
po bitwie pod Dąbrownem zaczęła osiedlać się
częściej w Prusiech. W tym roku zaś miesz-
kali w M, prócz niego jeszcze Stango, przodek
rodu Meldzyńskich, oraz Pietrasz i Konrad.
Ale otoczenie polskie taki na tę niemiecką fa-
milią Sehreiberów wywarło wpływ, że poto-
mek owego Niklasa w aktach sądowych nie-
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mieckich już się nie pisał Schreiber, lecz
„Nielas Schreybertzki'*, gdy razem z Macie-
jem Stanowskim r. 152] kupił wś Skurgawy.
Jest to jedyny szlachcie niemiecki, którego za
czasów krzyżackich w XV w. na ziemi cheł-
mińskiej spotykamy (ob. Kętrz. O ludn. pols.
w Prusiech, str. 145—146 i127). R. 1422
został zawarty pokój między Polską i zakonem
krzyżackim w obozie „ad littora fluvii Ossa
prope lacum Melno dictum, inter castra Ra-
dzyn et Rogozno'*', mocą którego Pomorze, zie-
mia chełmińska i michałowska zostały przy
Krzyżakach (Długosz, Lib. XI, str. 306).
W XV w. stanowiło M. z Nielubiem, Wro-
niem i Borowem jeden majątek. R. 1445 wy-
mieniają krzyżackie księgi czynszowe czterech
właścicieli dóbr M., których imiona są: Miko-
łaj (Niklas), Stange, Petrusche i Kuntze;
każdy z nich płacił do zamku radzyńskiego 9
korcy żyta, tyleż pszenicy, owsa i jęczmienia;
zdaje się zatem, że każdy posiadał równą część;
mełdzyński folwark, który tu Krzyżacy r, 1411
byli założyli, już tedy pewnie nie istniał.
Z czasów polskich zasługują na wzmiankę
„„Bartolt von Aldenn', sędzia ziemski około r.
1492, dalej Łukasz z Melna, który w 1526 r.
był starostą rogozińskim, i Feliks z Melna,
który te dobra posiadał od r. 1552—1560. R.
1610 było M. w ręku biskupa Szymona Ru-
dniskiego, który je odstąpił staroście kowa-
lewskiemu Janowi Plemięckiemu z wszelkiemi
prawami. Z wizytacyi Strzesza z r. 1667 do-
wiadujemy się, że. M, było wtedy własnością
Sebastyana Czapskiego, która to familia dłuż-
szy czas je posiadała. R. 1772, w którym
nastąpiła okupacya pruska, należało M. wraz
z Linowem, Boguszewem, Dąbrówką, Ry-
wałdem, Szczuplinkami, Nowym Młynem, Po-
wiatkiem i Wroniem, sście Tomaszowi Czap-
skiemu, dobra M. jednakowoż były zastawione
Zygmuntowi Kretkowskiemu za procenta od
kapitału, który tenże Czapskiemu był poży-
czył. M. zawierała tedy 16 włók roli ornej,
1 włókę łąk, 2 gaje brzozowe, jezioro, 2 pust-
kowia, karczmę, a właścicielowi przysługiwało
nadto prawo warzenia piwa i pędzenia wódki,
polowania i sądownietwo. Z dokumentów ów-
czesnych wynika także, że Kretkowski już
prawem dziedzicznem przejął M. w zastaw, bo
Maryanna Konojadzka, której majątek na nie-
go przeszedł, już r. 1756 pożyczyła była ów-
czesnej właścicielce Konstancyi Czapskiej
12845 złotych prusk. Równocześnie wzięła
Konojądzka dobra M. w dzierżawę za 2000
flor.; ale ponieważ procent od owych 12845 zł.
wynosił 770 flor., dla tego płaciła Konsojadzka
rocznie tylko 1230 flor. Dzierżawa miała tak
długo trwać, aż pożyczony kapitał zostanie
spłacony. W 1799 r. nabyła cały ten klucz
wraz z M, księżną Urszula Radziwiłłówna,  

Men 255

sprzedała go jednak za 83,333 tal. 10 sbr. i za
roczną opłatą w kwocie 3333 tal. 10 sbr. To-
biaszowi v. Blumberg, który się jednak na
tych dobrach długo nie utrzymał, W 1804 r.
oszacowano same dobra M, 60,145 tal. 20 sbr.
Zmajdował się tam wówczas jednopiętrowy
murowany dom mieszkalny z kilku izbami,
osobna pralnia, kurnik, szopa do torfu,
w pruski mur budowana, śpichlerz, 2 stodoły,
stajnia dla koni, 2 stajnie dla bydła, owczar-
nia, dom ogrodowy i studnia. Prócz tego na-
leżała do M. mlekarnia Wygoda. Mocą kon-
traktu z r. 1821 d. 22 czerw. został cały klucz
M., składający się jeszcze z Mełna i Wygody,
dalej z Boguszewa, Dąbrówki, Linowa i nale-
żącej do niego karczmy Popas zwanej, prócz
tego 2 wsi szlacheckich Szczuplinek i Rywał-
du, sprzedany dyrekcyi banku głównego za
260,000 tal. W 1830 r. kupił M. Wygodę,
Linowo i Popas niemiec Bieler. M. zawierało
wtedy 1135 włók 17 mr. i 110 pręt. kwadr,
Goldbeck wymienia 1789 r. w swej topografii
M., jako folw, i wś z18 dymami.  Kś.Fr.

Mełnyki, ob. Mielniki i Młynarze.
Memel, ob. Kłajpeda,
Memel. niemiecka nazwa Niemna.
Memel-Althof (niem.), al. 4.-M., dobra

ryc., pow. kłajpedzki, o 0'6 kil. od Kłajpedy,
okr, urz. stanu cywil, Barschken. Rozl. 39450
ha roli orn. i ogr., 145:50 łąk, 20:80 nieuż.,
8:90 wody. Młyn holenderski, hodowla by-
dła. Kś. Fr.

Memeler Tief, ob. Kłajpedzka cieśnina,
Memento (niem.), folw. dóbr Gr. Thierbach,

pow. holądzki, st. p. Quittainen o 4 kil., 68
mk. (1856). Własność Dónhoftów. Ks, Fr.
Memole (dok.), ob. /Viemen,
Menczel, Menczeł, ob. Mińczoł,
Menczelik, szczyt lesisty w Karpatach

wschodnich, w dziale czarnohorskim, w płd.-
wsch. stronie obszaru Kosmącza. w pow. koso-
wskim, nad źródłami pot, Kosmacza (ob.), pod
42) 24 25" wsch. dłg. g. F., a 48015 21”
płn. sz..g. Na zach, od niego wzbijasię wy-
niosły czubek Hordie (ob.), 1478 m., a na płd,
wsch. Grahit (1171 m,). Las pokrywający M.
od pła. zwie się Ledeskulem, Wzniesienie
czyni 1300 m. Br. Q.
Menczels (niem.), ob. Mieczysławy.
Menczelsdorf (dok.), ob. Narzym i Mensguth,
Menczelszgutt (dok.), ob. Mensguth.
Menczeł, ob, Menczel.

„ Menczenięty, folw. i os. karcz. nad strumy-
kiem, pow, wilejski o 76 w. od Wilejki, 3 okr.
adm., gm. mańkowiecka, Folw. ma 1 dm., 33
mk. starowierców; os. karcz, 2 dm,, 9 mk.

Menczil, ob. Menczel.
Menczul, szczyt górski w obrębie pow. do-

liniańskiego (ob. t. LI, 99).
_Menczyce, wś, pow. włodzimierski, na płd..
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od wsi Zimno, własność monastyru zimeńskie-
go. (ob. Pam. Arch, Kom., t. IV, od, 2, 17).
Menczykal (niem.), ob. Męcikał.
Menczyki, wś, pow. władysławowski, gm.

Szyłgale, par. Słowiki, odl. 19 w. od Włady-
sławowa, ma 7 dm,, 62 mk. W 1827 r. wś
rząd., 6 dm., 5] mk.
Menczyki, wś, pow, rossieński, par, widu-

klewska,
Mendaryszki, wieś niedaleko Krasławki

w pow. dyneburskim,
Mendczykal (niem.), ob. Męcikał.
Mendiler (niem.), młyn., ob. Jemielnica.
Mendoga mogiła. Tak zowią kurhan w po-

bliżu b. monastyru bazylianów na przedmie-
ściu Leszcz w Pińsku.
Mendrienen al. Mendrinen (niem,),

dryny i Mędrzyny,
Mendritz (niem.), ob. Mędrzyce.
Mendromierz (niem,), ob. Mędromierz.
Mendykowce, mołd Mendykaucy, wś, pów.

chocimski, gub. bessarabskiej, par. Chocim, le-
ży przy trakcie z Kłokuszny do Bulboki, ma
67 dm. i cerkiew paraf. drewnianą. X, M. O.
Mendzisko, ob. Mędzisko,
Menersdorf, ob. Wierzbów,
Menge (niem.), rz., pow. wystrucki (ob.

Weiss: Preuss, Littauen und Masuren, II, 56).
Mengeinen (niem.), wś na Warmii w ka-

meracie orneckim, w urzędowych spisach nie
ma jej, istniała jednakowoż jeszcze r. 1656,
i według lustracyi miała 66 włók, 15 gbu-

_ rów, 2 sołtysów, 3 wolnych, 1 karczmę pustą;
dawali 92 kur i 32 gęsi, czynszu 286 flor. 17
gr. 9 fen. (ob. Zeitsch. fiir die Gresch. Erm-
lands, 1880, str. 219). Kś. Fr.
Mengen (niem.), dok, Maynan, dobra ryce.,

pow. liebarski,st, p. Kiwity 3 kil, odl., mają
obszaru 315:29 ha, a mianowicie roli or. i ogr.
187.20 ha, łąk 71,39, past. 34,88, boru 18:94,
nieuż. 2:66, wody 0'22; czysty dochód z grun-
tu wynosi 3071 mrk. Właściciel niemiec. R.
1376 d. 26 paźdz, zapisuje biskup warmiński
Henryk Prusakowi 'Tulneco (Tulneco pruteno)
i jako spadkobiercom po kądzieli i mieczu „in
campo Maynan*, t, j, Mengen, na prawie pru-
skiem 3 wł., za to będzie zobowiązany do je-
dnej służby konnej, będzie pomagał przy bu-
dowli zamków i płacił podatki zwykłe; zagłó-
wne wynosić miało 30 grzywien kary. Dat.
in curia nostra Wormedith,,., (ob, Cod. dipl.

Warm,, III, str. 19—20). R. 1702 mieszkał
w M. Jan Krzysztof Knobelsdorf, którego dzia-
dek Krysztof dobra te r. 1608 otrzymał od
bisk. Rudnickiego (ob. Kętrz. O ludn. pols
w Prus., str. 562). Z szlachty tu zamieszkałej
wymienia Kętrz., Łąckich (str. 564) i Trebni-
ców (str. 585). W 1856 r. 66 mk. Kś, Fr,

Mengieli, wś, pow. szawelski, gm. żagor-
ska, 8 dusz, 40 dz. ziemi,

ob, Mę-

 

Mengsdorf, ob. Mięguszowce.
Menguszfalu, ob. Mięguszowce.
Menhard, ob. Wierzbów al. Verbowo.
Menharder Bach, ob. Wierzbowski potok: i

Kahlensetfen.
Menicz, lesiste wzgórze, 384 m, wys., pod

4957 30” płn. szer. a 42? 88' wsch. dłg. F.,
w płd.-zach. stronie Zahorzec, pow. złoczowski.
Menkenhof, dobra prywatne w Kurlandyi,

w okr. i par. selburskiej,
Menkewitz (niem.), ob. Minkowice,
Meńki, ob. Maki,
Menkimmen (niem.), dobra ryc, na Litwie

pruskiej, st. p. Kowary (3 kil. odl.), okrąg
urz. stanu cywil. Karpowo, obszar wynosi 24]
ha, mianowicie: rola or, i ogr. 170 ha, łąki 30,
pastw. 35, nieuż. 6; czysty dochód z gruntów
1698 mrk. 1856 r. 60 mk. Kś. Fr.

Menkinie, wś, pow. władysławowski, gm.
1 par, Syntewty, odl. 19 w. od Władysławo-
wa, ma 15 dm., 112 mk. W 1827r. 7 dm,,
67 mk,
Menkoszyn, ob. Mękoszyn,
Meńkowa, młyn i tartak na obszarze dwor.

Spasa, pow. doliński,
Menkupie al. Miękupie, wś, pow. kalwaryj-

ski, gm, i par. Kalwarya, odl. 9 w. od Kalwa-
ryi, ma 35 dm., 266 mk, Wchodziła w skład
dóbr rząd. Kalwarya (ob.).
Menkwitz (niem.), ob. Minkowice,
Menonici, właściwie Mennonici, wychodźcy

holenderscy (z Fryzyi), tak zwani od Menno
twórcy odrębnej sekty śród anabaptystów,
szukając spokojnych siedzib osiadali w ró-
żnych stronach Polski. Najwcześniej przybyli
oni do Prus, gdzie osiedlili się około 1568 r.
w pow. malborskim i gdzie ich dotąd mieszka
około 5000. Później spotykamy ich drobnemi
grupami w pow. warszawskim i przasnyskim,
w berdyczowskim pow., gub, kijowskiej (wś
Michalin, gdzie osadzili ich Potocecy), w pow.
lwowskim i grodeckim gdzie w drugiej połowie
XVIII w. osiedli za cesarza Józefa II, O tych
ostatnich pisał Groehlert „Die Karaiten und
Menoniten in Galizien.* (Sitz Berichte der
k. k. Akad, Wien 1861),

Mensdorf, Mónkard, ob. Wierzbów.
Mensdorfer Bach, ob. Wierzbowski potok.
Mense (niem.), najwyższa góra w pow,

kładzkim.
Mensguth (niem,), dok. Menczelszgutt, Auszle-

vo, Syrgut, Swerszutien, Menczelsdorf, 0b. Dźwie-
rzuły. Tu dodatkowo dajemy więcej szczegó-
łów. WŚ ta leży 18 kil. na płn, od Szczy-
tna, nad szosą ztamtąd do Biskupie prowadzą-
cą; w Dźwierzutach odłącza się od szosy inna
do Niborka wiodąca, w pobliżu jez, z niem.
Schobensee zwanego. Okolica górzysta, lasa-
mi pokryta, gleba piaszczysta, gliniasta, miej-
scami są pokłady torfu. W 1877 r. 1200 mk.,
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przeważnie ewang.; ludność trudni się rolnie-
twem. W pobliżu są 2 cegielnie i kilka go-
rzelni. Kościół na wzgórzu z wieżą pochodzi
z czasów krzyżackich. W miejscu jest stacya
misyjna z nową kaplicą, stowarzyszenia Św.
Bonifacego i Wojciecha. W r. 1878 dusz 430.
Dźw. tworzą też osobny okr. urz. stanu cywil.,
który d. 1 grud. 1880 r. miał 2639 dm.; roku
1882 urodziło się 134 dzieci, zawarto 24 mał-
żeństw, zmarło 82 osób. Tutejsza st. p. liczy
się do III klasy; poczty osobowe idą ze Szczy-
tna na Dźw. do Rothfliess, z Rothfliess na Dźw,
da Wielborka i ztąd do Niborka; poczta po-
słańcowa dochodzi do Pasynia i do Rańska.
Dźw. istniały już r. 1899. Filip Wildenow
zwalnia na prośbę swoich najbliższych przyja-
ciół i pana Mikołaja Targowskiego (v. Terge-
wisch), bartników w Dźwierzutach od pań-
szczyzny (herrendinst); i ustanawia ich sto-
sunki. Świadkami byli: Mikołaj Targowski i
Tomasz, proboszcz dźwierzucki (Swersatten).
Dan r. 1408 w dzień śś Trzech Króli. R. 1488
Tomasz, sołtys dźwierzucki, posiada prawo
chełmiń, Mikołaj Targowski, Kończ z Zybuł-
towa i Jan Piławski (Philsdorf) z Dźwierzut
nadają Giedatowi, wiernemu słudze, karczmę
w Dźw. z |-m morgiem roli na prawie chełm.
Dan r. 1488 w dzień śś. Wita i Modesta,
dwiadkami byli: Jakub, proboszcz dźwierzucki,
Mikołaj Schwansfeld, Mikołaj Lindern i Kac-|
per, pisarz, R. 1484, za czasów bisk, warmiń-
skiego Mikołaja v. Tiingen, został na probostwo
tutejsze prezentowany przez Konrada de Stau-
chouwitcz, prowizora w Szczytnie, Erasmus de
Elbing, elericus Warmiensis dioecesis; insty-
tucya jego nastąpiła, die Jovis XVIII Marcii.
R. zaś 1485 został tu proboszczem Wawrzy-
niec Simonis, a r. 1489, 29 listop. Wawrzy-
niec (ronow. Proboszcz tutejszy posiadał 4
włóki, mesznego pobierał 2 łaszty, co 14 dni
odprawiał też nabożeństwo w nieistniejącej
już wsi Wildenheim, gdzie był kościół aż do
r.1531. R. 1602 mieszkało w Dźw. więcej Po-
laków aniżeli Niemców. (Ob. Kętrz.: O ludn.
pols. w Prus., str. 39] —92 i Script. rer. War-
mien., I, str. 376, 379, 887, 402). Z szlachty
mieszkali w Dź. r. 1602 Rochowie. Ks, Fr.
Mensik (niem), ob. Mężyk.
Menthen (niem), ob. Minięta. żę:
Mentów (Jętów ?) al. Głuszczyzna, WŚ 1fol.,

pow. lubelski, gm. Zemborzyce, par. Qzernie-
jów. Folw. należy do dóbr rząd. W 1827 r.
wś duchowna, 30 dm., 213 mk. W XV w. na-
leżał do par. Krężnica Jara (Dług. III, 306).
Fol, M. al. Głuszczyzna z wsią Głuszczyzna,
rozl, mr. 412: gr. or. i ogr. mr. 308, łąk mr,
14, past, mr. 5, lasu mr. 83, nieuż, i place mr,
6; bud. mur, 1, z drzewa 4; płodozmian 12-po-

lowy. Wś Głuszczyzna os. 10, z gr. mr. 238.
- Mentula (mapa Reym.), rz. w pow. łukow-
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skim; właściwie jest to odnoga Wieprza, od-
dzielająca się z praw. brzegu pod Bozniewica-
mi na zach, Kocka, płynąca ku zach. pod Mści-
skiem i powracająca do głównego koryta pod
£ysobykami, J. Bliz.
Menturren (niem.) 1.) wś na Litwie prus,

pow. darkiejmski, st. p. Darkiejmy, okr. urz.
stanu cywiln. Gailboden, w 1856 r. 147 mk.
2.) M. Gr. (niem.), wś, pow. darkiejmski, st.
p. Bodehnen. M. Kl. wybud. tamże, 11 mk.
w 1856 r. Kś. Pr.
Mentuszewo, os., pow. szezuczyński, gm.

Szczuczyn, par. Wąsosz.
Menzelińsk, miasto pow. gub. ufimskiej, na

lew. brzegu rz. Menzeli, przy ujściu do niej
rzek (zanki i Skorodnmki, odl. 1780 w. od
Petersburga, a 271 w. od miasta guber. Ma
5872 mk., bank, stacyą pocztową, twierdzę
w r. 1736 wystawioną.

Menzels (niem.), ob. Ifieczysławy.
Menzels-Alt (niem.), folw., pow. morąski,

st. p. Miłomin, należy do dóbr ryc. Banners.
Menżykowszczyzna, wś, pow. oszmiański,

4 okr. adm., 56 w. od Oszmiany, 7 dm., 65
mk, (58 prawosł., 7 katol.).
Meradow (dok.), ob. Rywałd.
Meran (dok.), ob. J/źrany.
Meraunen (dok.), ob. Morany.
Merawn, Merayno (dok.), ob. Mirany,
Mercestwo, os., pow. wejherowski, st. p.

Smażyna, © 2 mile od Wejrowa, należy do
Szynwałda.
Merchwiada, nazwa lasu rozpościerającego

się w płd, zach, obszarze gm. Kropiwnika Sta-
rego, w pow. drohobyckim, na płn. stoku gó-
ry Wieży (10286 m.) i pokrywającego górę,
Merchwiada zwaną. Z lasu tego wypływa po-
tok Bukowiec, płynący na płn. i po 4 kil. bie-
gu uchodzący do Stryja z praw. brz. Br. Q.
Mercke al. Merckem (niem.), ob. Grzywna,
Merczą, rz., dopływ Anczy, ob.
Mercze, wś i fol. pow. wyłkowyski, gm.

Zielonka, par. Olwita, odl. 11 w. od Wyłko-
wyszek, ma 17 dm,, 136
dm., 149 mk. Folw. i wś M, rozl. mr. 388: gr.
or. ogr. mr. 285, łąk mr. 26, past. mr. 24,
nieuż, i place mr. 3; bud, z drzewa 9, WŚ M.
osad 17, z gr. mr, 100.

Merczyce, wś nad rz. Jasiołdą, pow. piński,
gm. Porzecze, 1 okr. pol., 161 mk. Własność
Twardowskiego,
Merdyn, ob. Mordyn.
Merecice, po węg. Szent-Imre, wś w hr.

szaryskiem (Węg,), kościół kat. filial., 242 mk.
Mereckie 1.) wś, nad jez. Czarnem, pow.

dzisieński, o 50 w. od Dzisny, 2 okr. adm,, 20
dm., 210 mk. 2.) M., dwie wsie, pow. dzi-
sieński, gm. głębocka, w 1 okr. adm,, dusz 89,
Merecz 1.) łac. Meretium, u Krzyżaków Mer-

kenpille lub Merken, mako na praw. brz, Niemna,

17

mk. W 1827 r. 14:

/
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przy ujściu Mereczanki, pow. trocki, w 4 okr.
adm.; 102 w. od Wilna, 84 w. od Trok, 77 od
Grodna; 258 dm., 2148 mk. (1882 r.). Prawo-
sławna cerkiew murowana, kościół parafialny
katol. Wniebowzięcia M. B., sąd gminny, szko-

ła, targi tygodniowe co niedziela, st. poczt.
odl. 24 w. od Oran. Na Niemnie znajduje się
prom. M. stanowi własność skarbu, który zie-
mię oddał włościanom na wykup. Dawniej
znajdowali się w M. dominikanie, dla których
burmistrz miejscowy Krzysztof Stefanowiczi
jego żona Anna ofiarowali r. 1605 kamienicę
z placem a kanelerz litewski Gabryel Wojna
wymurował przed r. 1615 kościół pod wez.
P. M. Gromnicznej i ś. Kazimierza, Nadto by-
ło w M. kolegium jezuickie, założone 1676 r.
przez Michała Kazim. Paca, woj. wil. i hetm,
w. lit., ze szkołami niższemi, Po kasacie je-
zuitów komisya edukacyjna 1777 r. oddała
mury ich dominikanom, którzy utrzymywali
szkołę podwydziałową. M. jestto jeden z naj-
dawniejszych grodów litewskich, często re-
zydencya ksiażąt litewskich, którzy dla ło-
wów w okolicznych kniejach chętnie tu prze-
bywali; Logaty jest w rozmaite wspomnienia
historyczne, Pierwsza wzmianka historyczna
onim znajduje się w kronikach krzyżackich
pod r. 1877, w którym Gotfryd Linden, mar-
szałek krzyżacki, wyprawiwszy się przeciwko
Olgierdowi, znaczne łupy z M. zabrał. W r.
1891 Witold opanował zamek merecki; w wy-
prawie zimowej 1898 r. w. mistrz Konrad
Jungingen zdobył i zburzył zamek. Po odbu-
dowaniu go przez Litwinów, marszałek zakonu
Werner Tettingen 1403 r. także go opanował,
spustoszywszy okolice. M. znajdując się na
drodze wypraw zakonnych przeciw Trokomi
Wilnu, bezustannie był wystawiony na naja-
zdy krzyżackie. Wogóle do końca panowa-
nia, Wł. Jagiełły M. miał wielkie znaczenie
wojenne, Wkrótce po zaprowadzeniu wiary
chrześciańskiej w Litwie, J agiełło fundował
w M. farę pod wez. ś. Mikołaja, uposażaną
przezw,ks, Kazimierza 1442 r. oraz Aleksan-
dra Jagiellończyka 1493i 1496 r., za którego
wymienioną jest pod wez. N. M. P., dalej
przez Zygmunta I w 1516r. i Stefana Batorego
1582 r. Zygmunt I dał 1536 r. starostwo me-
reckie w dożywocie Janowi Zabrzezińskiemu,
woj. trockiemu i marszałkowi w. ks. lit. Zy-
gmunt August nadał M. potwierdzenie na pra-
wo magdeburskie przywilejem podpisanym 7
grud. 1569 r. w Knyszynie. Najważniejsze
wspomnienia łączą się do panowania Wła-
dysława IV, który królewiczem jeszcze będąc
bawił tu w latach 16380—31, a potem jako
król w r. 1683, 1634 a ostatecznie w r. 1648,
kiedy wracając z Wilna do Warszawy, za-
trzymał się tutaj, i, w ciężką zapadłszy choro-
bę, d. 20 maja życie zakończył. Najazd nie-  
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przyjaciół za Jana Kazimierza sprowadził osta-
teczną klęskę na M., z której już nigdy nie
powstał, pomimo uchwały sejmowej 1655 r.,
zwalniającej miasto na lat 6 od ciężarów i po-
twierdzającej dawne przywileje. Za drugiej
wojny szwedzkiej zatrzymał się w M. 1707 r.
w paźdz, oraz w stycz, 1708 r. cesarz Piotr W.
Przy samem ujściu Mereczanki do Niemna
wznosi się góra, w wyższej części sypana, na
której stał niegdyś zamek, jedyny ślad po
którym pozostał w dużym okopie, wieńczą-
cym szczyt góry, w odłamkach cegły i żu-
Źli, a nadto w znalezionych kilku kulach ka-
miennych, ważących przeszło 80 fun., oraz
szczątkach machin wojennych. Chwilowo M.
był głównem m. powiatu, stanowiącego część
pow. trockiego. Par. kat. dekanatu mereckie-
go dusz 4820 a z filiami 12,588. Filie w Mar-
cinkańcach i Rotnicy; dawniej i w Niedzin-
gach. Kaplica była w Pilwingach. Dekanat
merecki dyec. wileńskiej składa się z 14 pa-
rafij M., Niedzingi, Olkieniki, Daugi, Punie,
Jeźno, Stokliszki, Olita, Piwosiuny, Hannszy-
szki, Dusmiany, Niemonajcie, Niemoniuny,
Birsztany, wszystkie w pow. trockim; wier-
nych liczy 73,214. Merecz gmina, pow. troc-
ki, posiada 888 dm., 5699 włościan ob. płci;
30,740 dz. gruntu; zarząd gminny w mczku M.
Gmina składa się z 13 okr. wiejskich i obej-
muje 2 miasteczka, 58 wsi i 17 zaścianków.
Okręgi są: 1) Merecz, 2) Radówka, 3) Niero-
wo, 4) Kobiele, 5) Mordasowo, 6) Kościuny,
1) Ruskie sioło, 8) Nietesy, 9) Soleniki, 10)
Rzeczany, 11) Piórzyszki, 12) Rondomańce,
18) Brokorościele. rm. należy do II-go okr.
pokoju do spraw włościań, M. okrąg wiejski
w gm. Mereczu, mieści w obrębie swym mko

M., wś Maksymańce, oraz zaścianki: Zamere-
czanka, Jabłonowo, Zakowale, Poszylinga, Ka-
mienciszki, Bakanowa. M. st. poczt, na trak-
cie Orany-Merecz, odl, od Wilna na 102 w.
Mereckie starostwo grodowe, w wojew. i pow.
trockim. W r. 1766 wedle spisów podskar-
bińskich składało się z miasta M, z wójtostwem
i przyległemi dobrami, które w czasie pier-
wszej wojny szwedzkiej zupełnie wraz z mia-
stem były zniszczone. W tym czasie posiadał
je Mateusz Ogiński, wojewodzie witebski, któ-
ry zeń opłacał kwarty złp. 3425 gr. 12, a hy-
berny złp. 4226. Do r. 1846 utrzymywał się
na wzgórzu nad samą Mereczanką dwór, gdzie
zwykle starostowie miejscowi przemieszkiwali.
Na sejmie z r. 1778—75 stany rzpliej nadały
to sstwo w emfiteutyczne posiadanie Józefowi
Narbutowi, chorążemu i posłowi pow. lidz--
kiego. Na tymże sejmie uchwalono przenie-
sienie grodu z Mereczą do Olity, 2.) M,
zaśc., pow. wileński, gm. Turgiele, w 5 okr.
adm. 8.) M. Michnowo, majątek, pow. wileń-
ski, gm, Turgiele, w 5 okr, adm.; własność
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Koreckich. 4.) M., wś, pow. wileński, ob.
Pawłowo. 5.) M. Julianowo, fol. szl. nad rz
Mereczanką, pow. wileński, 5 okr. adm., gm,

Turgiele, 035 w. od Wilna, 1 dm., 14 mk.
kat.; własność Kochanowskich, 6.) M.-W:l-
kiszki, fol, szl. nad rz. Mereczanką, pow. wi-
leński, 5 okr. adm., o 25 w. od Wilna, 1 dm,,
22 mk. (7 prawosł., 15 katol.), 908 dz. ziemi;
własność Zielonki. 7.) M.- Mijanowski, folw.
szl. nad rz. Mereczanką, pow. wileński, 5 okr.
adm., o 35 w. od Wilna, I dm., 14 mk. (5 pra-
wosł., 9 katol,), J. Kre. |
Mereczanka, rzeczka w gub. wileńskiej.

prawy dopływ Niemna, wypływa w pow. wi-
leńskim z leśnego jeziora pod Lejpunami, w po-
bliżu Taboryszek, niedaleko od prawych do-
pływów Wilii, i ubiegłszy 110 w., wpada pod
Mereczem. Przepływa około wsi Merecze, Pu-
zyryszek, Merecze Koreckie, mka Turgiele,
zaśc. Pawłowa, Merecz-Desztrunga, mka Ja-
szuny, w. Rudniki, m. Olkieniki, w. Orany i
Przełaje. Szerokość jej wynosi do 6 sążni;
spławna na przestrzeni 60) w., poczynając od
ujścia Sołezy; głęboka w górnym biegu 1,
w dolnym, od ujścia Sołezy, przeszło 2. Od.
prawego brzegu M. przyjmuje, oprócz kilku
bezimiennych strug błotnistych, rzeczki: Cyr-
wią, Aunupis, Grausupis i Orankę, z lewego
zaś: Pireupis, Bołczę, Wersokę; Ułłę z Osup-
ką i Grudą. J. Krz.

Mereczowszczyzna, fol., pow. słonimski,
par. Kossów, należy do dóbr Kossów (ob. t, IV,
478). Tu d. 12 lut. 1746 był ochrzczony Ta-
deusz Kościuszko (dzień urodzenia niewiado-
my), którego ojciec Ludwik, miecznik brze-
ski, miał wspomniony folwark w zastawie od
Sapiehów za sumę złp. 54,500, spłaconą mu
1761 r. przez hr. Fleminga, wojew. pomorskie-
go. Była tu kaplica katol, par. Kossów. Ta-
deusz Kościuszko urodził się stanowczo nie
w M. lecz w Siechnowicach. J.-Krz,
Mereda, ob. Miereda,
Merefa, wś ze st, poczt., pow. i gub. char

kowska, o 2*/, w. od st, dr. żel. kursko-char-
_kowsko-azowskiej.

Mereja, rz., lewy dopływ Dniepru w gub.
smoleńskiej, Częściowo stanowi granicę mię-
dzy tągubernią a gub. mohilewską. Przyjmu-
je rz. Świnię pod miastem Krasne i płynie pod
miastem Lady w gub. mohilewskiej.

Mereny, ob. Wagendriissel al. Wondrysel.
Meresina (dok.), ob. Mierzyna.
Meretzei, wś, pow. suczawski, na Bukowi-

nie. Gmina ma 1438 mk. (1881).
Merewlany, wś, pow. wileński, W 1728 r. |.

własność Michała Kopcia.
Mereynica (dok. z r. 1289), struga pod Sta-

rą Kiszewą. Czyt.: Perlbach P. U. B., 400.

Merga (zdrobniałe mergćle, mergyte), w języ-
ku litewskim dziewczyna Wyraz ten dał początek

-
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nazwie licznych miejseowości w ziemiach litewskich,
jak Mergażery, Mergbudzie, Mergi, Mergiełajcie,
Mergiuny, Mergińce, Mergoszyle.

Mergażery 1.) wś, pow. trocki. 2.) M.,
okrąg wiejski w gm. Orany, pow. trocki, ma
w obrębie swym wsie: Mergażery, Girażery,
Moladugno, Sołowarce.

Mergażerys, jez. w dobrach Dowcielany
(Owsianiszki), jedno z grupy 6-ciu jeziór: Olo-
sa, Berżona, Gopielnice, Zelwa, Mergażerys i
Podłapoje. Jeziora te razem ze stawami zaj-
mują 123 mr, 263 pr. kw. Najgłębsze jezioro
jest Berżona 5 sążni (8:6 m.).

Mergbudzie, wś, pow. władysławowski,
gm. i par, Gryszkabuda, odl. 20 w. od Wła-
dysławowa, ma 11 dm., 103 mk. W 1827r.
wś rząd., 11 dm., 103 mk,, wchodziła w skład
dóbr rządowych Leśnictwo.
Mergenaw (dok.), ob. Iaryak,
Mergenburg (niem.), ob. Malbork.
Mergenwerder (niem.), ob, Kwidzyn.
Mergeszka, wś w hr. szaryskiem (Węg.),

kościół paraf, gr.-kat., lasy, 101 m.
Mergi 1.) zaśc. rząd. nad rz, .„Niemenczą,

pow. wileński, | okr. pol., o 23 w. od Wilna,
l dm., 6 mk, kat, 2.) M.al. Morgi, 4 osady
wiejskie w pow, mińskim, nad rzeczułką, do-
pływem Wołmy, w miejscowości mocno fali-
stej, małoleśnej. A. Jel.

Mergiełajcie, wś, pow. szawelski, gm. kru-
piewska, przy trakcie z Krup do Popielan, 26
dusz, 411 dz. ziemi gleby 4-rzędnej. Niegdyś
starościńska. J. G.

Mergilsee (dok. 1395 r.), jez. pod Ragnetą
(Seript, rer. Pruss., II, 675).
Mergińce, wś włośc., pow. lidzki, 1 okr.

adm., o 32 w. od Lidy, 12 dm., 108 mk. (1866),
Mergiuny, zaśc., pow. szawelski, gm, żagor-

ska, dusz 4, ziemi 54 dzies. gleby pierwszo-
rzędnej, ZĘ
Mergoszyle, wś, pow. maryampolski, gm.

Michaliszki, par. Igłówka, odl. 17 w. od Ma-
ryampola, ma 11 dm,, 102 mk.
Mergun, rz., ob. Rimsaht,
Mergusza, struga, dopływ. rz, Kudep w In-

fiantach (gub, witebska)
Meriama, mko

landzka, st. poczt,
Meridian mire, góra, pow. lwowski (ob.

t. 5, 550—1).
Merienwerder, Merienwert

Kwidzyn,

Merinek (dok.), ob. Jforqg.
Mierine (niem.), ob. Mierzyn. :
Merine-Alt i Aferine-Neu, ob. Mierzyn-Stary

1 Mierzyn Nowy.
Merinoss (niem.), folw., pow. suski, st. p,

Busz, należy do dóbr ryc. Kamieniec,
Merkau (dok.), ob. Mirakowo.
Merkaw (dok.), ob. Airakowo i Mierki,

pow. hapsalski, gub, est-

(niem.), ob.
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Merke (dok.), ob. Jfirakowo,
Merkelsderf (dok.), tak zwano Marxówen

w pow. szczycieńskim (Seript. rer. pruss., ILI,
166).
Merken (niem.), ob. Mierki.
Merken, inaczej Menanen, tak w archiwach

krzyżackich zowie się część brzegów Niewia-
ży, prawie całe jej brzegi, wówczas śród gę-
stych lasów ukryte, choć posiadać już miały
osady: Opiten, Sase, Jaswojnie, Kałnaweże,
Orwistów,
Merkilshof (niem.), była posiadłość pryw.

w okolicy Fromborka (Seript. rer. Warm,, I,
218) =.

Merklaniszki, zaśc., pow. święciański, 2-gi
okr. polie., o 271/, w. od Święcian, 3 dm., 22
mk. kat. Położenie niskie, błotne. s
Merkowa, nazwa chat w obr. gm. Swinnej

Poręby, w pow.wadowickim. BR a.
Merkszany |.) al. Merkszjany, jez., pow.

święciański, przy zaśc. M, i Dugiszki, 2.) M.,
dwa zaśc, nad jez. t. n., pow. święciański, szy
okr, polic., mają 46 mk. kat. i 6 starow.
Merkszyszki, wś, pow. wyłkowyski, gm.

Giże, par. Wyłkowyszki, odl. 8 w. od Wył-
kowyszek, ma 9 dm., 83 mk.; w 1827 r. wś
rząd., 6 dm., 69 mk, Br. Ch.
Merkułowicka gmina, pow. rohaczewski,

0 43 w. od Rohaczewa, obejmuje 1358 dusz.
Merl al. Merla, lewy dopływ Worskły, le-

wego dopływu Dniepru. |
Merlawa, lesiste wzgórze w płn.-zach. stro-

nie obszaru Płatkowiec, w pow. borszczow-
skim, pod 439 37' 117 wsch. dłg. g. F, a48955'
płn. sz. g. Miejsce znaku triang, Wzniesienie
32] m. npm, Br, G.

Merliszki, folw. szl., pow. oszmiański, 1szy
okr. pol., odl. 15 w. od Oszmiany, 2 dm., 17
mk. katol.
Merlowa, zakład stadniczy dla poprawyrasy koni, na obszarze dworskim Izworu, w po-wiecie radowieckim. Ra
Merła al. Merło, rz. w pow. bogoduchow -

skim gub. charkowskiej, lewy dopływ Wor-
skły, lewego dopływu Dniepru, wpada nagranicy gub. połtawskiej, poniżej m, Oposzni,
Merława, grupa domów i folw. w Piłat-kowcach, pow. borszczowski. -
 Mermerowizna, kol. i tolw., pow, olkuski. 7 Ź pgm. i par. Kromołów. Wchodzi w skład dóbr

Kromołów.
Mermet, wś, pow. starogrodzki, st, p. Lu-

bichowo, zawiera 9 gburstw, 4 zagrody, 387-49
„mr, obszaru, 96 mk. kat., 15 dm.; paraf, kat.
Czarny las, ewan. Borzechowo, szkołaWiele;
odl. od Starogrodu 3*/, m. Mieszkają tu Ka-

, Szubi, zwani Lasaki (ob. t. III, 906). Kś, Fy,
Merone (dok.), ob. Mirany.
Merrettesfeldt (niem.), ob. Maradki.
Merseburg, miasto obwodowe nad rz. Salą,
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w części dawnej Saksonii, którą kóńgteś wie-
deński przyłączył do Prus, niedaleko Halli i
Lipska, ma 18,000 mk. Zawiązkiem miasta
była katedra biskupia, którą tu założył w r.
968 cesarz Otton I na ziemi Słowian. Pier-
wszym biskupem był Bozon, mnich z klaszto-
ru ś. Emmerama w Ratyzbonie, zmarły wr.
910; nastąpił po nim Giziler, który został pó-
źniej arcybisk. magdeburskim i zgodził się na
kasatę biskupstwa merseburskiego, postano-
wioną przez papieża Benedykta VII w r. 981.
Po jego śmierci w r. 1104, cesarz Henryk II
fundował po raz drugi biskupstwo mersebur-
skie dla kapelana swego Wigberta. Ten kaza-
niem i nauczaniem ciągłem nawrócił wielu
pogan, wyciąl las święty i wzniósł na nim ko-
ściół pod wez. $. Romana, Wigbert umarł w r.
1009 a po nim nastąpił syn Sigfryda hrabiego
na ,Walbeku, Dytmar, autor szacownej kroni-
ki, w której najwięcej szczegółów o Polsce
znajdujemy, a zwłaszcza o Bolesławie Chro-
brym; na niej oparł Karol Szajnocha znakomi-
tą pracę: „Bolesław Chrobry* (Lwów, 1849).
Cesarz Henryk II lubił zamek merseburski i
często zwoływał tu zjazdy książąt i panów
cesarstwa. Kilkakrotnie przyjeżdżał tam Bo-
lesław Chrobry dla otrzymania ustępstwa na
lenność zdobytej krainy łużyckiej, W r. 1015
założył biskup Dytmar gmach dzisiejszy kate-
dry merseburskiej i w kilka lat później za-
kończył życie; zwłoki jego spoczywają w tej
świątyni bez nagrobka. Katedra ta wraz
z zamkiem biskupim. przebudowaną została
w XV w, przez biskupa Tilona z Troty. W r.
1545 większa część kapituły przyjęła prote-
stantyzm i uprosiła na administratora dyece-
zyi książęcia Augusta saskiego. Odtąd admi-
nistracya tą została dziedziczną w ich domu a
w r. 1658 przybrała tytuł młodsza linia, ksią-
żąt sasko-merseburskich. W r. 1738 księstwo
to połączyło się z elektorstwem saskiem za
Augusta LII, króla polskiego. Ciekawe pomni-
ki grobowe i zabytki starożytne, w skarbcu
zachowane, opisał Aleksander Przeździecki
(Bibl. Warsz. t. III, z r. 1863), W tak zwanej
Białej wieży, przechowane jest bogate archi-
wum kościelne z oryginalnemi dyplomatami
zX,XIiXII w. Piękny park otacza zamek
merseburski od strony rz. Sali.
Mersewen (dok.), ob. Mierzejewo.
Mersin (niem.), ob. Mierzyno.

_ Mersina (dok.) ob. Messina.
Mersinke (niem.), ob. Mierzynko.
Mertenhain, Mertenheim (niem.), ob. Mar-

tyany,

Mertensdorf al.
Marcinkowo,

Mertinischken al. KI. Pelledauen (niem.),
wŚ na Litwie prus,, pow. darkiejmski, st. p.
Darkiejmy, okr. urz. stanu cywil, Gudwallen,

Mertinsdorf (niem,), ob.
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Mertin-Naudisch al. X/, Graduppen (niem.),
wś na Litwie prus,, pow. szyłokarczemski, st,
p. Szyłokarczma; 1856 r. 180 mk.; okr. urz.
stanu cyw. Trackseden, ob. Grabuppen. Kś. Fr,

Mertinsdorf (niem.), ob. Marcinkowo.
Meraulino, fol., pow. nowogrodzki, do nie-

dawna własność Tyzenhauzów, teraz Przeź-
dzieckich; około 40 włók w glebie dobrej.
Merwa al. Mierzwa, wś, pow. dubieński,

gm. Beresteczko (dawniej pow. łucki), na gra-
nicy od Galicyi, przy ujściu Sudyłówki do
Styru, w stronie zach, od Beresteczka (ob.
Pam. Arc'eogr. Kom., t. IV, od. 2, 781 116,
cz, II, t. I, 127).
Merwice, dok. Mervicz, ob, Mierzwica.
Merwin, wś, pow. lipowiecki, przy drodze

z Lipowea do Monasteryszcz, odl. 6 w. od wsi
paraf, Małej Rostówki; ma 1049 mk. i 2379
dzies,, własność Józefa Zdziechowskiego. W M.
znaleziono kamienny posąg (tak zwaną Babę),
przedstawiający niewiastę ze złożonymi ręka-
mi, z kolczykami w uszach i z dziwnem na-
kryciem głowy, wyrobiony z kamienia ja-
kiego nie ma w okolicy, Baby te spotykane
są zwykle w mogiłach gub. chersońskiej; w 0-
brębie Ukrainy znaleziono tylko w M. i $ubo-
tówce. Posąg merwiński mieścił się w OgTro0-
dzie dworskim,
Merwycia, ob. Mierzwica,
Meryca, rzeczka w pow. dziśnieńskim (ob.

Dróźki).
Merycej al. Meretzey, Meriizey, Mareizey,

wś, w pow. suczawskim, z przys. Merycejką,
niem. Klein-Meretzey, graniczy od płn. z obsz,
Kalinesta czyli z Jenakami, od zach, z obsz.
Danilli, od płd.-zach. z obsz. Parhowiec, a od
wsch. z Hatną. Wzdłuż płd.-zach. granicy

płynie rzeka Suczawa; większą część granicy
wsch, tworzy rz. Hatnica, lewy dopływ Su-
czawy. Zabudowania legły na pr. brz. rz.
Hatnicy, między nią a drogą wiodącą ze Sere-
tu przez Botuszanicę i Jenaki do M., a po płn.
wsch. stronie gościńca serecko-suczawskiego.
Przysiołek Merycejka legł na zach. obsz, tejże
gminy. Przez płd, obszar M, przechodzi droga
kolei żel, czerniowiecko-jaskiej, Między wsią
M. a jej przysiołkiem legł las Borsuki (470 m.
wys.). Jest tu dwór, folw., gorzelnia i kilka
młynów. Należy do par. gr.-nieun. w Hatnie;
st. p. w Suczawie. Właściciele Bogdan, Ga-

bryel i W. Prunkul. Br. G.
Meryszezów (po rus. Meriszcziw) al. Mere-

szów, wś w pow. przemyślańskim, 6 kil. na
płd, od sądu powiat. i urzędu poczt, w Prze.
myślanach. Na płn, leżą Uszkowice, na wsch,
Wołków i Kosteniów, na płd. Brzuchowice i
Ostałowice, zach. narożnik przypiera do Nie-
dzielisk. Wzdłuż granicy wsch. płynie Gniła
Lipa od płn. na płd, i przyjmuje w obrębie
wsi kilka małych dopływów od praw. brzegu,  
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płynących od zach. na wsch., z których naj-
znaczniejszy pot. Zielony, przepływający płd.
część obszaru, skręcający w dolnym biegu na
płd.-wschód. Zabudowania wiejskie leżą na
praw. brz, Lipy. W małem oddaleniu od Li-
py idzie gościniec lwowsko-halicki. W zach.,
lesistym narożniku wsi, wznosi się Kamienna
góra do 423 m. (znak triang.). Własn. więk.
ma roli or. 305, łąk i ogr. 36, past. 20, lasu
360 mr.; własn. mn, roli or. 581, łąk i ogr. 36,
past. 62 mr. W r. 1880 było 456 mk. w gm,,
64 na obsz, dwor. (32 obrz. rz.-kat., reszta gr.-
kat.). Par. rz.-kat, w Przemyślanach, gr.-kat.
w Ostałowicach, We wsi jest cerkiew, szkoła
fil. i młyn. (Ob. Archiw. J. Z. Rusi, cz. I,
t. 4, 582). Lu. Dz.

Meryszory, część Pasiecznej, pow. nadwór-
niański,
Meryszówka, część Wicynia, pow. zło-

czowski.
Merzdorf (niem,), ob. Zućo.
Merzewskie, os., pow. wejherowski, st.

poczt, Przetoczyn.
Merzlaki, wś, pow. dzisieński, gm, Mikoła-

jów, dusz 12.
Merzle, wś, pow. rossieński, par. retowska.
Mesaki, ob. Mysakt.
Mesau (niem.), ob. Jfezowo.
Mesaw (dok,), ob. Mezowo.
Meschenecken 1.) dobra z przyl. Karls-

hof, okr. hasenpocki, par. Amboten, w Kurlan-
dyi. 2.) M. przyległość dóbr Rumbenhof,
w okręgu mitawskim, par. Doblehn.

Meschibrod, ob. J/eżybrody.
Meschkeit-Alex al. A/ec-M4, (niem.), folw.,

pow. tylżycki, st. p. Sehillgallen, okr. urzędu
stanu cywil. Pakamonen, ma obszaru 14147
ha roli or. i ogr., 30'28 łąk, 31'26 past,, 75.65
boru, 6:67 nieuż., 0*22 wody, razem 28550
ha, Folw. ten należy do dóbr ryc, Śchillgal-
len; w 1856 r. 31 mk. Kś. Fr,

 Mieschken, niem., dobra rycer. na Litwie
prusk,, pow. ragnecki, st. p. Krupiszki, 5 kil,
odl., okr, urz, stanu cywil. Girrhenen. Zawie-
ra 26650 ha roli or. i ogr., 10826 łąk, 4:34
nieuż., razem 379'40; czysty dochód z gruntu
wynosi 2111 mrk. 1856 r. 108 mk. Kś, Fr.
Meschkeningken al. J/iszken (niem.), wś

na Litwie prusk,, pow. gąbiński, st, p. Nem-
mersdorf, okr. urz. stanu cywil. Szuszkehmen.
w 1856 r. 87 mk. Kś. Fr.
Meschkuppen (niem.), majątek chełmiński,

pow. piłkaleński, st. p. Kussen, 4 kil. odl.,
okr, urz. stanu cywil. Spullen, obszaru ma
258:90 ha roli or. i ogr., 71:10 łąk, 1'79 nieuż.;
czysty dochód z gruntów wynosi 2940 mrk.
Do majątku tego należy jeszcze pertynencya
w Spullen, gdzie jest 52'02 ha roli or, i ogr.
i2'81 ha łąk, a czystego dochodu z roli 465
mrk. 1856 r. 79 mk, w M. Kś. Fr,
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Meschkuppen K/. (niem.), kol., pow. pił-
kaleński, st. p. Rautenberg, okr. urz. stanu Gy-
wil, Spullen. 1856 r. 101 mk. Ks. Fr.

Meschtelien al. Metellen i Mestellen, Ardres-
Wischien (niem.), wś na Litwie prusk., pow.
szyłokarczemski, st, p. Saugen. W najnow-
szym urzęd, spisie nie ma tej wsi pod tą na-
zwą; nazywają tylko Mestellen; okr. urz, sta-
nu cywil. Lappienen. 1856 r. 68 mk.; leży
nad szosą, do Kłajpedy prowadzącą. Kś, Fr.

—_ Meschwitz (niem.), ob. M;eszicy (łuż,).
Mescyno, Mesczino (dok.), ob.Miesżeżyn.
Meselancz (Script. rer. pruss., III, 551),

Międzyłąż (ob.).
_ Meselwitz (dok.), ob, Myśliwiec.

Meseriisch (Wallachisch), ob. Międzyrzecze
Wałaskie,

Meseritz, miasto i pow., ob. Międzyrzecz.
_ Meseritz (niem.), por. Mezerycze.
Mesewitz (dok.), ob. Wiedźwiedź,

_ Mesiegutowskaja, st. poczt, pow. złoto-
ustowski, gub. ufimska.

Mesiht, posiadłość miasta Mitawy, leży tuż
przy mieście, z przyległ. Zemalen i Uksze.

Mesin, Mesino (dok.), ob, Messino,
Meskenberg, ob. Moeskenberg,

__ Meskuppe (niem.), rz., lewy dopływ rz.
 Wystruci w pow. piłkalskim,

Meślany 1.) wś, pow. wileński, 4 okr.poL.,
057 w.od Wilna, 5 dm,, 35 mk, kat. 2.) M.,
folw., pow. wileński, 4 okr. pol, o 57 w. od
Wilna, 1 dm., 7 mk. kat,

Meslino (dok.), 6b, Moetzlin,
Mesoten (łot, Meschohine), dobra pryw.,

okr, mitawski, par. Bauske, w Kurlaqdyi. Na-
leżą tu Schmaddenhof i Kaupenhof,
Messeden (uiem.) al. Meszeden, wś, pów.

stołupiański, Se by I maż,
kehmen; 50 mk. (1856).
Messek (dok.), ob. Mniszek,
Messendorf, wś, pow. frydecki, posiadakościół paraf, katol., szkołę ludową i 578 mk.
Messina (niem.), wysepka pod Górkami

(Neufaehr), przy ujściu Wisły do Baltyku,
Messino, Mesin, Mesino (dok.), wś dziś już

nieistniejąca pod Puckiem, Pow, wejerowski.
Wymieniana często w starych dok. R. 1271
nadaje Mestwin M. klasztorowi oliwskiemu
(ob. Perlbach: P. U. B,, str. 208). R. 1279
rezygnuje bisk, kujawski nadziesięciny ze wsi
klasztornych, za opłatą 6 grzywien toruńskiej
monety; między wyliczonemi tam wsiami jest
i M. (str. 265). R. 1285 potwierdza Mestwin
klasztorowi oliwskiemu, że prawnie posiada
wś M.i2 inne (str. 307). Toż samo czyni
książę Przemysław, który r. 1291 wystawia
klasztorowi nowy przywilej na wszystkie po-
siadłości (str. 429). "To samo dokumentuje ks,
Bogusław IV r. 1291 (str. 481). Jako król

stanu cywil. Mel-
Kś, Fr,

 

polski odnawia Przemysław dawny przywilej
r. 1295 (str. 472, 477 i 481). Kś, Fr.
Messyno (dok.), ob. Mieszczyn.
Mestecin, ob. Misteczyn,
Mesteczek (czesk.), ob, Lewin,
Mesteczeny al. Mistezien, gajówka obok So-

łońca, należąca do obszaru dworskiego w Teo-
dorestiec, w pow. suczawskim, u stóp wzgórza
Misteczyna (433 m. npm.). Br, G.

Mestellen, ob. Meschtellen,
Mestikanestic, przysiołek gm. Jakuben,

w pow, kimpoluńskim,

Mestin al. Mestien (niem.), ob. Mieszczyn al.
Mieścina,

Mestisko (Jesztiszko), wś w hr. szaryskiem
(Węg.), nad rz. Ondawą, kościół katol. filial.,
łąki, lasy, 378 mk.
Mesvezydol (dok.), ob. Mezvezydol al. Mez-

vesidol,

Meszcze, kol. i os. leś., pow. piotrkowski,
gm. Uszezyn, par, Piotrków. Leży na trakcie
z Piotrkowa do Wolborza. Posiada szkołę po-
czątkową. Kol. ma 28 dm., 327 mk., 538 mr.
ziemi włośc., os. leś. należąca do piotrkow-
skiego leśnictwa rządowego, ma 2 dm., 12 mr.
Miejscowość tę wspomina Lib. Ben. Łaskiego
(II, 222). Br. Ch.
Meszczowsk, w dok. Meszczersk | Mezeck,

m. pow. gub. kałuskiej, nad rz. Tureją, 7823
m., 5 cerkwi, 2 sobory, szkoły pow., szpital,
teatr, rzemiosła rozwinięte, szczególnie ślusar-
stwo, handel znaczny produktów rolniczych,
„konopi, zboża; 2 wielkie jarmarki. Bardzo sta-
rożytne, w XIII w, stołeczne udzielnych ksią-
żąt Meszczerskich, w końcu XIV w. należało
do Litwy, wróciło do Rusi 1494 r.
Meszczyna, raczej Mieścina, domy na obsza-

rze dwors. Wołostków, pow. mościski,
Meszeden (niem,), ob. Messeden.
Meszehnen 1.) (niem.), wś, pow. nizinny,

st. p. Skajzgiry, okr. urz. stanu cywil. De-
mnenen; 121 mk, (1856). 2.) M., niem, wś
ną pol. prusk. Mazurach, pow. gołdapski, st,
p. Kiauten; 112 mk. (1856), 26 włók obszaru,
okr. urz, stanu cywil. Pabbeln. Kś, Fr.

Meszeln (niem.), wś, pow. kłajpedzki, st. p.
Lankuppen. Kś, Fr.

Meszencowice, dziś Dziewięczyce, przys,
Popowie, pow. przemyski, Czyt. A. G. Z
VAL, 27.. Lu. Dz.
Mieszlca, w jęz. litewskim niedźwiedź; wyraz

ten dał początek nazwom wielu miejseowości, jak:
Meszkabuda, Meszkabudzie, Meszkakulpis, Meszkii
inne i służy za dowód licznego przebywania tego zwie-
rzęcia w ziemiach dawnej Litwy.

Meszkabuda, wś, pow. władysłiwowsni,
gm, Tomaszbuda, par. Gryszkabuda; odl. 31
w.od Władysławowa, ma 18 dm, 110 mk.
W 1827 r. wś rząd., 8 dm., 7] mk,
Meszkabudzie, 0s., pow. maryampolski,

CZ
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gm. Pogiermoń, par. Preny, odl. 44 w. od Ma-
ryampola, 1 dm., 9 mk,

Meszka-kulpis, wś, pow. rossieński, par.
widuklewska,

Meszkale, wś włośc., pow. lidzki, gm. Wa-

werka, 4 okr. adm., od Lidy 22 w., 0d Wasi-

Jliszek w. 21, dm. 3, mk, 31 katol. A. T.
_Meszki, wś, pow. konstantynowski, gm.

Czuchleby, par. Niemojki. Posiada 12 dm.,

124 mk,, 272 mr.; w 1827 r. 12 dm,, 85 mk,

Meszki 1.) okolica, pow. szawelski, par.

tryska, eksdywizorska część z dóbr Szawdyń

Godlewskiego Ludwika, przy trakcie z Try-

szek do Popielan, Folw. M. Franciszka Do-

wiata ma 8 wł, ziemi; folw. M.-Gadoniszki, po

Gadonach Przebyłowskiej, 2 włóki; folw, M.-
Porogi Nikodema Iwanowskiego 10 włók; folw,

M.-Zutowtyszki Mieczysława Januszkiewicza

włók 5 i folw. M. skonfiskowany Baniewi-

czom, dziś Charlińskiego, włók 2. 2.) M., wś,

pow. szawelski, gm. szawelska, 37 dusz, 482

dzies. ziemi. J. Godl.
Meszkiany, folw., pow. szawelski, par. po-

pielańska, przy trakcie z Tryszek do Popielan,
10 włók ziemi, własność Franciszka Bereśnie-
wicza, brata biskupa. J. G.

Meszkiele, folw., pow. szawelski, parafia
wiekszniańska, 7 włók ziemi, własność prof.
Wład, Kondratowieza, J. a.

Meszkieluny, wś, pow. władysławowski,
gm. Swiatoszyn, par. lłgowo, odl. 42 w. od
Władysławowa, ma 3 dm., 25 mk.

Meszkinie 1.) wś, pow. maryampolski, gm.
Gudele, par. Skrawdzie, odl. 26 w. od Ma-
ryampola, ma 12 dm., 104 mk. W 1827r.
wś rząd., 8 dm., 104 mk. 2.) M., wś, pow.
maryampolski, gm. Michaliszki, par. Płu-

tyszki, odl. 25 w. od Maryampola, ma 10 dm.,

90 mk. 3.) M., wś, pow. maryampolski, gm.

Jaworowo, par. Maryampol, odl. 8 w. od Ma-

ryampola, ma 4 dm., 20 mk.; w 1827 r. wś

rząd., 3 dm., 14 mk. 4.) M., wśi folw., pow.
władysławowski, gm. Kidule, par.Kajmele,

odl. $l w. od Władysławowa, ma 4 dm., 88

mk. 5.) M., wś, pow. władysławowski, gm.

i par. Gryszkabnda, odl. 23 w. od Władysła-

wowa, ma2 dm., 20 mk. 6.) M., wś, pow.
władysławowski, gm. Zyple, par. Łuksze, odl.

29 wiorst od Władysławowa, ma 3 dm., 38
mieszk, Br. Ch.

Meszkiniki, wś, pow rossieński, par. Jur-

borska.

Meszkinis al. Rubeżyszki, wś, pow. szawel-

ski, gmina kiryanowska, 5 dusz, 32 dzies,
ziemi, i J. G.

Meszkodańce, okol. szlach., pow. lidzki, 5
okr. adm., od Lidy 52 w., od Ejszyszek20 w.,
3 dm., 20 mk, kat. A. T. |
Meszkruppien (niem.), wś, pow. gołdapski,

st, p. Dubeninki; 28 włók, 161 mk. (1856).  
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Meszkucie, wś, pow. maryampolski, gm.
Szumsk, par. Kieturwłoki, odl. 6 w. od Ma-
ryampola, ma 66 dm., 382 mk.; w 1827 r. wś
rząd., 49 dm., 341 mk. i

Meszkucie 1.) al. Meszkujcie, mko, pow.
szawelski, gm. Gruździe, o 18 w. od Bzawel,
o pół wiorsty od szosy szawelsko-mitawskiej,
ma kościół katol., od 1834 paraf., st. poczt.
na trakcie z Mitawy do Taurogen, 43 dusz
uwłaszezonych na 372 dzies, ziemi. Niegdyś
należało do dóbr stołowych królewskich, po-
tem do hr. Zubowa, obecnie w ręku jego sukce-
sorów Naryszkinów. Tutejszy kościół pod
wezw. św. Stanisława, 1677 r. z drzewa
wzniesiony kosztem mieszkańców. Parafia ka-
tol. dekanatu Janiszki: dusz 2570. M., wś
tamże, 23 dusz, 101 dzies. ziemi; folw. M, na-
leży do dóbr Grruździe. 2.) M., wś, pow. sza-
welski, gm. chwałojńska, par. użwencka, 10
dusz, 81 dzies. ziemi gleby 2 rzędu. 8.) M.,
wś, pow. rossieński, par. teneńska. 4.) M.,
wś, pow. trocki, 4 okr. adm., 14 w. od Trok,
17 dm., 196 mk. katol. J. Krz2
Meszkupie, ob. Mentupie.
Meszle, zaśc. nad rz. Merknianką, pow.

święciański, 2 okr. pol., o 15 w. od Święcian,
3 dm., 21 mk, kat.

Meszliny, wś, pow. wyłkowyski, gm, i par.
Pojewoń, odl. 14 w. od Wyłkowyszek, ma 10
dm., 93 mk. W 1827 r. wś rząd. 6 dm., 63
mk, Położona śród błot ijeziór, z których
bierze początek rz, Bredejka. Należała do
dóbr królewskich w kluczu Królowe Krzesło,

stanowiącym część ekonomii Olita; następnie
rządowa. Br, Ch.

Meszna al. Grabienica (w dok. Wierzbiec),
rz. w pow. słupeckim, wypływa zjez, Powidz-
kiego pod wsią Mieczownicą, płynie w kie-
runku zachodnio-południowym pod Meszną,
Młodojewem, Koszutami, Słupeą, Kotunią, Ką-
tami, gdzie wpada od lewego brzegu do rzeki

Strugi, płynącej od ks. Poznańskiego, a z nią
do Warty.
Meszna, kol. nad strum, t. n., pow. słupe-

cki, gm. i par. Młodojewo, odl. od Słupcy w.

8; dm, 9, mk, 44 (ob. Łaski, Lib. Ben., I, 304).
„Meszna 1.) wś, pow. bialski, w pobliżu gra-

nicy szląskiej, 435 m, npm., na wschod. stoku

Magóry, wznoszącej się do 1093 m. npm. WŚ
odległą od Biały o 12 kil. przecina droga
z Wilkowie do Rybarzowice i przepływa mały
potok, zwany Meszna, wpadający do Biały. Tę

osadę, liczącą obecnie 331 mieszk. rzym.-kat.,

założył w 1712 r. Jerzy Warszycki, kaszt, łę-

czyeki, właściciel Łodygowie, wmiejscu, gdzie

był poprzednio Zwierzyniec i nazwał od poto-

ka (Siarczyński, Rkp. Bibl. Ossol. No 1825).

Mieszkańcy są przydzieleni do parafii w Wil-

kowicach, mają jednak murowaną kaplicę,

w której się czasami nabożeństwo odprawia,

7.
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_ Więk, pos, niema; pos. mniej, ma obszaru 110
mr, roli, 29 mr, łąk, 160 mr. pastw. i 16 mr.
lasu. Mieszkańcy trudnią się obok uprawy
roli sukiennictwem i mają nad potokiem folusz,
M. graniczy na płn. z Bystrą, na zach. z czę-

_ściami Wilkowie i Łodygowice zwanemi Borem,
a na płd. z Buczkowicami. Od zach. ciągną
się rozległe lasy na górach aż po granicę szlą-
ską. 2.) M.-Szlachecka al, Buchcice, pow. tar-
nowski, par. Tuchów. Leży w okolicy pod-

_ górskiej, 325 m. npm., nad małym dopływem
z lew, brzegu Biały Dunajcowej, w glebie ży-
tniej. Ma 500 mk, z których 476 rzym,-kat.
Na obszarze więk. pos, przebywa stale 33 osób.
Jest tutaj kasa pożyczk. gminna z kapit. 255
zł. w. a. Oddalenie od mczka wynosi (*6 kil.
Pos. więk. ma obszaru 240 mr. roli, 125 mr,
łąk, 24 mr, pastw. i 38 mr. lasu; pos. mniej,
445 mr. roli, 5] mr. łąk, 85 mr. pastw. i 41
mr. lasn. M.-Szląchecka graniczy na płd,
z Łowczowem, na wsch, z Grabkiem,' na zach.
z Łowczówkiem i Rychwałdem. 3.) M.-Opa-
cka, wś, pow. tarnowski, par. Tuchów, ma 365

 mieszk,, z których 312 rzym.-kat. a 53 izrael,
Leży na płd. od poprzedniej, 331 m. npm,,
w okolicy pagórkowatej lesistej, jest przecięta
dwoma dopływami Biały ima na około nie-
wielkie liściaste lasy, Dawniej należała do
opactwa benedyktynów w Tyńcu, którzy
w Tuchowie posiadali duży dworzec, zwany do
dzisiaj opactwem, i wsie: Meszna, Lubaszowa,
BrzozowaiBrzostek, Po wyniesieniu ostatnie-
go opata tuchowskiego Floryana Amansa Ja-
nowskiego w 1786r. na stolicę biskupią w Tar-
nowie, zostały te wsie przyłączone do fundu-
szu religijnego a następnie, bądź częściowo,
bądź w całości, sprzedane. Ź tego pówodu ma
„tu więk. pos, tylko 21 mr. roli; pos, mniej, 394
mr. roli, 45 mr. pastw., 37 mr, łąki ogr.i 150
mr. lasu, Kasa pożyczk, gminna rozporządza
kapitałem 143 zł, w. a. Niarczyński w Dyk.
yoarzu geogr. Galicyi (Rkp. Bibl. Ossol.
Na 1825) powiada, że w tej wsi był klasztorek
bernardynów z pięknym kościołem, który te-(raz, t. j. w 1820, mają Jezuici, ale to jest po-myłka, gdyż tam niema kościoła i może do tejwsi zaliczył dzisiejszą komandoryę w Tucho-
wie. M.-Opacka graniczy na płdn. z Siedli-
skami a na zach. z Lichwinem, Mac.
Mieszme, był to dochód kościelny, przeznaczo-ny na odprawianie mszy, stąd przeznaczone w tymcelu folwarki lub obszary gruntów, nadawane kościo-łom, otrzymywały często nazwy: Meszna, Meszne,

Meszno, Mszanna. :
Meszne, przys. do Górnego, pow. kolbu-

szowski, na zach. od tej wsi, koło boru sosno-
wego Krasne, ma glebę piaszczystą, graniczy
na płn. z Zagajami, na płd. z Zaborzem. 2a.

Mesznik, rzeczka w sieradzkiem, powstają-
ca ze stawów i błót wsi Gęsiny, płynie przez
dobra Kliczkowskie i Charłupskie, oddzielą

4
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wś Smardzew od Wólki Dzierlińskiej, rozlewa
znaczne stawy 1 zniką w łęgu dzierlińskim.
Meszno 1.) wś włośc., pow. lubartowski,

gm. Uhudowola, par. Michów. Posiada szkołę
początkową. W 1827 r. 17 dm., 145 mk,,
obeenie 2] os. i 872 mr. Wchodziła w skład
dóbr Łukawica. 2.) M., wśi os, pow. lubar-
towski, gm. Bamoklęski,

Meszno, 0s., pow. szubiński, 2 dm , 12 mk.;
należy do gm. i wsi Kornelino.
Meszódzura, kasz., ob. Mysza dziura
Meszupis, rz., dopływ Minii z prawej stro-

ny, uchodzi między Bobrungą a Sałantą.
Meszyny, kol. al. pustkowie, pow. ostrze-

szowski, należy do gm. i wsi Rojowa,
Meta, zaśc, pryw., pow. dzisieński, o 78 w.

od Dzisny, 2 okr. adm., 2 dm., 18 mk, staro-
wierców.
Metanówka 1.) wś, pow. hajsyński, gm.

Sobolówka, par. Ładyżyn; 127 dm., 1204 mk.,
1571 dzies, ziemi włośc., 62 cerkiewnej. Cer-
kiew: 1615 parafian. Należy do hr. Aleksan-
dry Potockiej, która posiada około 21000 dzies.
ziemi używalnej. 2.) M., folw. dóbr Teplik,
pow. hajsyński, 540 dzies, rozl. Dr. M,
Metce (w dok, Jfica), wś, pow. zasławski

na płd, od Sulżyna (ob. Archiw, J, Z. R., cz.
VI, t. 1, 290).

Metele, jezioro w pow. sejneńskim, o dwie
wiorsty na wschód od jeziora Duś (ob.), Ma
około 6 w. długości w kierunku od płd. ku
płn. i 1/4 do 8 w. szerok, Obszar jeziora wy-
nosi około 10 wiorst kwadr., a według innych
danych do 1500 mr. Głębokość 30 do 70 stóp,
Brzegi od zach. i pln. bezleśne, niskie, od płd.-
zach.-płd. i płn.-wsch. lesiste. Na brzegach
leżą wsie: Bućkuny, Metele, Poniatowee. Do
jeziora wpada strumień prowadzący wody
z bagien Pieszczanki, a wypływa strumień
idący do sąsiedniego jeziora, mającego około
JO mr. obszaru. Dno piasczyste i iłowate.

Metele, wś i folw., pow. sejneński, gm. i
par. Metele. Leży na przesmyku między dwo-
ma jeziorami: Duś i Metele; odl. 36 w.od Sejn.
Posiąda kościół par. murowany, szkołę po-
czątkową, urząd gminny, młyn wodny, cegiel-
nię. Ma 88 dm., 740 mk. W 1827r. wś M,
miała 52 dm., 391 mk., folw. 2 dm., 17 mk.
M. są dawną osadą litewską, która posiadała
gród obronny, później z tego powodu uważane
były za mczko (Fehard je zowie miastem),
Kościół tutejszy wzniósł ks. Sapieha w 1822 p,
(rrunt w okolicy M, jest piaszczysty i mało
urodzajny, więc i mieszkańcy żyją nie tyle
z roli, ile zarabiają łowiąc ryby w jeziorach
i robiąc sieci dla rybaków żydów, których tu
jest ze 100 dusz. U Metelanów przechowało
się podanie, że w okolicach M. polski wódz
Wiśniowiecki stoczył bitwę ze Szwedami. Po-
lacy przegrali tę bitwę, zostawiając obóz nie-
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przyjacielowi razem z cudownym obrazem
Matki Boskiej, który teraz znajduje się w par.
metelskiej, w kaplicy tak zwanej „Trzech
Krzyżów'* Matki Boskiej Boruńskiej. M. par.
dek. sejneński: 3729 dusz, Folw. M., z wsia-
mi: M., Bućkuny, Poniatowce, Obelniki, Bar-
cice, Pejzeniki, Rynkajcie, Zaczepka i Sutra,
rozl. mr. 938: grunta orne i ogr. mr. 507, łąk
mr. 151, past, mr. 144, wody mr. 125, nienż.
i place mr. 11, bud. mur. 4, z drzewa 17. Jest
tu gorzelnia, cegielnia, młyn wodny i folusz.
Wś M. os, 54, z gr. mr. 1278; wś Bućkuny
08, 35, z gr. mr. 1594; wś Poniatowce os. 81,
z gr. mr. 1118; wś Obelniki os. 32, z gr. mr.
617, wś Barcice os, 53, z gr. mr, 725; wś Pej-
zeniki os. ]8, z gr. mr. 456; wś Zaczepka os.
0, Z gr. mr. 4; wś Sutra os, 6, z gr. mr. 19;
os. Rynkajcie 1, z gr. mr. 38. M. gmina ma
3552 mk., rozl, 10911 mr., sąd gm. okr, III
i st. p. w os. Sereje o 10 w. W skład gminy
wchodzą: Barcie, Bućkuny, Grauże wś i folw.,
Jazykowo, Kapininy, Kumiecie, Kunigałówka,
Maćkańce, Meteie wś ifolw., Metelica, Miszki-
nie, Niekruniszki, Obelica-Piaseckich folw., O.-
Proniewiczów wś i folw., O.-Struczkowskich
wś i folw., Obelniki, Okocie, Paszenka, Ponia-
towce, Porzeczany, Roskoszne, Rynkajce,
Strajgiszki, Sutra-Rządowa, Sutra-Metelska,
dzyrwinta, Tejżeniszki, Wojókuniszki, Zaczep-
ka i Zebrzyszki wś i folw. Metelskie sstwo
niegrodowe, leżało w województwie i powie-
ele trockim, w trakcie zaniemeńskim. W r.
1766 składało się z mczka M. z przyległościa-
mii wójtostwa Simnieńskiego, W tym czasie
posiadali je Jan i Antonina Todwenowie, cze-
śnikostwo, opłacając zeń kwarty złp. 2747 gr.
17, a hyberny złp. 1038. Na sejmie z roku
1778—1775 stany rzpltej nadały to sstwo
w emfiteutyczne posiadanie Jerzemu Wier-
pszy, krajczemu i posłowi powiatu rzeczy-

ckiego, Br. Ch.
Metelica 1.) wś, pow. sejneński, gm, 1 par.

Metele, odl. 35 w. od Sejn, ma 10 dm., 53
mk. 2.) M., wś ifolw., pow. kalwaryjski,
gm. Simno, par. Metele, odl. 33 w. od Kal-
waryi. Wś ma 25 dm,, 53 mk., folw. ma9
dm., 43 mk, W 1827 r. M. wś rząd., 15 dm.,
143 mk.; folw. pryw., 2 dm., 21 mk.

Metelin 1.) wś i dwór, pow. hrubieszowski,
gm. Mieniany, par, Hrubieszów, odl. o 5 w.
od Hrubieszowa. Browar z produkcyą na
1515 rs. W 1827 r. 38 dm., 304 mk. Niegdyś
własność Aksaków, później Kurdwanowskich,
na początku bież. stulecia Bormanów, obecnie
Horodyńskich. Jest tu starożytny, pięknie
zachewany, skarbiec piętrowy murowany z
końca, jak się zdaje, XVII w. Folw. M.
z wsią M. i Terebiniec, rozl. mr. 748: grunta
orne i ogr. mr, 439, łąk mr. 95, lasu mr. 188,
nieuż. i place mr. 21, bud, mur.6, z drzewa  
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87; płodozmian 15-polowy. Wś M. os. 54,
ż gr. mr. 382; wś Terebiniee os. 21, z gr. mr,
288. 2.) M., folw., pow. janowski, gm. Urzę-
dów, par. Boby, od dóbr Boby oddzielony;
bud, drew. 5, młyn wodny, roli ornej 150
mr., łąk 30 mr. Własność ks, Jana Metel-
skiego, Br. Ch.

Metelłen, ob. Meschiellen,
Metelno (Mytelno), wś nad rz. Putyływną,

pow. dubieński, na płd, od Ołyki (Pam, Ar-
cheogr, Kom., t. IV, od. 2, 126).

Metelskie, jezioro, ob. Motolskie.
Meten al. NZeienfiiess (dok.), rz., dziś Nette

(ob.) zwana.
Meteniów, wś, pow. złoczowski, leży na

północnym skraju wyżyny podolskiej, o 19
kil, na płd.-wsch. od Złoczowa, o 10 kil. na
płn. od sądu powiat., urzędu poczt, i parafii
obrz. łać., a o 4 kil. od stacyi kolej, i urzędu
telegr. w Zborowie; par. gr.-kat. w Grabkow-
cach, wiosce o Ż kil, na płd. leżącej; w miej-
seu zaś jest cerkiew drewniana pod wezw. św.
Mikołaja. Od płn. z Iwaczowa płynie środ-
kiem obszaru wsi Główna Strypa ku płd,,
wrzynając się coraz głębiej w poziom wyżyny;
na prawym jej brzegu, w dolinie, leżą zabudo-
wania wiejskie, Zach. częścią obszaru prowa-
dzi gościniec rządowy złoczowsko-tarnopolski,
a środkiem linia kolei żelaznej Karola Ludwi-
ka; wioska leży w środku między stacyami

Płuhowem a Zborowem. Położenie równe,
wysokie, stąd wiosna tu opóźnia się, śniegi le-
żą dłużej. Wschodnia część obszaru wznosi

się do 401 m., zachodnia 892 m., adolina Stry-
py 358m.npm. Warstwę rodną stanowi glinka,
na której udaje się najlepiej jęczmień i owies;
gospodarstwo rolne dwupolowe. Obszar całej
wsi wynosi 693 ha w 1405 parcelach; z tej
przestrzeni posiąda gmina 34] ha roli, 17 ha
łąk i ogr. i27 ha pastw,, a obsz, dwors. 230

ha roli, 4 ha łąk i ogr., 11 ha pastw. i11 ha
dębiny. Czysty dochód, wedle obliczenia na
r. 1884, WYNOSLWgm, 1651 złr. 44 kr., na obsz.
dwors, 1195 złr, 18 kr.; od tego opłaca rocznie
bezpośredn. podatku gruntowego gmina 3887
złr., dwór 23] złr, 9] kr. Właściciel Juliusz
hr. Dzieduszycki, Mieszkańcy zajmują się
wyłącznie uprawą roli; obok chat pielęgnują
małe sady jabłoniowe i gruszowe; pszczelni-
ctwem zajmuje się kilku gospodarzy i dwór,
przemysł domowy nie rozwinięty, a drobny
handel w ręku izraelitów. Z ogólnej liczby
mieszkańców, których, wedle spisu z 1880 r.
było 498, przypada na obrz. gr.-kat. 455,
rzym.-kat. 8, a wyznania mojżeszowego 35;
Języka polskiego używa 46, ruskiego 452;
umie czytąć 99, We wsi było 189 koni, 187
sztuk bydła, 2 owce, 178 sztuk trzody chlew.
1195 pni pszczół; we dworze 29 koni, 63
szt, bydła i 26 pni pasiek, (rmina posiadą
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- własną kasę pożyczkową z kapitałem zakłado-
wym 421 złr. 78 kr, Szkoła filialna z wykła-
dem ruskim, istnieje od r. 1865.

Meterska, mała rzeczka, lewy dopływ
Dniestru, oddziela z płd.-wsch, strony pow.
uszycki od mohylowskiego. Zaczyna się w pow.
uszyckim koło wsi Dunian, wpada do Dniestru
około wsi Radkowice. Dr. M,
Metgethen (niem.), dok, Mfintegeithen, dobra

ryc., ze st, poczt., telegr.idr. żel. królewiecko-
piławskiej, pow. królewiecki, 9 kil. na zachód
od Królewca, w pagórkowatej, lesistej okolicy,
z lekkimi gruntami, Była to dawniej puszcza
Kaporowska (Kapornsche Haide) nad zatoką

 fryską, Ma 229 mk, ewang., trudniących się
rolnictwem; sieją żyto i owies, Okr, urz. stanu
cywil. Judyty. Obszaru mają 998:90 ha, mia-
nowicie 310*60 ha roli orn. i ogr., 10110 łąk,
211*10 pastw., 358'20 boru, 17:80 nieuż. i t.d.,
510 wody; czysty dochód z gruntów 12497
mrk, W miejscu cegielnia, R, 1278 d. 17
stycz. nadaje marszałek Konrad v. Tierberg

_ Prusakowi Regune w zamian za posiadłość, któ-
rą tenże zakonowi odstępuje, włóki w polu Min-
tegeithen prawem dziedzicznem, zwalnia tak

jego, jako i spadkobierców od dziesięciny i
tłoki; za to będzie służył w zbroi i pomagał
przy budowaniu zamków (ob. Perlbach: Preuss,
Regesten, str, 232). Kś, Fr.
Metkaym (dok.), ob, Mettkeim,
Metlicha, odnoga, kanał boczny Dniepru

z lew. brzegu, w pow. melitopolskim, między
właściwym Dnieprem a rz. Końską, powyżej
Karajdubiny (ob. Wieliczko, t. III, 473).

Metlinie, wś nad Kunką, pow. hajsyński,
gm. Kiślak, par. Kuna; 187 dm., cerkiew, 2
młyny wodne. Por. Hajsyn X. M. O,

| _ Metnica, ob. Mytnica,

Metritz-Kampe (niem.), włość emfiteutycz-
na, tworzy jedną wś z Piekłem, pow. malbor-
ski; 3 do 4 włók rozl.; 19 mk. (1856).

Metropolitarna-Waka, własn. rząd., nad
rz. Waką, pow, trocki, | okr. adm., 15 w. od
Trok, 1 dm., 20 mk. kat.

Metschullen al. Metzullen (niem.), wś na
Mazurach, pow. wystrucki, st. p. i okr.- urz.
stanu cywil. Norkitten; 120 mk, (1856).

Metszulien (niem.)al. Augsgirren, wś, pow.

ragnecki, st. p. Krupiszki, okr. urz, stanu cy-
wil. Warnen. Kś. Fr,

Mettau al. Meiawa, Mełuja, lewy dopływ
Elby.

Metterquetten (niem.), wś, pow. szyłokar-
czemski, tuż nad granicą rosyjską, st. p, Ko-
leciszki, urz. stanu cywil. Paszieszen; 183 mk.
(1856). Kś. Fr.

Mettkau (niem.). Tak zostały 1884 r. prze-
zwane dobra ryc. Łączyńska huta, pow. kar-
tuski,

Mettkau, w 1326 r. Mettichaw, 1860 r.  
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Meitkaw, dobra, pow. wrocławski, par. katol,
Borganie; st. dr. żel. z Wrocławia do Halb-
stadt, o 30 kil. od Wrocławia.

Mettkeim, dok. Metkaym (niem.), wś ios.
w zach. części pow. labiewskiego, st, p. Wulfs-
hófen, M. tworzy osobny okrąg urzędu stanu
cywil., do którego 1880 r. należało 1229 dusz.
WŚ M. w 1856 r. miała 343 mk. Wspominana
już 1277 r. (Perlbach: Preuss, Regesten, str.
229). Kś, Fr.
Metuezablota (dok.), jez. pod Kamieniem,

pow. złotowski, zachodzi w dok. z r. 1273
(Czyt, Perlbach: P. U. B., str. 210). Kś, Fr.

Metuja, ob. Moeżtau.
Metyjki, ob. Motejkz,
Metyńce 1.) wś, pow. lityński, gm. Ułanów,

par. Chmielnik, o 38 w. od Lityna; 73 dm,,
432 mk., 671 dzies. ziemi włośc., 1330 dwors.
Dziedzictwo dawniej Kornelowskich, Trzecia-
ków, dziś Mazarakich. Czarnoziem, budowle
murowane, ogród angielski. 2.) M., wś nad
rz. Bożkiem, pow. starokonstantynowski, par.
Kulczyny-Krasiłów. R. 1867 miała 98 dm.
Metyngen (dok), jez., pow. reszelski. Czyt.

Cod. dipl. Warm., III, 294.
Metzelbitz (dok.), ob. Myśliwiec,
Metzullen (niem.), ob. Metschullen.
Meuslicz (dok.), ob. Myślęta.
Mew, szczyt lesistej góry, 598 m. wys.,

pod 4993! płn. szer. i 410 24 wsch. dłg. F,,
w zach. stronie Cisowa, na gran. Bubniszez,
pow. doliński, na dziale wodnym między Su-
kielem a jego dopływem Beniowem w lesie
Karbolowa zwanym, |
Mewe (dok. Mewa), ob. Gniew.
Meweńskie albo Mewskie starostwo, ob

Gniewskie starostwo.
Mewischfelde (niem.), ob. Gniewskie pole,

st. p. Kurzybrak, okr. urz, stanu cywil. Scha-
dewinkel.

Mey..., por. Maż....
. Meybome, Meyżowm (dok.), ob. Maibaum,
Meycz, Meycze (dok.), ob. Mycyny.
„.Meyenhof (niem.), dobra, pow. kłajpedzki,

5 mk., 414 mr. ziemi (1856), st. p. i okr. urz.
stanu cywil. Eroekuls.
Meyenthal (niem.), ob. Olszewko, pow. zło-

towski, i
Meyerhof (niem.), dobra, pow. labiewski,

st. p. iokr. urz, stanu cywil. Laukischken
(o 2 kil.); 12370 ha roli orn. i ogr., 5'94 łąk,
25:13 pastw., 8775 nieuż., 72 mk.(1856).
Meyerischken (niem.), ob. Majeryszki.
Meyers-Abbau (niem.), 08., pow. łecki, st.

p. Neuhof. |
Meyken (niem.), dobra ryc., pow, labiew-

ski, st. p. i telegr. Seith o 1 kil, odl., okr.
urz, stanu cywil. Drozdy; 486*24 ha rozl., 165
mk. (1856). Kś. Fr.
Meykersmuehle, młyn, pow. wągrowiecki,
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2 dm, 27 mk., 11 ew., 16 kat., 7 analf, Poczta
w Smogulcu, -

Meynie (dok.), ob. J7:nża,
Meynkowicz (dok.), ob. M/nkowice.
Meyran (dok.), ob, Jfirany.
Meyselwałde (dok.), ob. J/iswalde, por.

kKtbląg, t. LI, 336.
Meyszen-Dargi al. Szilmeyszen, Szilmeuszen,

wś, pow. szyłokarczemski, na wsch. od st. p.
Szyłokarczma, niedaleko granicy ces. rosyj-
skiego, Kś. Fr,
Mezbeze al. Mezwezże, błoto (palus ursi), ob.

Konarzyny 1), IV, 322.

Mezdeni, przysiołek Dorny Watry, w pow.
kimpoluńskim, Br. G.

Mezeń, miasto pow. gub. archangielskiej,
nad rz. Mezenią, otoczone od płn, i wsch, trzę-
sawiskami, odl, 147075 w. od Petersburga,
a 507 od miasta gubernialnego. Ma 1906 mk.,
trudniących się połowem łososia; 2 cerkwie,

szkołę powiatową i przystań, gdzie się zatrzy-
mują płynące z morza łodzie. St. poczt.

Mezeńce, wś nad rz. Ikopotem, dopływem
Słuczy, pow. zasławski, par, Kulezyny.

Mezerieze, potok, prawy dopływ Ilemki,
ob, Zlemie,

Mezerycze Nowe (Międzyrzecz), kol., pow.
suraski gub. czernihowskiej, o 8 w. od osady
Klińce, nad rz, Unecz, założona 1832 r., i fa-
bryka sukna, Nazwana i urządzona przez
Isajewa na wzór fabryki w Międzyrzeczu (Me-
seritz) poznańskim. Ma 30 dm., 346 mk,,
szkołę ewangielicką,
Mezewitz (niem.). ob. Niedźwiedź.
Mezgusza, rz., dopływ rzeki Kudep (ob.).
Meziakow, ob. Miziaków.
Mezinowka, zaśc., pow. miński, okr. police.

kojdanowski, nad rzką wpadającą do Piere-
czutej, w okolicy o milę ku zachodowi od dóbr
Zubrewicze; miejscowość lesista, grunta i łąki
piękne, osad cztery. A. Jel.

Meziuny, wś, pow. rossieński, par. ga-
wrańska. |

Mezlak, ob. Mazlak,
Mezocz, ob. Mizocz.

Miezó, węg., znaczy: polny.
Mezow, ob. Mizow.
Mezowo, niem. Mehsau, dok. Mesaw, dobra

ryc. z wybud. Kozią Karczmą zwanem, pow.

kartuski, st. p. Kartuzy 6 kil. odl.; 546 stóp
npm., w uroczej okolicy, na małym półwyspie
śród jeziora wadzyńskiego. M. ma 12427 ha
roli orn. i ogr., 25'46 łąk, 39'88 pastw., 5'T4
boru, 10:73 nieuż., 45:45 wody, razem 251*58
ha; czysty dochód z gruntu wynosi 722 mrk,
W miejscu cegielnia, młyn i tartak; hodowla
bydła, Do dóbr należy także jezioro, mające

178 mr. obszaru. Do M. zalicza się jeszcze
19 posiadłości gburskich i 15 zagród prywa-
tnej własności. W 1867 r. 437 mk., 307 kat.,  
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130 ew. 47 dm. Do ew. szkoły w M. znaj-
dującej się uczęszczają i dzieci katol., którym
nauczyciel z Dzierzążna udziela naukę w re-
ligii kat. (1884 r. 30 dz. ew., 70 kat.); paraf.
ew. Kartuzy, kat. Żukowo; okrąg urz. stanu
cywil. Żukowo, W 1258 r. d. 26 lipea zapi-
suje książę pomorski Świętopełk II pannom
norbertankom Mezowo (ob. Perlbach: Pom,
Urk. B,, str. 150) wraz z jeziorem Wadzynem;
sądzą jednak, że dokument ten nie jest auten-
tyczny i że dopiero r. 1316 M. przeszło na
własność panien, podczas gdy dotąd należało
do klasztoru oliwskiego (ob. „Zeitschs. des
Westpr. Gresch, Vereins*, VI, str. 67). Jak
przypuszczają akta żukowskie, została ta wieś
wraz z pobliskim Wadzynem i Dzierzążnem
zburzona przez Krzyżaków w wojnie około r.
1454. W sto lat później otrzymał te opusto-
szałe wsie (r. 1557) w wieczystą dzierżawę
Konstanty Ferber, radny miejski gdański;
rocznej dzierżawy płacił 100 grzyw. On to
na nowo M. odbudował. Później jednak
w XVII wieku dzierżawę odjęły panny i sa-
me gospodarstwo prowadziły, R. 1748 stały
tu prócz dworu 3 domy dla robotników (ob.
kś, Fankidejski: Klasztory żeńskie w dyee.
chełm., str. 27 54—55). Pierwotnie była
ta wieś osadzona na prawie niem, Por. Grądy
(t. II, 802). Kś, Fr.
Mezowskie pustki, pow. kartuski, nieda-

leko Mezowa, nad jez, Okunkowo; tu stała po-
dobno dawnemi czasy wś Wadzyno z kościo-
łem i cudowną figurą N. M. P. Czyt. Fanki-
dejski: Klasztory żeńskie, str, 41.  Kś, Fr,
Mezó-Laborcz, st. kol. żel. w Węgrzech,

ob. Jaśliska.
* Mezuez (dok. 1312 r.), ob. Niedźwiedź,

_ Mezvezidol (dok.) al. Medwedidol, Mezuezi-
dos, Musvesdol, stara dziś już nie istniejąca wś
pod Gmiewem, na lewym brzegu Wisły, pow.
kwidzyński, dawniej własność cystersów
w Oliwie; wspomniana po raz pierwszy
w dok. z r. 1245, w którym papież Inocenty
LV potwierdza klasztorowi wszystkie jego po-
siadłości (ob. Perlbach: P, U. B., str. 74).
W 1279 r. d.29 kwiet. potwierdza bisk. A:l-
berus i kapituła kujawska klasztorowi oliw-
skiemu ugodę zawartą niegdyś z bisk, Micha-
łem względem dziesięcin z wsi, które posiadał
zakon już od r. 1238, Między temi wsiami
jest i M. R. 1281 potwierdza Mestwin klasz-
torowi darowiznę Sambora, dotyczącą ziemi
gniewskiej, i tu wymieniona jest wś Musves-
dol. R, 1288 nadaje Mestwin zakonowi 16
wiosek jako wynagrodzenie za inne w ziemi
gniewskiej położone i Krzyżakom odstąpione
wsie; między ostatniemi była i wś Mesvezy-
dol. R. 1283 d. 26 lip. nadaje Mestwin bi-
skup. kujawskiemu za odstąpione dziesięciny
z kilkunastu wsi, między któremi zachodzi M.,



Ż08--- i Mez

i inne wsie, mianowicie Postałowo, i połowę
Centnowa i Mrzezina, Kś. Ir,
Mezynowka, wś nad rz, Niemoreże, pow.

zwinogródzki, odl. 10 w, od Zwinogródki.
PowstaławXVIII w, z futorów mieszczan|
zwinogródzkich. Gdy Ksawery Branicki zo-
stał obdarzony M., wtedy po upadku rzeczy-
pospolitej mieszczanie miasteczek na Rusi zo-

_ stali zrównani z poddanymi wsi szlacheckich
i rządowych i posiadłości ich przeszły do wła-
ścieieli, Branicki podarował M. Niemiryczowi,
ten zaś sprzedał po połowie Rosnowskiemu i
Jaczewskiemu. Jest tu cerkiew, zbudowana
na miejscu dawnej kaplicy w 1785 r. W 1862
r. obie połowy M. miały 1292 dzies. i 709 mk.
(12 kat. i 20 żyd.), Na polach M. są ślady
okopów, wałów i murów, Lud zwie te szcząt-
ki zamczyskiem Żygmonta (Zygmunta ?).

Meża, Mieża (właśc. Miedza), rz., lewy do-
pływ Dźwiny, nastaje w gub. twerskiej, we
wsi Meży, poczem zaraz wstępuje w gub. smo-
leńską, płynie głównie z płn-wsch. na płd.-
zach,, lubo znaczne czyni kolana często od te-
go odstępując kierunku. Że wszystkich rzek,
które Dźwina zabiera, jest M. co do długości
największa i najwięcej rozgałęziona, płynie
bowiem na przestrzeni przeszło 200 wiorst,
przy szerokości 25 do 35 sążni i głębok. 11/5
do 5 stóp. Górne jej gałęzie legły jeszcze na
grzbiecie wysoczyzny północnej, której płd.
stoki okrąża jej dolina na znacznej przestrzeni
w przedłużeniu z doliną wpadającej do niej
Obszczy. Ta Obszcza jest już od Biały spła-
wną i nią dostają się pośrednio do M. i Dźwi-
ny naprzeciw wsi Ujścia, zabierając znaczną
ilość strug i rzeczek: od praw. brz. wpada do
niej struga Wysoczeńka, dalej Budanówka,

 Czarnuszka, na dalszej przestrzeni jest ten
brzeg ogołocony z dopływów, bo M. przybliża
się ku Dźwinie, lecz znaczniejsze są te dopły-
WY; które zabiera z lew. brzegu, jako to: Me-
życa, pod wsią tegoż nazwiska, dalej Ponikła,
Bereza, na Przyberezie płynąca, dalej Łucze-
sa, któratu poniżej Berezy uchodzi, dalej Ob-
sza czyli Obszeza spławna i ze wszystkich
najznaczniejsza. Ia ostatnia wypływa z ba-
gnisk i źródłowiska jej są zbliżone do źródeł
Dniepru, kierunek jej ze wsch. na zach., ró-
wnie jak wszystkich rzeczek, które powyżej
jej ujścia wpadają do M. Z praw. brz. wpada
do Obszy (Obszczy) jedna Łba, poniżej miasta
Biały, z lewego zaś Nacza, następnie Sosenka,
przy wsi Pouczowie, sama zaś Obszcza wpada
do M. naprzeciwko wsiUjścia. Dalsze dopły-
wy M. zmieniają poniżej ujścia Obszczy kie-
-runek i mają się odtąd głównie z płd. ku płn.;
te są: Rzać w połączeniu ze strugami Bielus
al. Bilejka i Luty, dalej Szatnica, wypływa-
jąca z jeziora Szatno, którą zasila Kaneda i
Łonna, w końcu zaś wpada do M. Sowsza, któ-  
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ra z praw, brzegu uprowadza Seremiatę i Doł-
życę z Jelszą, płynące do jeziora Szczuczego,
zaś Iryłowa z jeziór od lew. brz, W. Poł.
Meżamujża, ob. Graenzhof.
Meżaniszki, wś przy drodze żel, warsz.-

petersb., o Il w. na płd. od Kałkun, tuż obok
przystanka Girwiszki i rzeki Łaukiessy.
Meżawna, rz., zapewne leżanka, ob. Ko-

tówka i Szczara.
Meże, wieś, pow. rossieński, par. tauro-

gowska.
Meże al. Jeża, wś nad rz, Łowacią w gub.

witebskiej,
Meżenicze, wś, pow. słonimski, o Ż1 w. od

Słonima, z zarządem gminy, obejmującej 1951
dusz.
Meżerycka, gm. w pow. wołkowyskim, we

wsi Szejkach, o 25 w. od Wołkowyska, ma
1223 dusz.

Meżupis, ob. Wejszatys.
Meżażo!, jez. w pow. borysowskim, o 5 w.

na płn, od jez, Miadzioł, otoczone błotnistemi
lasami, dł, w. 4, sz. w. 11/,.
Meżyboż, ob. Ifiędzyborz.
Meżybrody al. Meschibrod, przysiołek, gm.

Podzaharycza, w pow. wyżnickim. Br. GQ.
Meżybrody, ob. Międzybrody,
Meżyca, ob. Meża,
Meżygór 1.) inaczej Międzygórze al. Roza-

łówka, wś, pow. kamieniecki, gm. Hawryszów-
ka, par. Źwaniec, 28 osad, 164 mk., 130 dz.
ziemi, należy do Rozałowskich. Por. Sokół,
2.) ML., ob. Jeżygorte. Dr M,
Meżygory, ob. Meżygorie.
Meżyhir, ob. Międzygórze.
Meżykirci, ob. Miedzyhorce,
Meżyhorie, ob. Meżykory.
Meżyhorka, wś, pow. czehryński, na płn.-

zach. od Złotopola, a na płd.-zach. od SŚmiły,
(Archiw. J. Z. Rusi, cz. VI, t. I, 540).
Meżyhory, ob. Międzygóry.
 Meżyhory (Meżyhorje, Międzygórka), nad

Dnieprem, os, rząd., fabr. i klasztor, pow. ki-
jowski, odl. 18 w. od Kijowa a 8 w. od
Wyszhorodu. Leży w głębokim parowie, ze
trzecn stron zamkniętym górami, i tylko
z czwartej, od Dniepru, nakształń wrót roz-
wartym. W miejscu ustronnem wznosi się
monaster, z dwiema murowanemi cerkwiami:
Preobrazeńską (Spasa) i apost. Piotra i Pawła,
Miejsce to, położeniu swemu, między górami,
winno też swoje nazwisko. Dla zachwycają-
cych zaś widoków, w jakie to urocze obfituje
miejsce, latem, w niedzielę i święta, M. są
zwyczajnym celem pozamiejskich wycieczek
kijowian, którzy tu się Dnieprem, na paro-
statku, dostają. Niema zgody, pomiędzy hi-
storykami Kijowa, ©0 do czasu pierwotnego
założenia tego monasteru, Jedni z nich utrzy-
mują, że pierwotna cerkiew tutejsza „Białego
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Spasa' została założoną w r. 1161 przez w.
księcia Andrzeja Bogolubskiego; inni znów są
zdania, że była założoną dawniej, to jest
w 988 r. przez mnichów, przybyłych z Grecyi

do Kijowa, wraz z pierwszym metrop. kijow.
Michałem. Zakrewskij jednak krytycznie u-
dowodnił, że tak jedni jak i drudzy twierdzą
bałamutnie, że twierdzenia ich, jako oparte
nie na ówczesnych kronikach, ale jedynie na
późniejszych, t. j. z XVII wieku już pocho-
dzących monasterskich-zapiskach, są zbyt nie-
pewne, aby mogły zasługiwać na wiarę,i prze-
to też wniósł stanowczo, że pierwiastkowe za-
łożenie tej cerkwi chyba odnieść by wypa-
dało do doby o wiele późniejszej, bo do cza-
sów pomongolskich czyli litewskich. Że cer-
kiew i monaster w M. istniał już za dni
Kazimierza 1V, mamy tego wybitną wska-
zówkę w hramocie Zygmunta I, do wojewody
Andrzeja Niemirowicza z r. 1520, w której
tenże król Misajlowi Szczerbinie, dozwala cer-
kiew św. Spasa w M. „na sej czas w pustie*
stojącą, odnowić; albowiem, jak się mówi da-
lej w tejże hramocie „ta cerkow Bożaja, ot
wyniatja Kiewskoho opustoszała i chwały Bo-
żoj w nej ne było” (Akty Z, R., t, II, M 121).
Wiadomo zaś, że wtedy, pod wyrazem „wy-
niatje' rozumiano wyłącznie napad w 1483 r.
Mendligireja na Kijów, wydarzony za rządów
Kazimierza Jagielończyka. Monaster ten prze-
to po zniszczeniu swem, przez Szczerbinę od-
nowiony, następnie należał do podawania kró-
lewskiego i Zygmunt August dał go w doży-
wocie, wraz z ziemią wyszogrodzką, r. 157]
Eustachemu Wysockiemu, pisarzowi kance-
laryi kor. ruskiej (Akty istor., t. I, M 58).
Już wtedy oddawanie dóbr monasterskich
w dzierżenie ludzi świeckich poczęło być bar-
dzo częste, Prawdopodobnie zwyczaj ten
przyszedł z zachodu (ob. Ducange: Grlossar.
infim. latin, pod: Abba comites), Stefan Ba-
tory też zarówno miał w swej opiece wyłącz-
nej tenże monaster. Niemniej też i panowie
ówczesni ruscy wielką dla tego miejsca oka-
zywali dewocyą, jak np. kniaź Jurji Semeno-
wicz łucki, Andrzej Połoz, Hornostaj, An-
drzej Niemira, Jacko Butowicz i wielu innych.
Monaster posiadał dziedzicznie ziemię wyszo-
grodzką ale, z powodu niepewności jej obrębu,
często Czerncy narażeni byli na zatargi z są-
siadami. Jakoż dopraszali się oni u króla
o sprawiedliwość, skarżąc się na kniazia Eu-
stachego Rużyńskiego, podstar. kijow., który
im grunta pozabierał. Król je wrócić rozka-
zał i nadto rotmistrzowi kijow. Kacprowi Stu-
żeńskiemu (mazurowi) bronić Czernców 0d
przemocy podstarościego (rusina) polecił, Ale
zaczęły się kozackie zamieszki, Szlachcicpol-
ski Kosiński podniósł bunt i kozacy jego

w 1592 r., pod wodzą Iwana Grenkowicza,  
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włamali się do monasteru w M.; ihumena Jó-
zefa Bobrykiewicza Kopota związali i zbili,
a wstręt mając wrodzony ku wszelkim zapisa-=

nym papierom, w kawałki darli hramoty kró-
lewskie, nogami deptali, Sam zaś monaster
zrabowali i spustoszyli (u Zakrewskiego: Akty
Mezyh, monast., M 2, t. II, str. 465), Mona-
ster tak spustoszony długo stał pustką pra-
wie, aż nareszcie ihumen Afanasi, moskwicin,
wychowaniec ks, Konst. Ostrogskiego podniósł
g0 z ruiny i odbudował a nadto u egzarchy
patryarszego konstant, wyrobił dlań stauro-
pigią. Następnie w 1612 r. bulgarski sofijski
metrop. Neofit, podczas swojego pobytu w Ki-
jowie, cerkiew nową tutejszą poświęcił, Licz-
ba czernców była znaczna. Piotr Mogiła po-
wiada: „„obacz w kijowskiej ziemi (nie wspo-
minam fundusz mające monastery) Meżyhorski,
w którym jest więcej niż półtorasta zakonni-
ków, in communitate, z pracy rąk swoich,
sposobem Antoniego, onego wielkiego Pustel-
nika, żyjących (Litos). Iż czerncy ci z pra-
cy rąk swoich żyli, to rzecz podobna, ale żeby
byli pozbawieni funduszów, jak chce Mogiła,
to się nam nie zdaje, albowiem, oprócz ziemi,
którą posiadali (w tym czasie skarżyli się na
lustratorów, że im część gruntów odjęli, ob.
Opis akt, Ne 12, str. 7), toć jeszcze i na fundu-
szach im nie zbywało, ile że szlachta ruska
wciąż ich testamentowymi zapisami swymi
hojnie obdzielała. Oto np. co pisze w swojej
ostatniej woli Jerzy Lassota, dziedzie Hostom-
la (ob. Hostoml): „Ciało moje ma być pocho-
wane podług zakonu naszego greckiego w cer-
kwi monasteru meżyhorskiego, na którą cer-
kiew nieboszczka żona moja legowała złt. 400,
a ja teraz leguję 600. Ciało moje ma być
położone obok ciała żony mojej pierwszej Nie-
mierzycównej'* (testament ten w zb. Konst.
Swidz.). Oprócz szlachty i kozacy zaporozcy
niemniej też swoję okazywali szezodrobliwość,
W dumie o Samujle Koszce, powiedziano, że
zdobycze dzielono na 3 części, dla meżyhor-
skiej cerkwi, Trechtymirowskiego monasteru
t Pokrowskiej Siczowej cerkwi, które: „,Da-
wnym koząckim skarbom budowały, Szczob
za nich wstajuczy i lahajuczy, Myłoserdnoho
Boha błahałyć — ale kiedy w skutek krwa-
wych powstań, Trechtymirów odebrano za
karę kozakom, Meżyhorski monaster zaczął
odgrywać tę samą rolę u Zaporozców €0
wpierw [rechtymirowski. Za wojen wszak-
że Chmielnickiego Trechtymirów wrócił zno-
Wu do Kozaków. Bohdan Chmielnicki wiele
też monasterowi meżyhorskiemu świadczył;
zawarował mu dawne jego przywileje i wiele
dóbr darem nadał (Piotrowce, Moszczuny,
Czernin), Wieliczko opowiada o bitwie, jaka
miała miejsce jakoby pod Meżyhorami, po-
między Tatarami a Chmielnickim. Było to



270 Meż

w 1654 r. Tatarzy zaciekłszy się krwawymi
zagony aż w głąb Wołynia, w odwrotnej dro-
dze z jassyrem szli pod Kijów, Chmielnicki
chcąc im przeciąć odwrót, dopadł ich pod M.
i rozbiwszy, w rozsypkę rzucił, Od tej chwili
spółka kozacko-tatarska miała się jakoby ro-
zerwać a Chmielnickiemu nie pozostąwało jak
poddać się Rossyi. Dziwna rzecz, że o tej po-
rażce Tatarów, tak znaczącej i doniosłej, tylko
jeden Wieliczko wspomina, w innych źródłach
zupełnie o tem głucho (Wieliczko, t. I, str,
166). R. 1660 car Aleksy Michajłowicz
monaster znacznymi obdarzył dobrami (Bobro-
wice, Kozarowicze, Hlebówka, Jasnohorodka
i Ihnatówka; Zakrewskij, t. I, str. 472). Ale
w 1665 r. pożar zniszczył cerkiew i monaster-
skie zabudowania. Widać atoli, że monaster
ten był w obronnym stanie i pod opieką dział,
bo w 1671 r. pułkownik Piwo, który strzegł
granic od Kijowa, wpadł tu i pozabierał działa
(porów. Dymir). Niezbywało i teraz mona-
sterowi na dobrodziejach i chlebodawcach.
Hetman Samujłowiez hojne sypał jałmużny,
a najbardziej Joakim, patryarcha moskiewski,
Jakoż wkrótce na miejscu spalonej cerkwi
czerńcy pobudowali nową Preobrażeńską. R,
1679 d. 5 stycznia umarł w Dymirze, wiado-
my z historyi Eustachy Hohol, hetman Ukrai-
ny, z ramienia rzplitej, i 9 stycz. tegoż roku
w grobach meżyhorskiej cerkwi został pocho-
wany (Maksymowicz, Soczynienja, t, I, str.
519). Następnie zaś, gdy od 1687 r., t.j. od
traktatu Grzymułtowskiego, Zaporożcy utracili
byli swój Trechtymirów, toć w miejscu tegoż
obrali oni Meżyhorski monaster na swój szpi-
tal wojskowy, Sicz swoję do jego parafii za-
łączyli, a cerkiew swoją własną Siczową i mo-

_ naster Samarski na filie tegoż monasteru obró-
cili. Widzieliśmy wyżej, że czerncy posiedli
byli w granicach rzplitej dobra ziemskie, acz
nieprawnie, bo te należały właściwie do zie-
mian, których wojny kozackie wypłoszyły
były przed laty z własnych gniazd i siedzib.
Toć w instrukcyach i laudach wojewódzkich
z 1710 i późniejszych spotykamy ustawiczne
reklamacye o restytucyę tychże dóbr (Arch,
J. Z. R., część III, t, II, str, 127). Ale z cza-
sem u Zaporożców M. coraz więcej nabierają
wziętości i znaczenia. Coraz częstsze między
nimi a monasterem zachodzą stosuuki. Tu ci
synowie stepu radzi hojnych udzielają jał-
mużn, zapisują grosz dorobny, swoje krwawe

łupy i swoje skarby zdobyczne przekazują.
Nie jeden też junak zaporożki, po hulaszczem,
krwawem i pijanem na przemiany życiu, przy-
chodzi do monasteru odzyskać stracony spokój
duszy (duszu spasał') i osiada na dewocyi,
Atoli w końcu monaster zaczyna upadać, R.
1708, w skutek ukazu Piotra W,, traci on
swoję stauropigię i zostaje podporządkowany  
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pod władzę metropolitów kijowskich (Za-
krewskij, II, str. 485), Ale przez zbieg i po-
wiązanie okoliczności tenże monarcha nietyl.-
ko na nowo wkrótce powraca mu utracone
prawa do stauropigii, lecz archimandryą w nim
ustanawia, bo przez czernców meżyhorskich,
zajmujących zawsze wpływowena Zaporożu
stanowisko, myślał on odstrychniętą Sicz, po
odstępstwie Mazepy, do opamiętania przy-
wieść. Jakoż czerńcy, za wpływami swymi
I staraniami, włożonemu na siebie zadaniu u-
czynić zadość usiłowali. Koszowy ataman
Siczowy dźwignął tu też kosztem swolm, 0ko-
ło 1772 r., cztery budynki klasztorne, które
przez pożar jeszcze w 1717 r. były zniszczone,
i wymarował wielką bramę, na której piętrze
cerkiew Petropawłowską ze dzwonnicą uloko-

wano. R. 1760 były w M. monasterze: cer-
kiew Preobrażeńska murowana, druga Święto
Duska, trzecią Bohorodiczna drewniana i
czwarta „,trapeza'* a w niej cerkiew ś. Miko-
łaja, drewniana (Andr., Istor. mater., zeszyt
III, str. 131). Atoli dni Zaporoża były już
policzone. W 1775 r. Siez, jak wiadomo, z woli
imperatorowej Katarzyny II została zniesioną,
a gdy się tak z Kozakami raz na zawsze zała-
twiono, toć i monaster w M., przez to samo,
podstawę swego bytu utracił, a więc został
skasowany, a dobra ogromne, stanowiące jego
uposażenie, na skarb zostały zabrane. Kiedy
imperatorowa Katarzyna II, podczas swojego
pobytu w Kijowie r. 1787, wybierała się zwie-
dzić tę ustroń uroczą, w nocy pożar zniszczył,
w przeddzień tych zamierzonych odwiedzin
cały monaster. Imperatorowa zgliszcza te
darowała miastu Kijowu. W 1798 r. mia-
sto w pustkach zrujnowanego monasteru za-
prowadza fabrykę fajansów, R. 1798 do fa-
bryki dołączono wś Piotrowce i 2187 dzies.
ziemi. Atoli w 1860 r. monaster wskrzeszono
na nowo. W pobliżu M, istnieje pieczara. Jest tu
uroczysko pod nazwą ,„Władymirowe budy,
na którem wznosiły się starożytne dęby, ale te
oddawna pod siekierą padły i tylko pniaki
sterczą, świądki odległych czasów. Inne
uroczysko nosi nazwisko „Dzwonki*, gdzie
jest strumień I krynica, z której dobywa się
woda, czystą jak kryształ i wyborna do picia,
Przed laty, jeden z ihumenów chował w stru-
mieniu ulubione karpie, które w dzień na głos
dzwonka tłumami z głębi na brzeg wypły-
wały. Jako u zbiegu dwóch granic, w M, sta-
ła komora celna i forpoczt rosyjsski. W doku-
mencie jednym z XVIII wieku spotykamy
wzmiankę 0 uroczysku, nazwanem „W inogra-
dowa niwa'”, bo w monasterze tym, uprawie
wina, za dawnych wieków, szczególna była
poświęcona baczność. Orłowski w „„Defensie*
swej powiada: „Koło M. gdzie rzeka Irpień
wpada do Dniepru, jest mogiłą „Księża*; nie-
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co opodal jest i druga, gdzie rozbójnicy mie-
szkali i rozbijali. Jest tu też mogiła „,Bara-
nowa”. Na brzegach Dniepru w M. wydoby-
_wa się bursztyn w małych okruchach. Fabryka
fajansu zajęłą w 1822 r. dawne budowle po:
klasztorne i dobudowała nowe kosztem 1>3000
rs. W 1857 r. zaprówadzono maszyny paro-
we, założono szkółkę dla dzieci robotników.
W 1858 r. rząd wypuścił fabrykę w dzierża-
wę za 6000 rs., gdyż administracya pochła-

piała całe zyski. Dyrektor pobierał 6000 rs.
płacy, kierownik techniczny 4000 rs., owsa

dla koni wychodziło po 5000 czetwerti rocznie
a drzewa po 1500 sążni, Edward Rulikowski.

Meżylesie, wś pod Słuckiem, posiadłość

Ławry kijowskiej (Arch, J. Z. Rusi, cz. I,
t. I, 387).

Meżylisie, wś, pow. owrucki, w 1 okr.
adm.; kaplica katol, par. Nerodycze.

Meżyliska, wś, pow. owrueki, n ad strugą
do rz. Zwizdal wpadającą,

Meżyliski, kol., pow. ostrogski, o 12 w.
na płn. od Ostroga, założona 1830 r. przez
menonitów, na gruntach do m. Kaniowa nale-
żących. Po wydaleniu się menonitów w 1874
r. do Ameryki, zajęta przez Czechów. Grunt
krzemionkowaty, łąki nad Wilią, dopływem
Teterowa, obfite wydają trawy. Koloniści Cze-
si zajmują się rozmaitemi rzemiosłami, jak:
tokarstwem, stolarstwem 1 t. d.

Meżyrecze, ob. Międzyrzecz.
Meżyreczka, ob. Międzyrzeczka.
Meżyricze, ob. Międzyrzyce.
Meżyrów, mko, pow. lityński, 3 okr. polie.,

między rz. Rowem a Rowkiem, odl. 40 w. od
Lityna, 110 od Kamieńca, 9 w. od Źmerynki,
a kilka w. od st. Serbinowce (Sewerynówka)

- dr. żel. odes.-wołocz., w malowniczem położe-
niu, śród płaskowzgórza między dwoma wiel-
kimi stawami łączącymi się w jeden olbrzymi.

Ma 1695 mk., w tej ilości większa część Żży-

dów, dm. 163. Cerkiew pod wez, ś. Aleksan-
dra News. liczy do 1000 parafian i 52 dz. zie-

(mi (z Korostowcami); ziemi włośc, 448 dz.;
_dwors., ze wsiami należącemi do tego majątku
Michałówką, Martynówką, Rowem i Bilikow-
cami, 3149 dz. Kościół paraf, katol. dekan. li-

tyńskiego, wymurowany w 1794 r. przez Ję-
drzeja Orłowskiego pod wez. Wniebowzięcia
N. P., liczy 1438 parafian; do par. należą: m.
Meżyrów i Wników, Martynówka, Płazówka,
Bilkowce, S$ewerynówka, Serbinowce, Słobód-

ka Meżyrowska, Korostowce, Kuryłowce,Ho-
łowczyńce, Majdan, Petranie, Czernołówka,

Huta, Winikowa, Makarów, Dubowa, Łopa-
tyńce, Razepy, Owsianiki, Kłopotowo 1 Sło-
boda Noskowiecka. Synagoga, szkółka wiej-
ska, młyny, cegielnie, sklepów 12, rzemieśl-
ników 39, targów 26; urząd polie., poczta
wiejska, urząd gm, (wołost), do ktorej należą:  
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m. Meżyrów, Row, Martynówka, Michałówka,
Korostowce, Bilkowce, Serbinowce, Słobódka
Meżyrowska, Sewerynówka, Mańkowce, To-
karówka, Czerniatyn, Stepanki, Malczowce,
Hodulce, Razepy, Antonówka, Hołodki, Po-
pówka, Glinianka i Łopatyńce, razem 22 sta-
rostw, 1829 osad, ludności włośc, męż. 6034,
kob. 6092: ziemi należącej do włośe. 12,238
dz., w tej ilości ornej 10,122 dz., wypada więc
na 1 mk, 1*01 dz, Oprócz tego w obrębie gmi- .
ny mieszka męż. 1136 i kob. 922 różnych sta-
nów; ziemi rządowej i prywatnych włościan
w obrębie gminy 20,602, w tem ornej 11,816
dz., razem więc w obrębie gm. ziemi włośc, i
prywatnej 32,890 dz., w tej ilości ornej 21,938
dz., całej zaś ludności 14,194; 4 wapniarki,
M. był pierwotnie wsią założoną na gruntach
sstwa barskiego, dopiero Zygmunt III przywi-
lejem z 17 lipca 1591 r. pozwala staroście
barskiemu wieś M. przemienić na miasteczko,
z nadaniem stosownej ilości gruntów. Nadto
obdarza tenże król miasto prawem magdebur.,
mianuje wójtem szlachetnego Zacwilichow-
skiego, nadaje mu nowoosiedloną wieś Prze-
włokę, plac w mieście na wystawienie domu

z ogrodem, pasiekę (sareptam alias pasiekę),
przeznacza mu 5-ci grosz od kar zasądzonych,
pozwala w własnej gorzelni gorzałkę pędzić,
wkłada zaś obowiązek, ażeby na każdą wy--
prawę wojenną stawał konno przy staroście
z jeźdźcem, oba uzbrojeni i w dobry oręż opa-
trzeni. Mieszczanie powinni jeden dzień w ro-
ku orać, gdzie im ssta wskaże, po 2 dni żąć
zboże i siano kosić, zwieść wszystko zboże,
odbywać szarwarki do naprawy grobel, ile-
kroć tego potrzeba wymagać będzie, opłacać
po 15 gr. czynszu z domu, dawać osepy (od-
sybu) po 3 miarki, zwane trzecienniki, dzie-
sięcinę pszczelną, świńszczyznę i 100 wołów
wspólnym zakupić kosztem każdego roku dla
starosty; zabrania mieszczanom piwo warzyć,
lecz mają tylko starosty i wójta piwo szyn-
kować; wrazie zaś trwogi, wszyscy uzbrojeni
stawać są obowiązani przy staroście; nakoniec
pozwala tarz zaprowadzić w którymkolwiek
dniu tygodnia (Baliński: Staroż, Polska), Nie-
długo jednak mko cieszyło się spokojem i po-
myślnością. W kilkanaście lat po nadaniu
mu powyższego przywileju w 1612 r. uległo
zupełnemu zniszczeniu przez Tatarów. Znowu
więc Zygmunt III upoważnia pod d. 23 gru-
dnia 1613 r. Stanisława Żołkiewskiego, woje-
wadę kijowskiego sstę barskiego, aby zajął się
odbudowaniem miasta; ponawia poprzednio
nadane prawa, utwierdza na wójtostwie Jana

Zaewilichowskiego, wraz z jego żoną Teo-
dorą Sielecką, pozwala mieszczanom mieć win-

nicę i słodownie (holodia vulgo słodownie),
gorzałkę palić i szynkować; ustanawia jarmar-
ki: w czwartek po Ś. Marcinie, we środę po
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niedzieli środopostnej i w oktawę Bożego Cia-
ła, targi we Czwartki. We dwa lata później
znowu mko uległo zniszczeniu; czytamy bo-
wiem w lustracyi z 1615 r., że Kozacy do
Wołoch przechodzący, wielkie szkody i mor-
derstwa prawie pogańskie w miasteczku po-
czynili. Do smutniejszego jeszcze stanu do-
szło miasto w czasie wojen kozackich za Jana
Kazimierza. W tymże czasie sstwo barskie
wraz z M. nadane zostało Danielowi Wyhow-
skiemu; syn jego Eustachy w 1698 r. sprzedał
je Dominikowi Jerzemu Lubomirskiemu, od
którego M. nabył Mikołaj Junosza Piaskow-
ski, podkomorzy krzemieniecki, i sprzedał Jó-
zefowi Potockiemu, krajczemu koron. W 1784
r. nabył M. Andrzej Orłowski, sędzia podol-
ski, za 700,000 złp. On to wymurował ko-
ściół, pałac, gorzelnię, papiernię i hamernię,
dziś już nie istniejące, i starał się podnieść
miasteczko, Obecnie M. należy do Konstancyi
z Orłowskich Czeremzinowej.
Meżyrowska słobódka, wś, pow. lityń-

ski, gm, i par. Meżyrów.
_ Meżyrycz, Międzyrzec, mko przy ujściu Ro-
sawy do Rosi, pow. czerkaski, w 2 okr. adm.,
015 w. od Kaniowa, 50 w. od Czerkas, a 120
w. od Kijowa odległe; 1470 mk., w tej liczbie
1286 prawosł., 12 katol, i 172 żyd. Cerkiew
prawosł. paraf. pod wez. Narodzenia N. M. P.,
wzniesiona w 1795 r. z drzewa przez parafian,
kościół katol., szkoła począt., założona 1849 r.
przez kś, Bazylego Grygorowicza, szpital dla
włościan, Na zach, od M. ciągną się po nad
Rosią wyniosłości, z których najbliższe noszą
nazwy: góra Szybennica, góra Kuriacza i Ho-
rodyszcze; na płd. od mka za Rosią zaczynają
się bory. Przeprawa przez Roś uskutecznia
się za pomocą promu. M. bez wątpienia nale-
ży do najdawniejszych osad okolicy, sądząc
z jego położenia, podań ludowych i śladów da-

_ wnych siedzib i warowni. W pobliżu znajdu-
Ja się uroczyska: Bublikowa droga, Wolski
jar, Czarny las i inne, W zeszłymwieku M.
wraz z okręgiemnależałdo sstwa kaniowskie-
go, następnie stanowił kolejno dziedzictwo ks.
Lubomirskiego, Potemkina, siostrzeńca jogo
Bazylego Engelhardta, córki ostatniego Kata-
rzyny hr. Skawrońskiej, 2d0 voto Litte, jej

córki ks. Bagration, w końcu nabyte po jej
śmierci w 1858 r. przez Parczewskiego. Do
dominium M., oprócz mka, należały do nieda-
wna wsie: Babiea, Kononcza, Chmielna, Pie-
kary, Hamernia, Rożówka, Worobiewka, Łu-
ka, Worobiewska buda, huta M., Mironówka,
Czerepin, Olehowczyk i Zawadówka, W ma-
jątku liczyło się 4634 dusz rewizyjnych i
99736 dzies. ziemi urodzajnej, obfltującej w la-
sy. Ob. Archiw., ez. I, t. 2, 572, 577, 579,
587, 595, 598, 605, 628, 688; cz. VI, t. 2, 331.
Meżyryczka, wieś na lew. brz. 'Teterowa,  
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pow. radomyski, w 1 okr, polie., na wsch.-płn.
od Radomyśla, 626 mk., w tej liczbie 15 kat.,
2042 dzies.; w 1783 r. było 66 dm. i 307 mk,
Za czasów polskich należała do dóbr radomy -
skich lub poleskich metropolitów kijowskich
uniackich, po przyłączeniu w 1795 r. do Ros-
syi, darowana przez rząd gen. Złotnickiemu,
byłemu komendantowi twierdzy krzemienioe-
kiej, należy obecnie, wraz z Raczą, Krzynką i
Biłką, do jego syna Ant. Złotnickiego, Majątek
zawiera 6747 dzies, ziemi, po większej części
pokrytej lasem, Cerkiew drewniana, pod wez.
Narodzenia P. M., wzniesiona 1756 r. na miej-
scu dawniejszej; w 1850 r. odnowiona. Ob.
Arch. J. Z. R. cz, I, t. 4, 5—8, 838, 389, 642;
cz, III, t. I, 214; t. II, 416. J. Krze,

Meżyryczka, wś, pow. owrucki, nad rz.
Użem, niedaleko ujścia rz. Szesteni z Grozdaw-
cem; przez wś płynie potok wpadający do
Uża we wsi Dziedkowicach. Odległa o 18 w.
na płn.«wsch. od mka Iskorościa. Składową
część ziemi stanowi czerwony granit i syenit.
Ob. Arch. J. Z. R. cz. III, t. 2, 611, 738; ez.
IV, t. I, 299; ez. VI, t. I, dodatki 200, 201.
'Męcikalskie, jez. w pow. chojnickim, w po-

bliżu Męcikał.
Męcikał, niem. Menczykał al. Mendezikal,

Męcikały 1664 r., wś, pow. chojnieki, st. poczt.
Brusy 7'/, kil. odl., leży nad Brdą i nad szosą
chojnicko-kościerską; obejmuje 6792'19 mr.
magd. obszaru, 64 bud., między tymi 24 dm.,
212 mk., 202 kat., 10 ew. (r. 1868) Par. kat.
Brusy, ewang. Friedrichsbruch, szkoła katol.
w miejscu; do niej przyłączone są następne
wsie: Struga, Spierwia, Pokrzywno, Dąbrów-
ka, Turowiec, Kossabudno i Czernica, Okr.
urz, stanu cywil. Brusy. Według taryfy po-
borowej z r. 1648, uchwalonej na sejmiku ©
malborskim d. 25 czerwca, gdzie przyzwolono
ze wsi podwójną, a z miast potrójną taryfę (du-
as agrarias et tres Accisas, quamlibet duobus
solidis de modio brasei aestimatam), Lengnich
Gresch. d. Lande Pr., VII, Doe, 2, str. 5), pła-
cili męcikałscy poddani od 4 karczem i od je-
dnego ogrodu 5 flor. 18 gr. (ob. „„Roczn. Tow.
Nauk w Poznaniu 16871 r. str. 181—186).
Według lustracyi z r. 1664 dawał M. do sta-
rostwa tucholskiego 87 flor. i 15 gr. czynszu.
Ob. Kosobudy (t. LV, 467). Kś, Fr,
Męcina 1.) Dolna i Górna z Kłodnem, wś,

pow. limanowski. Posiada kościół par. kat. i
szkołę ludową 1-klas, Odl. od Limanowy 11:8
kil, M, leży w dolinie potoku Zadziela, wpada-
jącego pod Marcinkowicami z lew, brz, do Du-

najca, u ujścia do tego potoku dwóch górskich.
dopływów: pot. Bobrowskiego i Kłodnianki.
WŚ rozsiadła się w dolinie, czerwieniejącej się
od iłów, pod któremi leżą ciemne łupki. Do
wsi, którą zasłaniają od wiatrów północnych
Babia gora 730 m. i Chełm 793 m, npm. pro-
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wadzi droga z Limanowy. Położenie samej
wsi obok kościoła wynosi 334 m. bezwzględnej
wysokości. Obecnie różnica między Górną i
Dolną M. pozostała tylko w nazwie i w po-

dziale więk, pos. pomiędzy czterech właści-
cieli, którzy posiadają folwarki: M. Górna, M.
Dolna czyli Biały dwór, Paszkowiec i Dębina.
Przys. Kłodne leży na płn, od wsi nad Kło-
dnianką i należy do par. w Chomranicach,
Ludność wynosi 2307 mk., mianowicie w M.
1613, Kłodnem 635, Białym dworze 37, Dę-
binie 22, z których 19 jest izrael., wszyscy
zaś religii rz.-kat. Robiono tu próby kopania
nafty, ale teraz wszystkie szyby są zaniecha-
ne. Przyczyną jest silny rozwój iłów i warstw
górnoropianieckich, niebędących naftonośnemi,
chociaż warstwy górnoropianieckie mają ceza-
sem ślady nafty (H. Walter i dr. Dunikowski:
„„Geolog. budowa naftonośnego obszaru galie,
Karpat*, Kosmos zr. 1882, str. 461). Pos.
więk. ma obszaru 698 roli, 108 łąk i ogr., 156
past. i 758 mr. lasu; pos, mn. 1282 roli, 318
łąk, 292 past. i 506 mr. lasu. Kościół paraf.
jest drewnianym, zbudowanym przez Wacła-
wa Przerębskiego, oboźnego kor. w 1325 r. ów-
czesnego dziedzica tej wsi, W początku XVI
w. była M. w posiadaniu Krzeszów (Moraw-
ski, podług Aktów sąd. Now. Sącza, Sądecz,,
II, 388), z których Jan należał do pierwszych,
co po r. 1551 przestali płacić kościołom dzie-
sięciny. Jeszcze 1551 obowiązują się Stani-

sławi Sebastyan Krzesze płacić plebanowi
dziesięcinę wytyczną, ale zapobiegając jego
niedbalstwu o służbę bożą kładą za warunek,
aby trzymał zdolnego wikarego, któremu ma
wystawić dom na mieszkanie i oddać ogród
niegdyś szkolny. Widocznie pleban, dzierżący
kilka beneficyów, dozwolił na zupełny upadek
szkoły dawniej istniejącej, czem poparł dąże-
nia ówczesnej szlachty, dobijającej się pano-
wania nad wolnemi do XVI w. kmieciami.
Pleban nie uczynił zadosyć warunkowi, dla
tego gdy w r. 1552 podzielili się Krzesze
ojecowizną w Nowym Sączu, zajął Sebastyan,
dziedzic M. Dolnej i Górnej, wyrębisko księże
i nie płacił dziesięcin. Pozwany 0 to 1558 r.

przed sąd duchowny w Podegrodziu, oskarża

ks. Macieja plebana o niedbalstwo w służbie
bożej, tak że ludzie bez chrztu i ŚŚ. Sakramen-
tów umierają, o złe obyczaje, mianowicie, że
publicznie w karczmie ze zgorszeniem parafian

kobiety całuje, że wreszcie w plebanii piwo
warzy i szynkuje. Sąd wytoczył księdzu
śledztwo, Krzeszowi zaś nakazał zwrot zagra-
bionego mienia, Odtąd obie strony odgrażały
sobie przemocą, ksiądz nawet posłał ślusarzo-
wi do naprawy strzelbę i naciskał na rychłe
wykonanie roboty, bo szło nie na żarty (Sądy
duch. w Podegrodziu 12 stycz. 1554 r. u Mo-

rawskiego Sąd,, II, 441). Ostatecznie przemógł

Słownik geograficzny. Tom VI — Zeszyt 64.
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kolator, wypędził kś. Macieja i zadzierżawił
plebanią 7 marca 1555 na trzy lata, obowią-
zując się trzymać zdolnego wikarego. Był to
jednak podstęp; niedługo bowiem potem spro-
wadził z Wielogłów dwóch różnowierczych
kaznodziejów, zburzył ołtarze a na środku
kościoła wkopał krzyż, a po spaleniu ołtarza i
obrazów zaprowadził obrzęd nowochrzczeńców.

Zabrano wtedy z kościoła trzy kielichy sre-
brne z patynami, 2 srebrne krzyże, pozłacaną
monstrancyą, wielki dzwon z dzwonnicy a ma-
ły z kościoła, 2 ornaty złotogłowe, 2 aksami-
tne, adamaszkowy, czarny kamlotowy, kapę
aksamitną, 4 antipediai t. d., co 1595 r. Jakób
Zięba i Antoni Jamesz zeznali (Arch. kościelne
w Męcinie, Morawski Sądecz., II, 412). Zni-
szczono także wówczas wszystkie dokumenta
kościelne. Później aż do r. 1605 był tam zbór
aryański, Dotychczas panuje w tej wsi zwy-
czaj, że w wielkanoc spieszy młodzież wiejska
na pobliskie wzgórze Miczaki do źródeł poto-
ku, gdzie podług dawnego zwyczaju przy o0-
gniu odbywają się tańce, pijatyka i śpiewy.
Biskup przemyski zakazał to w r. 1729 suro-
wo, ale bezskutecznie. Być może, że w tem
zachowała się pamięć niszczenia obrazów, gdyż

sobótki w tamtej stronie palą w Zielone Swiąt-
ki. Par. należy do dyec. tarnowskiej, deka-
natu nowosądeckiego. M. graniczy na wsch.
z Chomranicami i Krasnem Potockiem, na płd.
z Wysokiem a na zach. z Kaniną i Pisarzową.

2.) M. Małai Wielka, dwie wsie w pow. gor-
liekim, 10*4 kil, od Gorlic, leżą w okolicy na-
ftonośnej, po wsch. stronie gościńca z Gorlic
przez Konieczną na Węgry. M. Mała liczy
263 mk. rz.-kat., przydzielonych do par. w Ko-

bylance i rozsiadła się w dolinie górskiej 371
m. npm. nad pot. Męciną, uchodzącym z praw,
brzegu do Sękowy, pob. Ropy. M. Wielka Ji-
czy 562 mk., mianowicie: 90 rz.-kat, (parafia
w Kobylance), 15 izrael, i 457 gr.-kat., mają-

cych cerkiew drewn. paraf, Ta zabudowała
się nad Libuczanką, uchodzącą do Ropy, 383
m.npm. Dolinę otacza od płn, góra, zw. pod
Trąbą 554 m. i Dubnakowa góra 488 m. npm.;
wysoczyzny od płd. sięgają do 598 m. bez-
względnej wysokości, W M. Wielkiej znaj-
duje się szkoła etat, 2-klas., a na płd, od wsi
źródła nafty. O tych kopalniach powiada H.
Walter i dr, Dunikowski (Kosmos, 1882, str.
208; ob. też pod nazwą Łaski, t. V, str. 608).
Za menilitami znajduje się piaskowiec eoceń-
ski nie w silnym rozwoju, dalej czerwone iły,

płytowate, górnoropianieckie piaskowce z fu-
koidami, w nich wtrącone ciemne iły i stołup-

ki, w końcu ciemnozielonawa strzałka z li-
cznymi hieroglifami. Kopalnie w M. Wielkiej
(tamże str, 47 8) bardzo wyczerpane, możnaby

jednak robić próby dalej w górze na wsch.
granicy kopalni. M. Mała nie ma,przyszłości,

18
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chyba przy głębokich wierceniach, Więk, pos.
Maryi Skrzyńskiej ma obszaru 399 mr lasu;
mn. 676 roli w czerwonych nieurodzajnych
iłach, 237 łąk, 422 past. i 98 mr. lasu. Par.
gr.-kat. dyec. przemyskiej, dekan. bieckiego,
obejmuje Rozdzielne i przys. Podrużnąi Wa-
pienne z 1471 parafianami, Uposażenie parocha
składa się z 86 mr. roli i 167 zł. w. a. dodat-
ku do kongruy. Obie wsie graniczą na płn.
z Dominikawicami i Krygiem, na wsch. z Wa-
piennem, na płd. z Podrużną i RopicąRuską,
a na zach. z Sękową. Długosz wymienia te
wsie w Lib. benef., II, 301. Po rusku piszą
„„Macina*, Mac.

Męcinka, pot., nastaje w obrębie gm. Mę-
ciny Wielkiej, w pow. gorlickim, u płd.-wsch.
góry Pod Trąbą (554 m.), płynie na płd.-zach.,
tworzy granicę między gm. Męciną Wielką i
Małą, poczem przepływa Męcinę Małą i na
obszarze Sękowej uchodzi do Sękowej. Dłu-
gość biegu wynosi 41/, kil, Br. G.
Męcinka, wś, pów. krośnieńskim, leży w o0-

kolicy pagórkowatej, urozmaiconej lasami, na
płd. stronie drogi murowanej z Jasła do Kro-
sna. M. należy do par. rz.-kat, i urz. poczt.
w oddalonych o 2'2 kil. Siedliczach, liczy 450
rz.-kat. a 6 izr, mk, i ma kasę pożyczk. gm.
z kapit. 717 zł. w. a. Więk. pos, (Stojowscy)
ma powierzchni 55 roli i 11 mr, lasu; pos. mn.
295 roli, 55 łąk i 60 mr. pastw. Gleba żytnia,
W XVI w. była M. własnością Justa na Chy-
żowie Romera. M. graniczy na płn. z Jaszcze-
wią, na zach. z Brzezówką i dużym lasem, na
płd. z Jedliczem a na wsch. z lasami należą-
cymi do Ustrobny. Mac.
Męciszew, wś włośc., pow. kozienieki, gm.

Buskowola, par. Sucha, odl. 23 w. od Kozie-
nie, ma 23 dm,, 161 mk., 561 mr.; wchodziła
w skład dóbr rząd,, obecnie majoratu Susko-
wola (gen. Obruczewa). W 1827 r. wś rząd.,
10 dm., 95 mk. Br, Ch.

Męciszki, wś, pow. sejneński, gm. Kopcio-
wo, odl. 29 w. od Sejn, ma 24 dm., 208 mk,
Męciszów, część wsi Pustkowia, pow. rop-

czycki, par, Przecław, st. poczt. Dębie, o 1 kil.
na płn. M. leży w równinie 187 m. npm., na
praw. brz, Wisłoki, przy gościńcu z Dębicy
do Rzochowa. Wieś zabudowana częścią koło
gościńca, częścią wzdłuż drogi prowadzącej
na wsch. do Woli Ocieskiej, ma 498 mk. rz.-
kat., z których 22 na obszarze więk. pos., ma-
jącej zabudowania nad niewielkim stawem, (*7
kil. na płn. od środka osady. Ku płd.-zach,
podnosi się cokolwiek teren, tworząc małe
wzgórki 189 m. npm., zwane Ogrodami, W Stro-
nie płn.-wsch,, miejsce gdzie ustawiono trian-
guł mierniczy, ma 193 m. bezwzględnej wyso-
kości. Położenie astronomiczne: 59? 9! wsch.
dig. od F., 509930” płn. szer. Gleba namu-
lista z przepuszczalną piaskową podstawą, łą-  
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ki obfite a pastwiska na wybrzeżu są podmo-
kłe. Pos, więk. hr. K. Bobrowskiego ma ob-
szaru 308 mr, roli, 41 łąk, 130 past.; pos. mn.
451 mr. roli, 118 łąk i 29 past. Na płd. grani-
czy M. z Pustkowiem a na wsch. z Krownica-
mii Wolą Ocieską, Mac.

Męciuny, wś, pow. sejneński, gm. Kopcio-
wo, odl. 28 w. od Sejn, ma 21 dm., 210 mk.
Męciwka al. Męczywka, pot. górski, bierze

początek na płn.-wsch, stoku pasma górskiego,
Grorganu ilemskiego al. Arszycy, w lesie $pa-
skim, w płd. stronie obszaru gm. Suchodoła,
w pow. dolińskim; nad źródłowiskami jego
wznosi się szczyt Nerydów (1557 m.). Zrazu
płynie potok górskim parowem na płn.-wsch,,
a od polany Roskilcza zwraca się na płn. i na
polanie Męczywce, w obrębie Suchodołu, zle-
wa swe wody górskie do Czeczwy z praw, brz.
Nad praw. (wsch.) brzegiem ciągnie się grzbiet
górski i lesisty Sehły (1350 m.), a nad lewym
(zach.) płn.-wsch. odgałęzienia wspomnianej
Arszycy, oddzielające dolinę M. od doliny
górnej Czeczwy. Długość biegu wynosi 9
kil. Źródła leżą na wys, 1300 m., ujście 660
m. npm. Br. G.
Męcka Wola, wś i folw. nad rz. Trzebi-

czną, pow. sieradzki, gm. Wojsławice, par.
Męka, odl. od Sieradza w. 6; wś dm. 26, mk.
200; folw. dm.8, mk, 180. W 1827 r. 33
dm., 283 mk.
Męckowski bór (lustr, z r, 1664), leżał

w puszczy sstwa tucholskiego, w tak zwanej
polnej części pod Cekcynem i Bysławiem.
Męcmierz, wś nad Wisłą, pow. nowo-ale-

ksandryjski, gm. Rogów, par. Kazimierz, ma
56 dm.; (ob, Dobre 3), |
Męcowizna, f0l., pow. lipnowski, gm. Kło-

kock, par. Lipno, odl, o 7 w. od Lipna, ma 2
dm., 20 mk., 275 mr. grun, dobrego, 15 nieuż.

Męczeliny, część Jabłonicy, pow. nadwór-
niański,

Męczeniaty, wś, pow. wilejski, gm. Mańko-
wice. Była tu kaplica katol. parafii Postawy.
M., okrąg wiejski w gm. Mańkowicach, posia-
da w swym obrębie wsie: Bijuce, Boćwiny,
Wołki, Bogarce, Kursiewicze, Kuryłowicze,
Michnicze, Sawicze, Grutory, Makarewce, Po-
stawy, Mniskie, Grogowo, Zacharewszezyzna,
Męczeniaty, Wesoła; zaścianki: Kułakowo,
Falkowo, Awłasy.

Męczenice, wś włóśc. nad rz. Opatówką,
pow. sandomierski, gm. Lipnik, par. Malice,
odl. 16 w. od Sandomierza, ma 25 dm,, 199
mk., 344 mr, W 1827 r. 21 dm., 142 mk. Ob.
Malice kościelno (t. VI, 12).

Męczenino Wielkie i M, Małe, wieś i folw.,
pow. płocki, gm. Rogoźno, par. Zagroba, odl.
011 w. od Płocka. Ma 18 dm., 308 mk., 1149
mr, obszaru, w tem 1086 mr.; folw. 924 roli
ornej i 169 mr. nieużytków. W 1827 r. było
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tu 16 dm., 148 mk. Już w w. XII nadaną zo-
stała kanonikom regularnym w Czerwińsku,
gdyż bulla papieska z 1254 r. wymienia M.
między wsiami należącymi do klasztoru. (Ob.
Czerwińsk, I 637). Fol. M. Wielkie i M. Ma-
łe, z wsiami M, Wielkie i M. Małe, rozl. mr.
1025: gr. or. i ogr. mr. 789, łąk mr. 47, past,
mr. 15, lasu mr. 142, nieuż.i place mr. 32;
budowli mur. 10, z drzewa 14, jest wiatrak.
WŚ M, Wielkie os. 11, z grun. mr. 9; wś M.
Małe os. 23, z grun, mr. 155. Br. Ch.

Męczki- Su/kowo, wś, pow. łomżyński, gm.
Bożejewo, par. Wizna. W 1827 r. 15 dm.,
102 mk.; zamieszkała przez drobną szlachtę.
Męczychudoba, niem. Justinenhof, folw. do
aściborza, pow. złotowski, st. p. Sępolno,

par. Wałdowo.
_ Męczył al. Munczuł, ob. Mińczoł.
Męczyn, wś, pow. siedlecki, gm. Skupie,

par. Mokobody. Ma 23 dm,, 144 mk., 906 mr.
obszaru. W 1827 r, było tu 28 dm., 162 mk.
Męczywka, potok, ob. Męciwka.

* Mędrałów, os. młyn, nad rz, Jabłonną, pow.
Koński 8m. i par, Chlewiska, odl. 42 w. od
diaowówi 2 dm,, 4 a, 2 mr. Należy do

Mędrice (dok.), ob. Mędrzyce,
Mędromierz 1.) Zfały, niem. Ki. Mendro-

mierz al. Kl. Mangelmuehle, dok. Kl. Mandelmyr
1366, wś niedaleko Tucholi, pow. tucholski,
st, p. Tuchola, okr. urzędu stanu cywil, Nowa
Tuchola, par. kat, Jeleńcz, ew. Tuchola, szko-
ła kat. (w miejscu, do niej uczęszczają i dzieci
z Nowej wsi (95 dz.). M. ma 5191-09 magd.
mr. obszaru, 170 bud,, między tymi 80 dm.,
562 mk, (1868 r.), 470 kat., 92 ew. M. nale-
ży do najstarszych osad w okolicy, czego do-
wodem grób skrzynkowy, znaleziony tu przed
kilku laty i zawierający 5 urn większych i
mniejszych; z tych 3 potłukły się przy wydo-
bywaniu, a Ż znajdują się jeszcze na starem
miejscu w grobie, który był pokryty dwoma
kamiennemi płytami. Najstarszy nam znany
dokument pochodzi z r. 1366; w r. tym kasuje
komtur tucholski Siegfried v. Grerlachsheim
stary przywilej i nadaje inny, potwierdzając
że Jankowi z Kłodawy (Jenchen von Cladaw)
sprzedał sołectwo w M. Małym z 6 włókami
wolnemi na prawie chełmiń.; ma nadto pobie-
rać 3-ci grosz kar sądowych a 2 grosze powi-
nien do zamku oddawać. Obywatele i poseso-
rowie 56 (26 ?) włók będą płacili do zamku
z każdej włóki po grzywnie i parę kur na Ś,
Marcina i będą zobowiązani przez dwa dni do

usługi przy robocie dworskiej, albo w innej
potrzebie; arcybisk. gnieźnieńskiemu zaś będą
płacili z włóki 2 skojce, są także zobowiązani
zakonowi do wszelkich innych zwyczajnych
usług, przy wznoszeniu nowych budowli, na-
prawianiu starych i t, d. Między świadkami  
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wymieniony Tilemann, proboszcz tucholski,
Dan w Tucholi w wilią ś. Jerzego 1366 r.
W 1897 r. nadaje Konrad v. Eltz, komtur tu-
cholski, ze względu na niedostatek wsi w wy-
ganianiu bydła i ich zaciągowej powinności
(so haben wir angesehen den gebrechen des
dorfs an ir fleg trift und an erren SŚcharwerk)
T'/ąę włóki, które przedtem należały do t. z.
Czerwonego Dworu (roter Hof) na wieczną
posesyą prawem chełmiń. Za to będą nam pła-

cili rocznie od włóki 4'/, wiardunka czynszu
na $, Marcin, Dan w Tucholi r. 1397 „an der
obirsten taghe', t.j. w dzień święta wielka-
nocnego. Świadkowie: Henryk, brat nasz
(Priesterbruder), Szymon Ozobke, nasz łow-
czy, Mikołaj Bastegert, nasz piwniczy (ob.
Odpisy Dregera i Codex z Belna w Pelplinie).
R. 1665 d. 20 stycz, odnawia król Kazimierz
lemanom Albrechtowi Mindakowi i Kryszto-
fowi Zabłockiemu ich przywileje, które się
były spaliły, ich obowiązki i prawa mają być
też same jak innych sołtysów. Dan w War-
szawie (ob, Księgę gruntową w Kwidzynie,
III, 141). R. 1669 d. 6 wrześ. sprzedaje An-
drzej Morsztyn, ssta tucholski, szlachetnemu
Ignacemu Babickiemu dwa puste miejsca Mar-
cinkowskie (?) i Grrabowskie (?) zwane, za 10
złp., co potwierdza król Michał Wiśniowiecki
9 sierp. 1670 r. (tamże str. 143). R. 1696 d.
14 czer. nadaje Kazimierz Bieliński, ssta tu-
cholski, Albrechtowi i Jadwidze Chylewskim
2 włóki niemczewskie pod zwykłemi warun-
kami. Dan w Warszawie. Przywilej ten kon-
firmuje król August II d. 1 lut. 1698 r. (tam-
że III, 125). R. 1699 d. 10 wrześ. nadaje
Bieliński Szymonowi Kwiatowi 3 włóki Gaj-
kowskie na zawsze, za co będzie płacił od
włóki 8 zł. i 2 korce owsa, nadto kury i pieprz
jak inni; zobowiązany jest także do jednej
podwody do (Gdańska, drzewo bedzie miał
wolne, Dan w Tucholi, Przywilej ten po-
twierdza król August II w 1701 r. (tamże III,
146). B. 1701 d. 1 maja nadaje K, Bieliński
włókę Bączkowską Wojtkowi Chylewskiemu na
zawsze, czynsz mą być zwykły. Dan w Gdań-
sku (tamże Altes Grund.-Buch, str. 106). Że
w 1706 r. Mały i Wielki M. na 40 lat został
damy w zastaw Słupeckiemu, powiedziano pod
W. Mędr. (ob.). R. 1701 a. 24 kwiet. nadaje
Bieliński 3 wł. brzeskie Krzysztofowi Bucholz
i Blżbiecie; podatki zwykłe, ale nie mają po-
nosić żądnych innych ciężarów, wolno im
oprócz tego owce trzymać (tamże). R. 1729 d.

l grud. nadaje Rafał Bucholz, ssta bowski,
podkomorzy J. K. M., Wawrzynowi Parczy-
kowi 3 janowskie włóki. Dan w Tucholi (ob.
Altes Grund-Buch w Kwidzynie, str. 109).
R. 1742 d. 20 sierp. nadaje Tekla Wiśnio-
wiecka ur. Radziwiłłówna, starościna, Janowi
Buchholzowiiżonie i potomkom, a michałow-
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skie włóki, które już posiadają; owiec mogą
trzymać ile chcą; czynsz zwykły. Dan w Wi-
śniowcu (ob. Altes Grund-B., 105). R. 1744
d. 2 mar. taż stąrościna nadaje Stanisławowi
Parczykowi 3 mindakowskie wł, (A. G.-B.)
Dan w Wiśniowcu. R, 1747 d. 6 stycz. po-
świadczą Kazimierz Bogusz, sędzia surrogat

- stwa tucholsk., że 3 włóki należą oddawna
do Rudna, Ale Marx, młynarz, przywileju nie
ma, może zaginął, bo przysięga; teraz sprzedał
je Bartkowi Zabłockiemu, pewnie z M, Dan
w Tucholi (A. G.-B., 110). W 1754 potwier-
dza król August III Fabiana Bladowskiego na
'/, łanu wybranieckim w Bladowie i Andrze-
ja Gwiazdowskiego na 1/, łanu w M.; mają
mieć wolne drzewo, łanowe jeszcze zapłacą,
Dan w Warszawie (ob. Gr. B. III, 144). Lu-
stracya zr. 1570 donosi, że Mały M. dzier-
żawy Jerzego Żalińskiego, ma włók 58, Osia-
dłych 48; 2 sołtysów na 6 dziedzicznych wł.;
l wybraniecką włókę trzyma wieś, Z lustr. z r.
1664 wynika, że czynszu płacono z tej wsi
40 fl. i 25 gr. Według taryfy poborowej z r.
1648 płacili poddani w Małym M. od 30 osa=
dzonych i 27 pustych wł., od karczmy i ogro-
dów 88 fi. 18 gr. Inwentarz starostwa tuchol.
z r. 1565 donosi jeszcze, że w M. jest gburów
15 na 52 wł., sołeckich 4, płacą 34 flor. po 20
gr., ziemia jest piaszczysta; w granicach wsi
jest pusty czerwony dwór; ogrodników gbur-
skich było 5, którzy na folwarku nie robią,
ale latem pomagają około plewidła; dostają
tedy w zamku jeść; jezior nie ma. (Ob. Wy-
ciągi ks. Kujota z Archiw. Królewieckiego),
2.) M.- Wielki, niem. Gr. Mendromierz al. Man-
gelmuehle, Mandromicze (1818 r.), Mandromir
(1356), Mandilmir (1382), wś, pow. tucholski,

_ 8t. p. i paraf, ew, Tuchola, paraf. kat, Jeleńcz,
okr. urz. stanu cywil. Nowa Tuchola. Do tu-
tejszej szkoły katol. uczęszczają i dzieci ze
Świtu; w 1866 r. było 86 dz. Obszar wynosi
5199'27 magd, mr.; 170 bud., między tymi 90dm., 562 mk., 449 kat., 34 ew. (1868 r.). Po-
datek od gruntu 301 tal., od bud, 38 tal. Do
tutejszego filialnego kościoła należą: W, Mę-
dromierz, M. Mędromierz, Łyskowo, Brale-
wnica, Brzuchowo, Wieszczyc i folw. Anna-
feld. Niedawno pobudowano przez M, szosę,
prowadzącą z Tucholi do Sępolna. W źródłach
historycznych jest pierwsza wzmianka o M.
w dokumencie r. 1513 d. 7 czerw, wystawio-
nym, w którym M. nabywają synowie Swen-
cy od zakonu krzyżackiego (ob. Voigt, Cod,
dipl, Prus,, t. II, 38 70, str. 84 i Toeppen:
Hist, consp. Greogr., str. 69). Niedługo potem
posiada ją znów zakon. BR. 1356 nadaje W,
M. Winryk v. Knyprode Mikołajowi Grzeli
(Nicotaus Grsellen) i jego sukcesorom 62
włók, z tych 6 dla sołectwa, jak jego poprze-
dnicy mieli, i trzeci grosz od sądów, jako też
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pół czynszu karczemnego, Drugą część pozo-
stawiamy sobie, Prócz tego dajemy jemui
jego sukcesorom dwie włóki wolne od czynszu
i zwyczajnej tłoki i przyległe jezioro pół wol-
ne za cztery włóki, które wzwyż wymieniony
Mikołaj był kupił od szpitalu.
staje 4 wolne włóki. Od tych drugich 50
włók powinni posiedziciele nam czynszować
z włóki po pół grzywny zwyczajnej monety
i kur parę co rok na św. Marcin na zamek nasz
tucholski. Prócz tego będą zobowiązani dwa
dni usługi czynić na zamku. Arcybiskupowi
gnieźn. mają dać 2 skojce zwyczajnej monety
z każdej włóki co rok jako dziesięcinę, a pro-
boszczowi z każdej włóki pół ówiertni żyta i
pół ćwiertni owsa, Dan w Tucholi w oktawę
Poczęcia N. M. P. Świadek: Albrecht von
Leesten, komtur tucholski (ob. Odpis Belneń-
ski w Pelplinie, str. 2). R. 1382 kazał kom-
tur tucholski Henryk v. Bollendorf przemie-
rzyć obszar wsi tutejszej, przyczem wykazało
się 8 włók nadmiarku. Z tych sołtysowi i
Peczowi, który był domu naszego sługą, 6
włók; od reszty włók mają posiedziciele płacić
zakonowi po 2 grzywny czynszu od włókii 1
grzywnę za zaciąg. Man w niedzielę Invo-
cavit (tamże, str, 3). R. 1388 nadaje w. m.
Konrad Zollner v. Rotenstein wiernemu Pe-
czowi i jego sukcesorom 12 włók na Brzucho-
wie na prawie chełm, wolne i dziedzicznem
prawem, Prócz tego użyczamy mu 4 włóki
ną prawie wzwyż wymienionem przy wsi M,,
ażeby nam tem pilniej służył, Od tych 4
włók ma według liczby włók równo z drugimi
posiedzicielami dawać na bakałarza i na pa-
sterza i czynić wszystkie powinności, Bydła
zaś nie mają więcej hodować na tych 4 wł.,
jak inni we wsi na tyluż wł. siedzący. Nadto
dajemy temuż Peczowi 15 mr. łąk przy Ka-
mienicy (tamże, str. 3). R. 1604 w piątek po
św. Macieju sprzedał Samuel Żaliński na Zal-
nie i Brzuchowie 4 włóki do folw. Brzuchowa
należące, z łąką w Brzuchowie położoną, jako
lemaństwo Jędrzejowi Tyzikowi za 600 zł.
Kontrakt ten konfirmuje Władysław IV d. 18
stycz, 1635 r. Lemaństwo to musiało leżyć
w obszarze dzisiejszej wsi M, bo Brzuchowo
było dobrem szlacheckiem, lemaństwa zaś tyl-
ko na królewskich gruntach powstawać mo-
gły. R. 1665 d. 23 maja odnawia Jan Kazi-
mierz powyższy przywilej Janowi Chylew-
skiemu; nadto zezwala, że może paść20() owiec
w Żołwińcu. R. 1681 d. 20 kwiet. nadaje Jan
Andrzej Morsztyn, wielki skarbnik koronny,
pewnie temuż Janowi Chylewskiemu (?) za
wierne usługi, gdy jeszcze sstwo tucholskie
posiądał, na dożywocie 3 puste włóki do u-
prawy. Czynsz ma być zwykły, od robocizny
będzie wolny. Gdyby co mieli napowrót
zwrócić, spadkobiercy nie są obowiązani ustą-

Proboszcz do- *
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pić, aż im się wszystko wynagrodzi. Przywi-
lej ten konfirmuje król Jan III d. 31 maja 1681
r. R. 1700 d. 6 czerw. nadaje Kazimierz Bie-
liński, ssta tucholski, 3 włóki karwasowskie
Maciejowi Szczepańskiemu; pozwala mu owce
trzymać. Ma płacić 5 polskich zł. od włóki i
korzec owsa; zobowiązany jest także do jednej
podróży do Gdańska; drzewo na opał i do bu-
dowli ma mieć z borów starościńskich. Po-
twierdzenie tego przywileju nastąpiło w War-
szawie 21 lut. 1701 r. R. 1706 daje tenże
sstatucholski Bieliński za sąsiedzkie usługi
Kazimierzowi Słupeckiemu i Konstancyi z Gar-
czyńskich Wielki i Mały M, na 40 lat w za-
staw; zą to dostaje 4000 tynfów i rocznie 30
Za. pol.; sądownictwo i wszelkie inne dochody
pobiera Słupecki, tylko kryminały idą do
zamku. R, 1763 d. 21 mar. konfirmuje An-
gust III Wawrzyńcowi Szamockiemu lemań-
©%W0. M 17674. 18 marca potwierdża król
Stanisław August przywilej sołecki Alberto-
wi Gierszowi i Jakubowi Lubińskiemu, posia-
dającym 8 włók; dań i kontrybucye mają pła-
cić według lustracyi z r. 1763 (ob. Wyciągi
ks, Kujota z ksiąg gruntowych w Kwidzy-
nie). Lustracya z r. 1570 pisze: Wś Wielki
M. ma włók 60, prob. 4, sołtysk. 8, 6 włók
przed rokiem ogniem zniszczone; osiadłych 51,
ogrodów 5, dzierżawy Jerzego Żalińskiego; 2
karczmy, 5 gburów, lemańskich 4, Według
taryfy z r. 1648 (ob. Lengnich, Gresch. d. L.
Pr., VII, Doc. 2, str. 5) płacili w M. podwła-
dni od 31 osadzonych włók, od karczmy i
ogrodu 63 flor. 18 gr. Lustracya z r. 1664
pisze: Wś M. Wielka ma włók 60, sołtyskich
8, plebańskich 4, lemańskich 4, gburów 5, ko-
ściół jest eollationis regiae; summa villae for.
18gr. Ż. Inwentarz star, tuchol. z r. 1565
podaje, że w M. są Średnie grunta; poddani
szarwarkują do Bralewnicy; sołtyskich włók
było 8, lemańskich 4, na które mają prawo
szlacheckie; nie są zobowiązani do roznaszania
listów, tylko 1 beczkę miodu winni do Toru-
nia zwozić; osiadłych włók 44, na których sie-
dzi 15 gburów; winni 4 fury drzewa zwieść
do zamku. W czasie wojny są gburzy zobo-
wiązani do straży na zamku i powinni czynić,
co im rozkażą (ob. Wyciągi ks, Kujota z ar-
chiw. królewieckiego). Wizytacye Trebnica
z r. 1658 i Mathego z r. 1767 donoszą, żew W.
M. znajduje się kościół św. Stanisława bisk.
konsekrowany. Kościół i wieża z drzewa po-
budowane, odnowione zostały po części r. 1752,
dach był deszczułkami pokryty; ławek było
16. Wielki ołtarz rzeźbiony zawierał obraz
przedstawiający św. Trójcę; drugi ołtarz obraz
św. Stanisława, a trzeci po drugiej stronie
ozdobiony był obrazem N. M. P. Ołtarz ten
konsekrował d. 18 listop. 1713 r. sufragan
gnieźnieński Antoni Mzdzewski. Odpust od-  
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prawial się w dzień poświęcenia kościoła. Na-
bożeństwo zaś iniewał tu prob. jeleniecki co
drugą niedzielę W wieży wiszą 2 dzwony i
sygnarek. Trebnie pisze, że dawniej proboszcz
tu mieszkał, dopiero kiedy plebania się spa-
liła przeniósł się do Je'eńcza. Za czasów
Mathego jednak były zabudowania probosz-
czowskie już znów odbudowane. Do probo-
stwa należały 4 włóki w 3 oddziałach. R.
1653 uprawiali je kareczmarz i 2 gburzy, któ-
rzy za nie płacili 15 flor. od włóki. R. 1767
zaś dzierżawił 3 włóki Ignacy Kalinowski,
a czwartą leman Wojciech Kamiński; od włó-

ki płacili tynfów 40, 2 gęsi i 4 kuryi byli
zobowiązani do tłoki w czasie żniw. Proboszcz
miał wolne rybołóstwo w jeziorze i innych
wodach na terytoryum wsi się znajdujących,
dalej drzewo na opał i do budowli, ostatnie
jednak tylko za zezwoleniem ssty tucholskie-
go. Do probostwa należały także 2 ogrody,
jeden przy plebanii a drugi po drugiej stronie
kościoła; za ostatni płacił 1767 r. Jan Kame-
eki 2 flor, pruskiej monety. Według wizy-
tacyi Trebnica dawał mesznego dwór w Ły-
skowie 6 korcy żyta i tyleż owsa; z Brzucho-
wa pobierał proboszez 4 korce żyta i tyleż
owsa; dawniej 5; z Bralewnicy dawniej po 3
korce, obecnie nie, Wieszczyc płacił po 5
korcy żyta i owsa, dawniej po 8. Z M. po-
bierał od każdego sołtysa 1'/, kor. żyta i ty-
leż owsa, od 6 gburów miał dostawać w ogóle
9 kor. żyta i owsa, ale dla lichych czasów da-
wali tylko mało co; ale w czasie żniwa dostar-
czał każdy z nich 3 mędle żyta (tres manipu-
los siliginis), W kasie kościelnej znalazł wi-
zytator Trebnie około 100 flor. Kościelnymi
byli Andrzej Lemani Jakub Wypi (?), których
wizytator sławi jako gorliwych, Według
wizyt. Mathego z r. 1767 pobierał proboszcz
z Wielkiego M. od 58 włók '/, kor. żyta i ty-
leż owsa od włóki; tak samo i z Małego M; ł ,
gdzie także było 58 włók, ale z przyległych

YA Czerwonem dworem zwanych, wło-
scianie nie nie dawali; Łyskowo płaciło 9 kor,
żyta i owsa tucholskiej miary, Brzuchowo 4
kor. żyta I owsa, dawniej 5; Wieszczye po 5
kor. Bralewnica płaciła dawniej 3 kor. żyta
i tyleż owsa. Ale przedostatni jej właściciel
ugodził się prywatnie z prob, i dawał zamiast
mesznego 5() flor. pruskiej monety. Ale obe-
cny posiedziciel nie chce płacić tej sumy, chce
tylko 3 kor, żyta ityleż owsa dostarczać, co
jednak jest ze szkodą dla kościoła, bo obecnie
jest tam: więcej roli jak przedtem. Meszne
zwożą wszyscy do Jeleńcza, tam też przysyła-
Ja Swoje furmanki, gdy ksiądz ma jechać do
chorego. Kościelnymi byli Antoni Wysocki
i Piotr Zmichowski. Różni dłużnicy byli ko-
Ściołowi winni 478 flor.; w skarbonie kościel-
nej znajduje się 11 flor. Szkoły i szpitalą nie
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było we wsi. Mieszkańców liczono 1767 r.
w Wielkim M, 242 samych katol., w Małym
M. 140 katol., 4 ew.; w Łyskowie 80 kat., 14
ew.; w Brzuchowie 28 kat., 15 ew; w Wiesz-
czycu 48 katol., 15 ewang.; w Bralewniey
38 katol, 11 ewang.; żydów nie było w tych
wsiach, Kś, Fr.
Mędrów, wś, pow. stopnicki, gm. Potok,

par. Ociesęki, W 1827 r. wś rząd,, 20 dm.,
128 mk., obecnie donacya gen. Arystowa.
Mędryki al. Syłki, wś, pow. miński, o milę

ku zach, od mka Samochwałowicze, ma osad 6,
miejscowość wzgórkowata, A.Jel.
Mędrykowszczyzna, okolica pryw., pow.

fidzki, 1 okr. adm, o 17 w. od Lidy, 2 dm,,
22 mk. (1866).
Mędryny, niem. Mendrienen, osada, pow.

ostródzki, st, p. Kurki; 6 mk. (1856).
Mędrzechów, wś nad Wisłą, pow. dąbrow-

ski, 4 kil. od kościoła paraf, w Bolesławie,
Ma 1264 mk. rzym.-kat., kaplicę zbudowaną
w r. 1844 przez Adama hr. Potockiego i szkołę
ludową. WŚ położona wnizinie, 175 m, npm.,
na prawym brzegu Wisły przy drodze z Tar-
nowa przez Dąbrowę do granicy Królestwa
Polskiego, od najdawniejszych czasów wysta-
wiona na częste wylewy, ma glebę namulistą,
bardzo urodzajną. Na samym brzegu Wisły
są podmokłe wikliny. Pos. więk, spadkobier-
ców Adama hr. Potockiego ma obszaru 398
mr. roli, 52 mr, łąk i ogr., 14 mr, pastw. i396
mr. lasu; pos. mniej. 890 mr. roli, 219 mr,
łąk, 471 mr. pastw., 19 mr. lasu. Za Długo-
sza (Lib. benef,, II, 433) była ta wieś dziedzi-
etwem Jana Wielopnickiego herbu Półkozie,
nie miała łanów wymiernych, ale tylko 10

_ kmiecych, którzy mieli płacić dziesięciny do
kościoła wiślickiego. Ponieważ jednak często
tę wieś zalewała Wisła, przeto, na podstawie
układu, płacili mieszkańcy lenni kościołowi
tylko 2 grzywny. Paroch w Bolesławie miał
tylko „,combulationem*, M. graniczy na za-
chód z Toniem na płn. z Wisłą i wsią Kupie-
ninem, na wsch. z Wojcynem i lasem należą-
cym do Wólki grądzkiej, a na południe z Grą-
dami. Mac.

Mędrzechowice, ob. Mądrzechowo.,

Mędrzechowska Wola al. Wólka, wś, pow.
„dąbrowski, leży w nizinie nadwiślańskiej, 171
m. npm., śród sosnowych lasów, nad małymi
dopływami Brenia, 8 kil. od Bolesława, Na-
leży do parafii rzym.-kat. w Szczucinie, ma
glebę przeważnie piaszczystą, staw kilkumor-
gowy i liczy 500 mk, rzym.-kat. Pos, więk.
spadkob. Adama hr. Potockiego wynosi 17 mr.
roli, 39 mr. łąk, 5 mr. pastw. i 27 mr, lasu;
pos. mniej, 262 mr. roli, 284 mr. łąk i ogr.,
266 mr. pastw. i 16 mr. lasu. Graniczy na

-_ płn. z Delastowicami, na wsch. ze Skrzynką i  
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Radwaniem, na płd. ze Smogorzewem, a na
zach. z Wólką grądzką. Mac.
Mędrzyce, niem, Mendritz, dok. Mandel,

Mandelkow, Mandelkoben 1415, Mędrice, dobra
ryc., pow. grudziąski, st. p. Lisnowo 4 kil.
odl., tamże paraf. ew., kat. Łasin */, mili odl.;
szkołą kat, Pęsławice; okr. urz. stanu cywil.
Bogdanki; M. mają 379'91 ha roli orn. i ogr.,
30:58 łąk, 11:20 pastw., 66'45 boru, 6:77
nieuż., 2'94 wody, razem 497:85 ha; czysty
dochód z gruntu wynosi 8018 mrk; w miej-
scu jest młyn wodny. W 1868 r, było tu 23
bud., między tymi 11 dm.; 169 mk., 75 kań.,
94 ew.; podatek od gruntu wynosił 256 tal.,
od bud. 18 tal. M. istniały pewnie już przed
przybyciem Krzyżaków w te strony. W dok.
zachodzą M, po pierwszy raz r. 1285, jako
własność zakonu krzyżackiego, Rejestra czyn-
szowe z r, 1415 wykazują, że dobra te obej-
mowały: podówczas 20 włók, za które zakoń
pobierał 7 grzywien i 1 wiardunek czynszu.
R. 1430 dzieliły się M. na dwie części, które
wydane były ezynszownikowm, W. mistrz
Paweł v. Russdorf nadaje Janowi z Qymbarku
(Hans v. Zegenberg), jego synowi i spadko-
biercom, za jego „wierne usługi, czynsz z obu
części dóbr mędrzyckich na prawie chełm.,
wraz z wielkiem i małem sądownictwem, z wy-
jątkier drożnego. Mieszkańców zaś zwalnia
z obowiązku rozwożenia listów, a Jan z Qym-
barku otrzymuje wolne rybołóstwo w jez. ła-
sińskiem po tejże stronie rzeki przy Jakubko-
wie, małemi narzędziami, dla własnej potrzeby
nie na sprzedaż, Za to powinien dostawić
uzbrojonego strzelca bez wynagrodzenia, A na
uznanie zwierzchnictwa miał dawać funt wo-
sku, | koloński fenig, | korzec pszenicy i ty-
leż żyta, Gdy r. 1435, pomimo preliminacyi
brzeskiej, zanosiło się na wojnę, zjechali się Jan
Mgowski i Jan z Cymbarku, chorąży chełm.,
1 inni w Mikołajkach celem porozumienia się,
aby nie brać udziału w wojnie, gdyby zakon
takową Polsce wypowiedział, W ręku Jana
z Cymbarku znajdowały się M. także r. 1445,
w którym księgi czynszowe komturstwa ra-
dzyńskiego rejestrują je jako posiadłość szla-
checką, zobowiązaną do dawania zamiast czyn-
szu zboża. Ale ponieważ wbrew przywilejo-
wi 1480 r. żądano od niego pięć korcy pszeni-
cy 1 tyleż żyta, dla tego nie płacił nie; a w re-
jestrze stoi przypisek, że Janz Cymbarku chce
dostarczyć dowody na to, że nie jest zobowią-
zany do ponoszenia tego ciężaru, Według
ugody zr. 1505, zawartej w archiwum gru-
dziądzkiem sprzedaje Jan Z Cymbarku dobra
Orle, Pantzerdorf, t.j. Pęsławice, Mędrzyce
(Mandele) i Bogdanki(Bogensdorf) Janowi v.
Teządel, t. j. Sadlińskiemu za 1700 grzywien,
które do połowy miały być zapłaconewęgier-
skiemi złotymi a do połowy w zwyczajnej
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pruskiej monecie, Potem brak dalszych wia-
domości o M. Dopiero wizytacya kan, Btrze-
sza z r. 1667 donosi, że jednę część dóbr tych
posiadał wówczas Jan Wituski a drugą Jan
Biedrzycki; każdy z nich dawał mesznego po
8 korce żyta i tyleż owsa. R. 1682 dzierżył

większą część Wituski, a mniejszą Zalewski,
Według taryfy poborowej na symplę wyra-
chowanej płacono od większej części 22 gr,
od mniejszej 8 gr. R. 1724 wymieniają archi-
wa łasińskie Michała Garczyńskiego, asesora
ziemi michałowskiej, jako właściciela Mędrzyc.

A z wizytacyi łasińskiej z r. 1749 wynika, że
tenże około r. 1740 wybudował tu na wzgórzu
za wsią kaplicę, chcąc przez to uczcić pamięć

swej matki, U góry we wieżyczce wisiał
dzwon dosyć wielki, Jako kapelan pełnił przy
niej służbę Rożą kś, Gaude, dawniejszy pro-
boszez z Tychnów. Raz w roku wielki bywał
odpust w M. w jakąś uroczystość N. M, Pan-
hy, połączony z jarmarkiem. Kiedy zaginęła
kaplica tutejsza o tem nie ma pewnych wia-
domości (ob. kś. Fankidejski: Utracone ko-
ścioły i kaplice, str. 107). Akta hypoteczne
wykazują, że Kajetan v. Rautemberg Gru-
szyński sprzedał d. 14 maja 1764 r. Mędrzy-
ce, Bogdanki, Pęsławice i pretensye do Ja-
kubkowa za 110,500 pruskich złotych Ignace-
mu Pawłowskiemu; podczas okupacyi pruskiej
dzierżył te dobra syn jego Ksawery. Według
pomiarów katastrowych z r. 1776 zawierały
M. 30 włók średniej tylko gleby; przynosiły
dla tego tylko 248 tal. 20 gr. 11 fen, zysku.
Do dóbr mędrzyckich należał prócz tego bór,
karczma, trzy stawy rybne imłyn wodny;
nadto przysługiwało właścicielowi prawo pa-
tronatu nad kościołem w M., rybołóstwo w Osie,
większe i mniejsze sądownictwo, polowanie i
warzenie piwa i wódki. Według topografii
Groldbecka składały się M. w 1789 r. z szlach.
folw. i wsi z J6 dymami. R. 1856 posiadali
te dobra Ferdynand i Albert v. Koss, 0) fa-
milii Cymbarków, do których przez pewien czas
należały M., zestawił ciekawe szczegóły Kę-
trzyński (O ludn. pol. w Pr., str. 123—124).
Mędrzyny, niem. Mendrinen (dok. Armdreż),

wś na Warmii, pow. olsztyński, st. p. Purda;

na granicy pow. szczycieńskiego, nad jez. Ko-

śno zwanem; w miejscu młyn wodny; obejmu-

je 22549 mr.; między tymi 3:57 boru; sąd

okręgowy Olsztyn; paraf. kat. Bartąg, ew.
Olsztyn; w 1863 r. 3 domy, 25 kat. mk. Pola-

ków. Mikołaj Kos, proboszcz, Henryk Sam-

pławski, kustosz, Stanisław Hozyusz, kanoni-
cy katedralni, pozwalają r. 1590 Krzysztofowi
Lewarkowi postawić młyn na prawie chełm,
w dobrach Armdrei. R. 1607 był młynarzem
tamże Andrzej Broda a później Antoni Her-
manowski (ob. Kętrz. O ludn. pols. w Prus,,

„ str, 556), i Ks. Fr.  
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Mędzisko al. Mendzisko, folw., pow. szamo-
tulski; | dm., 19 mk., należy do dom. Szczu-
czyna.
Męka (Księża Męka, Manka w dok.), WŚkol.

przy zbiegu rz. Trzebiczny z Wartą, pow. Sie-
radzki, gm. i par. Męka, odl. 6 w. od Sieradza.
Posiada kościół par. murowany, szkołę po-

czątkową. _Wś ma 58 dm., 680 mk., dwie os.
karcz., 2 dm, 15 mk. Wspomina tę wś Lib.
ben. Łaskiego (t. I, 390, 3, 434, 78) i Kod.
Dypl. Muczk. i Rzyszcez (t. II, 55). Kościół tu-
tejszy istniał już w XIV w. i należał do kano-
ników regularnych, których w 1358 r. prze-
niósł Kazimierz W. do Kalisza. W 1685 r.
bisk, krak, Andrzej Trzebicki wzniósł «u ko-
ściół drewniany na miejscu dawnego, obecny
pochodzi z XVIII w. M. par. dek, sieradzki:
2727 dusz. Męka, gmina, należy do sądu
gm. okr. I w Zapuście Małej, st. poczt. Sie-
radz. Ma 9798 mr. obszaru i 3674 mk. (1867
r.). W gminie całej przeważnie trzy polowe
gospodarstwo. Br, Ch.

Mękaliny, pow. ostrowski, gm. i par. Po-
ręba.
Mękarzów, wś i folw., pow. włoszezowski,

„gm. Moskorzew. par. Dzierzgów, leży nad rz.
Nidą, w dolinie błotnistej, odl. Ż1 w. od
Włoszezowy. Posiada 369 mk., 13 dm. mur.,
22 dm, drewn. Ogólny obszar wynosi 2128
mr, (z czego na grunta dworskie przypada
1682 mr.): 561 mr. ziemi ornej, 541 mr, nieuż,,
5381 mr. lasu, 240 mr. pastw., 70 mr. łąk; na
włościańskie: 340 mr. roli ornej, 72 mr. lasu,

21 mr. łąk, 8 mr. nieuż. Jest tu młyn wodny.

Ogólna powierzchnia gruntu nieco falowata,
na miejscach wyżej położonych gleba rędzi-
niasta, urodzajna, z podłożem wapniakowem;
niższe gruuta są albo sapowate, mocno wilgo-
tne, albo też piaszczyste. Na uwagę tu zasłu-

gują nieużytki, stanowiące aż 841 mr. obszaru
a przezwane miejscowo „górami*, Są to roz-

ległe wydmy piaszezyste, faliste, pokryte
rzadką rośniną karłowatą, jałowcem, oraz bar-
dzo lichą trawą. Łąki utrzymane w dobrym
staniei do pewnego stopnia irrygowane wodą
z pobliskiej Nidy, Lasy rozmaite, juź to wy-
sokopienne, nieźle utrzymane, już młode lub
krzaki prawie bez wartości. W XV w. kmie-

cie tutejsi płacą dziesięcinę prepozyturze kra-
kowskiej, zaś obszar folwarczny prob. w Dzierz-

gowie. Dziedzicem jest Jan Prawdzie (Dług.,

I,21), W XVII w. M. należał do Kochow-
skich a mianowicie do Urbana, brata Wespa-

zyana poety. W 1827 r. było tu 24 dm. i

271 mk, Do M. należą trzy folwarki, t. j. M.,

Rajtary i Zagórzec. Lud tu jest biedny, bez

żadnego wykształcenia. „Dr. E. Br.
Mękarzowice, wś, pow. pinczowski, gm.

Złota, par. Probołowice, W 1827 r. par. Peł-

czyska, 23 dm., 151 mk, W XV w, wś ta by-
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ła własnością Jana Długosza (starszego), histo-
ryka, i należała do par, w Czarnocinie, Miała
9 łanów kmiecych i 5 folw. (Dług., I, 134).
Mękowy al. Mankowy, niem. Mankau, mają

tek szlach., pow, chojnieki, st. p. Wierzchowo
(Firechau), 1 milę od Człuchowa, a t/ mili od

_ kolei żel. tczewsko-pilskiej, w klinie wsuwa-
Jącym się głęboko w pow. człuchowski; obwód
wójtowski Zamarte, sąd okręg. Chojnice, par.
kat. Ozłuchowo, ew. Gronowo, szkoła Wierz-
chowo. W 1868 r. 9 bud., między tymi 4 dm.
mieszkalne, 46 mk., 23 kat., 23 ew. M. mają
146'81 ha roli or.i ogr., 58:61 łąk, 3:50 nie-
użyt., 29-36 wody, razem 23328 ha; czysty
dochód z gruntów obliczają na 1500 mrk. Jest
tu cegielnia, Według taryfy poborowej na
symplę wyrachowanej z r. 1717 płaciły M,
9 groszy. Kś. Fr.
Mękwa, os. młyn. nad rz, Wartą, pow. no-

worądomski, gm. Gidle, par. Pławno, ma 3
dm., 20) mk., 3 mr. Młyn wodny przy ujściu
do Warty rzeczki bez nazwiska, płynącej od
wsi Cadow.

Mętgirżeje, wś i posiadł, rząd. nad jez, t.
n., pow. trocki, | okr. adm., 10 w. od Trok,
15 dm,, 169 mk, kat. Ziemia rząd, ma l dm,,
30 mk, kat.
Mętków Mały i M. Wielki, dwie wsie two-

rzące jedną gminę administracyjną i katastral-
' ną, w pow. chrzanowskim, w par. rzym.-kat,
w Babicach, 4 kil. od urz. poczt. w Lipowcu.
M. Wielki leży u ujścia pot, Chechła doWisły;
M, Mały zaś nieco na wsch. od M.Wielkiego,
nad dużym stawem mającym 0'8 kil. dłagości
a 0'4 kil. szerokości, Lewy brzeg Wisły, tutaj
bardzo niski, sprawia, że prawie trzecią część
obszaru tych wsi stanowią łąki i pastwiska,
Od płn. zasłania obydwa M. duży, przeważnie

_ szpilkowy las, pokrywający małe wzgórza, M.
Wielki graniczy na zach. z Żarkami, M. Mały
jest oddzielony odWielkiego lasem, potokiem
płynącym od Płaz po pod ruiny Lipowca, któ-
ry tworzy przed ujściem do Wisły wązki ale
prawie kilometr długi staw, ciągnący się od
wsi Jankowie, Na płd. tych wsi, po prawymbrzegu Wisły, Jest położone Koło lipowieckie.
Obie wsie mają 690 mk, kat., z których 22
przebywa stale na obszarze więk. pos. Ta wy-
nosi 129 urodzajnej namulistej roli, 66 łąk,
10 past,i875 mr. lasu; pos. mn, 3880 roli, 161
łąk, 64 past, i 19 mr. lasu. Mac.

Mętlew, kol.i fol. nad kanałem rz. Bzury,
pow. łęczycki, gm. i par. Tum, odl. od Łęczy-
cy w. 5; kol, dm, 23, mk. 197; fol. dm. 3, mk,
6. W 1827 r. wś rząd., 22 dm,, 153 mk. Wspo-
mina tę wieś Lib. Ben. Łaskiego (t, II, 430),
pod nazwą Manklów. Fol. i wś M. rozl, mr,
281: gr. or. i ogr. mr. 202, łąk mr. 15, nieuż.
i place mr. 14, bud. z drzewa 11. WŚ M, os,
28, z gr. mr. 298. Br. Ch,
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Miętne, ob. Mżętne.
Mętula, ob. Mentula,
Mężenin 1.) al. Mężenino, wś, pow. łomżyń-

ski, gm. Kossaki, par. Rutki, przy drodze bi-
tej z Warszawy do Białegostoku, o 16 w. za
za Zambrowem a 28 w. od Łomży. W 1827 r.
19 dm., 168 mk. Są tu 4stawy, 3 młyny wo-
dne i folusz. Założyli tę osadę Jan i Stefan
synowie Mikołaja z Mężenina (ciechanowskie-
80), pierwotnie na włókach 10-ciu, kupionych
w r. 1466 od sukcesorów Konrada z Żaćwia-
czyna, między granicami Rutek, Dębnik, Wa-
loch i Idźków, Mężeńscy powiększyli znacznie
swoje dziedzictwo, a już r. 1603 Maksymilian
Mężeński, kasztelanie wiski, żeniąc się z Zofią
Grórnicką, córką Łukasza, autora Dworzanina,
posag jej i oprawę zabezpieczył na dobrach
swych Lasach, M., Ożarach, Rutkach, Zawa-
dach, Małej Kołomyi, Zajkach, Chlebiotkach,
Srebrowie i Zabłociu. Córka tego Mężeńskiego
wyszła za Wojciecha Opackiego, wielokrotne-
go posła do dworów zagranicznych od króla
Jana Kazimierza,iM. wniosła w dom Opac-
kich. Z tych praprawnuk Wojciecha, Gabryel
Chryzanty Opacki, kasztelan wiski, słynny
gospodarz i przedsiębiorca, założył w M. prze-
śliczny ogród, wykopał znacznym kosztem 6
stawów i urządził w nich gospodarstwo rybne,
pobudował przy stawach 4 młyny, założył
browary, chmielniki, ogród botaniczny, szkół-
ki drzew owocowych i dzikich, zaprowadził
bydło holenderskie, wzniósł pierwsze w okoli-
cy murowane budowle gospodarskie, prosto-
wał drogi i wysadzał drzewami, a chcąc uczy-
nić z M. miasteczko, założył „juryzdykcyą
rzemieślniczą* i wyjednał u króla r. 1782
przywilej na targi; prowadził obszerny handel
zbożowy z Gdańskiem, Elblągiem i Warsza-
wą. Opacki miał jedyną córkę, słynną z wy-
kształcenia, która wyszła za R. Rembieliń-
skiego, a później za Bechona, pułkownika b.
w. p., a jakkolwiek była bezdzietną, to jednak
M. przeszedł drogą układów na rodzinę pier-
wszego męża i przez FEug. Rembielińskiego
sprzedany izraelitom berlińskim, następnie po
wycięciu wielkich lasów rozparcelowany na
zagony, Dziś już z dawnej rezydeneyi, malo-
wniczego ogrodu, gospodarstwa, przemysłu
etc. nawet ślady zniszczone i zatarte zostały,
Dobra te przed rozparcelowaniem, razem z Ko.
łomyją, Walochami i Pęsami miały przestrze-
ni mr. 7500. W tem lasu sosnowego i dębo-
wego mr. 3360. Dziś przestrzeń powyższa
(m. 7500) należy do kilkudziesięciu posiada-
czów, których liczba powiększa się ciągle.
Obecnie folw. M. z wsiami M,, Ożary, Rutki,
Gróra Strękowa, Kołomyja, Kołomyjka, Ożar-
ki, Pęsie Lipno i osady Górki Ponikłystok,
rozl. mr. 1346: grunta or, i ogr, mr, 695, łąk
mr, 283, past. mr. 38, wody mr. 10, lasu mr.
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308, nieuż. i place mr. 12; budowli mur. 17,
z drzewa 21; płodozmian 14-polowy. WŚ M,
os. 54, z gr. mr. 123; wś Ożary os. 1l, z gr.
mr. 189; wś Rutki os. 42, z gr. mr. 55; wś
Góra Strękowa os. 9, z gr. mr. 45; wś Koło-
myja os, 23, z gr. mr. 134; wś Kołomyjka os,
18, z gr. mr, 127; wś Ożarki os. 19, z gr. mr.
188; wś Pęsie Lipno os. 7, z gr. mr. 11; osada
Górki Ponikłystok z grun. mr. 24. 2.) M.,
wś i fol, nad rz. Bugiem, pow. konstantynow-
ski, gm, Chlebczyn, par. kat. Rutków, praw.
Łysów, st. p. Łosice, okr. sąd. Komarno. Ma
37 dm., 401 mks; w 1827 r. 44 dm., 292 mk.
Rozległość gruntów włośc. mr. 664, dm. 38,
ludności 396; gruntów folw. mr. 1808, w tem
policzony folwark do majątku tego należący
Michałów; właściciel Jundziłł, Przy M. znaj-
duje się przystań nad Bugiem, do której zwie-
ziono zboża 1877 r. 156,000 pudów. Ob. Kon-
stantynów (IV, 360). Dobra M. składają się
z fol. M. i Michałów, przyległości Chrostowiec
i wsi M., rozl. mr. 2015; fol. M. gr. or. i ogr.
mr. 600, łąk mr, 171, past. mr 1038, lasu mr,
125, nieuż, i place mr, 143, razem mr. 1742;
bud. mur. 5, z drzewa 13, płodozmian 12-polo-
wy; fol. Michałów gr. or. i ogr. mr. 196, łąk
mr. 138, past. mr, 16, lasu mr. 45, nieuż. i pla-
ce mr. 3, razem mr, 278; bud. drzwn, 3. Wś M,
os, 38, z gr. mr. 527. Z. Glog., Rz., A, Pal,

Mężenino- Węgłowice i M. Kłoski, wś i folw.
nad rz. Soną, pow. ciechanowski, gm. Goły-
min, par. Ciemniewko, odl. o 8 w. od Ciecha-
nowa. M. Węgłowice ma 4 dm., 34 mk., 153
mr. gr. dobrego, 6 nieuż,; M. Kłoski zaś ma 3
dm., 19 mk, 171 mr. gruntu użyt. i 9 mr.
nieuż, Mieszka tu drobna szlachta. Folw. M.-
Węgłowice rozl. mr 176: gr. or. i ogr. mr. 159,
łąk mr. 4, past, mr. 9, nieuż, i place mr. 4;
budowli z drzewa 11.

Mężenino-Stare, wś, pow. łomżyński, gm, i
par. Śniadowo. Mieszka tu drobna szlachta;
starożytne gniazdo Mężeńskich, wspominane
w aktach z 1423 r. (Gloger), W 1827 r. 6 dm.
i 39 mk. Br. Ch.
Mężyk, niem. Mensik, nad jez., wś, pow.

czarnkowski, 30 dm., 220 mk., 57 ew., 162
kat., 12 żyd.; 66 analf, Poczta, tel. i st. kol.
żel. we wsi Miała o 7 kil.; gośc., tel. i st. kol.

żel. w Wieleniu o 10 kil.
Mgle, wś i zaśc. w płd.-zach, stronie pow.

borysowskiego, po obu stronach rz. Usiaży,
dopływu Hajny, w gm. jurewskiej, w okr,
police, łohojskim, Wś ma osad włócznych PACH
zaścianek osadę 1; miejscowość lesista, łąk
dostatek, A. Jel,

_Mglejów, Mglijów, wś w pow. czerkaskim,
ob. Miijów,

Mglin, m. pow. gub. czernihowskiej, nad rz,
Sudynką i Mołotkówką, 918 w. od Petersbur-
ga a 285 w, od m. guber. odległe; 6165 mk.,  
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6 cerkwi, szkoły, zakłady dobroczynne, znacz-
ny handel, zwłaszcza lnem i konopiami; 3 jar-
marki; st, poczt, Osada starożytna, w XLV w.
należała do Litwy i była znacznem miastem;
od 1502—1607 wróciło do Rusi, poczem zno-
wu do Polskii Kozaczyzny. Niegdyś waro-
wne. Wspominane w latopisach ukraińskich,
jak u Grabianki: str. 111, 175; tak zw. Samo-
widca: 19, 33, 64, 88, 258. Jedna z sotni ko-
zackich nosiłą nazwę Mglińskiej; jako jej s0-
tnicy wymienieni są Andrzej Esmatowski i
Iwan Rakuszko-Romanowski, J. Krz.
Mgłowin, ob. 24gowo,
Mgłowe, ob. Mgowo,
Mgoszcz, niem. Heimbrunn, dok. Borgkards-

wałde, dobra rye., pow. chełmiński, st, p. i okr.
urz. stanu cywil. Lisewo 4 kil. odl., leżą nie-
daleko od szosy z Chełmna do Wąbrzeźna pro-
wadzącej, par. ew. Radzyn, kat. Płużnica,
szkoła. Lisewo, 21 bud., między temi 6 dm,,
188 mk. (r. 1867), 124 kat., 64 ew.; podatek
od gruntu 288 tal, od bud. 11. Zawierają
501*02 ha roli or. i ogr., 18:70 łąk, 8'51 past,,
9 nieuż., 2 wody, razem 534*28 ha; czysty
dochód z gruntów 8868 mrk. Właściciel nie-
miec. M. należał dawniej do benedyktynek
w Chełmnie, był tu las obszerny. R. 1590
osadzono poddanego, bo pustoszał. Folwark
składał się z dworu, danników i ogrodników,
którzy pewne dni robią i czynsz płacą, a któ-
rym dwór naprawiał budynki. R. 1615 Tylic-
ki płacił arendy 200 zł. R. 1617 jest tu aren-
darzem Kamiński. R. 1764 daje dzierżawy
Działowski 1800 zł. Po nim sam klasztor go-
spodarzył, któremu stąd dostawiał r. 1765
Więckowski, stolnik, krewny panny ksieni,
czynszów wiejskich 175 zł., z piwa 155, z go-
rzałki 102 zł. Owce tego roku wyparszały,
Zyta było korcy 620, do siewu 354, klasżto-
rowi 105, jęczmienia 300, do siewu 64, owsa
800, grochu 200, pszenicy 19 korcy. Po oku-
pacyi trzymały panny ten folwark w wieczy-
stej dzierżawie aż do kasaty. Następnie został

sprzedany (ob. Kś, Fankidejski: Klasztory
żeńskie, str. 115). R. 1409 mieszka w M. Bar-
tusch von Borkardisdorf (Bartosz z M.); r. 1430
Welislafi zu Borgkartswalde (Wielisław z M.);
r. 1437 Jocosch von Borgkartiswalde (Jakusz
z M.). Ob. Kętrz.: O ludn. pols, w Pr., 128 str.
Przypuszczają , że wś ta zwała się dawniej
Heimsot, którą w odległych czasach wymie-
niają jako osobną parafią (ob. Schultz: Gresch.
des Kreises Kulm, I, str. 198). Kś. Fr.
Mgowo (dok. Głovino 1222, Glowen, Megow

1437, Mglow 1479, Lugendorf, Logendorf, TLe-
gendorf, Lehndorf w XVI w.1 Mgłowo, tak je-
szcze u Długosza, V, 694), kasz. Megawo, do-
bra rycerskie, pow. chełmiński, stacya pocz-
towa Wiewiórki, 3 kil. odl., okr, urzędu stanu
cywil, Nowaj wieś, tamże parafia kat., par.
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ewang, Radzyn; w miejscu jest i szkoła kat.,
do której jest i Bągart przyłączony (47 kat.
dzieci r. 1866), 46 bud., między tymi 19 dm,,

_306 mk. (r. 1868); 295 kat., 11 ew.; podatek
od gruntu 668 tal, od bud, 10. Obszaru mają
te dobra 857.83 ha i to: roli or, i ogr. 729'68,
łąk 95:47, past. 13:08, nieuż. 19:06, wody
0:54; czysty dochód z gruntów wynosi 20,944
mrk, Właśc, Antonina Działowska. Poprzednim
właścicielem M. był Zygmunt Działowski
(i 1878). M. zaliczyć trzeba do starych osad.
Wykopano tu ementarzysko, które leżało
w zach, stronie tej miejscowości, o 1 kil. za
wysiółkiem zwanym Piekło, na wzgórzu wy-
stępującem po prawej stronie od drogi do
Wieldządza. W r. 1874 natrafiono tu pługiem
i zburzono grób skrzynkowy. Z przedmiotów
w nim się znajdujących ocalała jedna tylko
pokrywa od urny, która się znajduje w Muz.
Tow. nauk. w Toruniu (B. M 303; Skc. LV b,
M 48). Także o 1—11/, kil. w płn.-wsch.
stronie M., na lewo od drogi do Zielnowa, na
wzgórzu wznoszącem się nad głęboką kotliną,
natrafiono r. 1877 na grób skrzynkowy, który
jnż zrujnowany badał Godfryd Ossowski; zna-
lazł jednak w nim same pogniecione popielni-
ce, znajdujące się obecnie w Muz. Tow. nauk.
w [oruniu; wiadomość o wypadku tych badań
podaną została na posiedzeniu tegoż Towarz.
d. 20 maja 1877 r. (ob. Objaśn. do mapy
archeol. Prus zach. przez Ossowskiego, str, 71).
R. 1335 Henko de Lugendorf, t.j. Hojko (Hu-
go) z Mgowa otrzymał od bisk. chełmińskiego
dobra Truszczyny w ziemi lubawskiej, gdzie
familia jego w początku XVI w. wymarła
(ob. Kętrz.: O ludn. pol., str. 122). Na początku
„XV w. mieszkały w M. trzy rodziny: Stango-
nowie, Świnkowie i Dytryk z Mgowa. R. 1409
zachodzi Ilannus von Logendorf, zwykle Ja-
„Ausslus Yon Logendorf szlachcic polski, tylko
ze zniemczoną przez Krzyżaków nazwą. Fami-
lia Maulen-Mgowskich, pochodzi od Prusaka
Kleca (Olecz), który r. 1288 otrzymał bona
Dumele, t. j. Klecewo (Kętrz. tamże, str. 192).
W 1423r. nadaje w. mistrz Paweł v. Russdorf
Hannusowi von Logendorf za dobre usługi jez,
Wieldządz (Wielsonds) pod Rogoźnem, do te-
go połowę czynszu, który jego poddani z Ry-
bieńca do Starogrodu płacili za to, że mieli
prawo rąbania drzewa w lesie, Dan w Mal-
borku (ob. Schultz: Kreis Kulm, I, str. 200 i
II 100). R. 1435 wymieniają akta Janusza
z M., Johannes de Megow; był on sędzią ziem-
skim chełmińskim, z rodu Stangonów, i zięciem
Janusza Kościeleckiego, woj. gniewkowskiego
issty dobrzyńskiego, Paweł z M,, pisk. war-
miński, był jego synem; bratem zaś bisk. Pa-
wła był Jan, który broniąc wolności ojczystej
ziemi r. 1456 poległ przy zdobyciu Radzyna
przez Krzyżaków. Synowie jego Szymon i
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kaplica katol., par. Starczyce.   
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Andrzej zeszli z tego świata bezpotomnie. Z có-
rek jego wyszła Anna za mąż za Mikołaja Mi-
lewskiego a po jego Śmierci za Jaranta Frąc-
kiego, późniejszego kasztelana chełmiń., który
z nią w posagu otrzymał mgowskie dobra i t.
d. (ob. Kętrz. O ludn. pol., str. 128 i 136).
Najsłynniejszym członkiem tej rodziny był
Dytryk von Logendorf czyli z Mgowa, żarli-
wy zwolennik zakonu krzyżackiego i obrotny
statysta. Bratem przyrodnim jego był Ga-
bryel z Rusocina, który r, 1410 na czele Po-
laków maszerował na Gdańsk, podczas gdy
Dytryk bronił miasta (ob.l. c. str. 129). Wizy-
tacya Strzesza z r. 1667 donosi, że wówczas
dobra te posiadał Uzarnkowski, który probo-
szczowi w Nowej wsi płacił mesznego 3 korce
żyta i tyleż owsa, kmiecie zaś 18 korcy (ex-
ceptlo agris desertis), W M. jest kaplica p. t.
św. Barbary. Kś, Fr.

Mhar al. Jfgar, wś w pow. łubieńskim gub.
połtawskiej, nad rz. Sułą, na płn.-wsch, od m.
pow., słynny monaster męski łubieński albo
mharski p. wez, Zbawiciela (Spasa), W mona-
sterze tymi ihumenami byli pomiędzy innymi:
Wiktor Zahorowski i Melehisedech Znaczko-
Jaworski, ten sam, który 1768, jako ihumen
monasteru motreneńskiego pod Medwedówką,
rozdmuchał płomień hajdamaczyzny. Ob. Pa-
miąt. Kijew. Arch. Kom., t. II, cz. l, 168;
Arch. J. Z. R., cz. I, t. 8, 280, 864; Latopis
Wieliczki, t. I, 191, 389; t. II, 461; t£ IM,
99, 102. J. Kre.

Mi..., por. My,...,

Miachkochody, ob. Iiahkochody.

Miachowicze, fol., pow. wilejski, o 49 w.
od Wilejki, 3 okr. adm., gm. gabska, 3 dm.,
23 mk. Była tu kaplica kat. murowana. Na-
leży do częściowych właścicieli,
Miaciewicze al. Mieciewicze, wieś i dobra

nad rz. Słuczą, pow. słucki, gmina Pohoska,
okr. polic, 1-szy starobiński; leży na praw,
brz. Słuczy; wś ma osad pełnoudziałowych 46.
Dobra, pierwotnie dziedzictwo książąt słuckich
Olelkowiczów, przez wiano ostatniej Olelko-
wiczówny Zofii, przeszły w 1617 r. do Radzi-
wiłłów; stanowiły następnie część tak zwa-
nych dóbr neuburgskich (ob. Neuburgskie do-
bra) i trzymane w zastawie przez Leszczyń-
skich, z kolei różnych przeszły do Krupskich
w pierwszej połowie b. stulecia; obecny dzie-
dzie Bonifacy Krupski. Obszar 120 włók,
grunta piękne, łąk wielka ed tu

. Jel,

Miacieży, dwie małe wsie t. n., pow, miń-
ski; 1) o3w. na płn.-wsch. od mezka Woł-
my, ma osad 2; 2) dalej o 1 milę na wschód,
w okolicy wsi Sakowicze, nad rzeczułką, ma
os. 3; miejscowość obu wzgórkowata, A. Jel.

Miaćkiany, wś włośc. nad. jez. Styrnie,
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pow. wileński, 3 okr. adm., o 65 w. od Wilna,
3 dm., 22 mk. katol.
"Miadara, ob. Miodara,
Miadyna, (Miadzyno ?), zaśc. szlach., pow.

trocki, w 2 okr. pol., 45 w. od Trok, 2 dm,,
27 mk., (10 katol., 17 prawosł, wielkoros.).

Miadzielce, wś szlach. nad rz. Dziśnianką,
pow. dzisieński, w 3 okr. polic., o 15 w. od
Dzisny, 4 dm., 35 mk. (4 prawosł., 31 kat).

Miadzielica, mała bagnista rzeczka w pow.
borysowskim, prawy dopływ Berezyny, ma
początek w moczarach około zaśc. Barbarów,
płynie w kierunku wsch., z lewej strony
przyjmuje w siebie rzeczkę Tumiłówkę, wpa-
da do Berezyny przy końcu rozlewu jej zwa-
nego jeziorem Miadzieł (ob.) nieopodal osady
Baturynki. Długość biegu około mili, dość
rybna na wiosnę. A. Jel.

Miadzielsk, zaśc. pryw. nad bezimiennym
strumykiem, pow. dzisieński, w 2 okr. adm,,
o 92 w. od Dzisny; 1 dm., 14 mk. prawosł.

Miadzieł, jez. w płn, stronie pow. borysow-
skiego, utworzone z rozlewu rz. Berezyny,
dług. 2'/ą, szer. | w., bardzo rybne; na płd.
krańcu przyjmuje rz. Miadzielicę, po za nią
znowu koryto rz. Berezyny. Brzegi na prze-
mian dostępne i bagniste, zabudowane zaścian-
kami: Czernica, Ujazd, Ostrów, Szwedzka gó-
ra, wsią i folwarkiem Porzecze. Na południu
Jeziora przechodzi przez Berezynę historyczny
szlak Batorego i tu leży osada Baturyna, kę-
dy Stefan Batory idąc na Połock w 1579 r.
stanął obozem i miał przeprawę. A. Jel.

Miadzioł al. Sosnowe, jez. w dorzeczu Dzi-
sny, na granicy pow. święciańskiego i wilej-
skiego, na wsch. od jez. Narocz, o *'/, m. od m.
Miadzioł odległe, pod wsią Sosnową i folw.
Pereczety; podług Strzelbickiego 12 w. kw.
powierzchni; głębokie do 5 sążni. Łączy się

z jez. Batorzyn al. Batoryn. Na jeziorze znaj-
duje się wyspa ze śladami dawnego zamku,
podobno książąt Radziwiłłów.

Miadzioł, dwa mka, pow. wilejski w 3-cim
okr, polic. 1.) Stary M., w bardzo pięknem po-
łożeniu na wzgórku, pomiędzy jeziorami Mia-
stro i Narocz, odległe 49 w. na płn. od Wilej-
kia 298 w. od Wilna, 25 dm., 349 mk, (29
prawosł., 58 katol., 201 żyd., 61 mahom.); cer-
kiew, kośc. paraf, kat, pod wezw. Ś. Stanisła-
wa, z drzewa w 1858 r. wystawiony przez pa-
rafian na miejscu zgorzałej dawnej świątyni;
drewniana żydowska szkoła i dom modlitwy
oraz meczet mahometański; jarmarki odbywa-

ja się: 12 i 24 kwiet., 16 sierp., oraz 30 paź-
dzier, St. poczt. o 61 w. od Głębokiego a 25
w. od Postaw. Istniało już w XV w., albo-
wiem około 1454 r. Andrzej Sakowicz, kaszte-
lan trocki, fundował kościół pod wez. Ś. Stani-

sława, Początkowo własność rodu ks. Radzi-
wiłłów, od których przeszło do Frąckiewi-  
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czów. W 1621 r. Jan Frąckiewicz sprzedaje
M, Janowi Rajskiemu, pułkownikowi wiłko-
mirskiemu. Około 1680 r. przechodzi do Grab-
kowskich, z których Jan Bonawentura, łowczy
rożański, z Zofią, sprzedają dobra w 1687 r.
Michałowi Koszczycowi, pisarzowi ziem. wi-
tebskiemu, za 95,000 złp. Około 1736 r. Kosz-
czycowie założyli mko M. i uzyskali 2 przy-
wileje Augusta III z 1736 r. W 1754 r. An=
toni, syn Stanisława, Koszczyc, ssta zarzecki,
osadził tu karmelitów bosych, wymurowaw-
szy dla nich klasztor i kościół, konsekrowany
d. 15 sierp. t. r. Przywiezione przez fundato-
ra z Rzymu relikwie ś. Justyna ściągają do
tego kościoła mnóstwo pobożnego ludu. W ko-
ściele znajdują się portrety i groby rodziny
Konczyców. W mku tym, dla wielkiej rozcią-
głości powiatu oszmiańskiego, do którego zali-
czało się dawniej, odbywały się przez czas
długi sądy grodzkie a nawet i ziemskie. (Ob.
Pamiat. Kijew. A. Kom., t. II, cz. 2, 98).
W nowszych czasach Stary M. był własnością
Dworzeckiej, obecnie Michaliny Koziełłowej.
W pobliżu znajduje się góra, wzniesiona 106
sąż. npm, Par. prawosł. staromiadzielska dek.
miadzielskiego, ma 3224 wiernych; par. kat.
dekan. nadwilejskiego; ma 4188 dusz; kaplice
w M. i Przegrodziu. 2.) Nowy M., nad jez.
Miastro, w pobliżu Starego M., 89 dm., 654 m.
(52 prawosł., 344 kat., 258 żyd.); cerkiew
murowana i drewniana, kośc. kat. drewniany,
kaplica na cmentarzu kat., szkoła paraf., szko-
ła żydow., dom modlitwy, targi co niedziela i
święta, jarmark raz do roku, Własność rządo-
wa, grunta przy uwłaszczeniu wydzielone wło-
ścianom. Dawne dziedzictwo ks, Swirskich,
którzy w liczbie siedmiu, potwierdzając w r.
1463 fundacyą przodków swoich kościoła pa-
rafial. ś, Andrzeja, nowe poczynili mu nadania
w ziemi okolicznej i dziesięcinach.- W 1533 r.
Wojciech i Andrzej ks, Świrscy sprzedali te
dobra za 400 kop gr. lit. Olbrychtowi Grastol-
dowi. Par. prawosł. nowomiadzielska dekan.
miadzielskiego, ma 2953 wiernych. Dekanat
prawosł. miadzielski obejmuje 10 parafii: Sta-
ryi Nowy M., Mańkowicze, Haby, Sity, Zo-
śnę, Porpliszcze, Hruzdy, Noryce, Duniłowi-
cze; ]0 cerkwi paraf., 4 fl., 1 kaplica cmen-
tarna; 21,337 dusz. Miadziolska gmina, należy
do 3-go okr, pokojowego do spraw włościań-

skich, dzieli się na 6 okr. wiejskich: Miadzioł,
Ostrów, Niekazieck, Piotrowo, Nowiki, Poso-
powa; ma 97 wsi, 806 dm. i 10,688 mk, Mia-
dziolski okrąg wiejski zawiera w swym obrę-
bie 2 majątki M. Michaliny Koziełłowej z fol-
warkami: Kuliki, Szymki, Bielawin, Różki,
Koczergi, Niewiary i Uzła hr, Tyzenhauzena
z folw.: Andrzejki, Starynki, Rusaki, Bonda,
Jezżeńce, Łuże, Brusy, Gatowicze; 794 wło-
ścian uwłaszczonych. Miadziolskie sstwo gro-
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dowe, leżało w pow. oszmiańskim woj, wileń-
skiego. Podług spisów podskarbińskich z r.
1569 zaliczało się wówczas do dóbr stołowych
królewskich, następnie około r. 1766, stawszy
się sstwem, obejmowało miasto M., dzierżawę

_ Nowiki, które posiadał łącznie Marcin Oskier-
ko, marszałek oszmiański, opłacając zeń kwar-
ty złp. 2080 (hyberny cały pow. oszmiański
nie uiszczał). Na sejmiez r. 1773—375 stany
rzpltej postanowiły przeniesienie grodu z M.
do miasteczka sąsiedniego Postawy. J., Krz,

Miadziołka, rz. w pow. dzisieńskim, lewy
dopływ Dzisny. Do opisu podanego w t. II,
str. 298—1 należy dodać, że, oprócz Łuczajki
i bezimiennych strug, przyjmują z lew. brz,
Birwitę i Daukszynkę. Długość biegu M. wy-
nosi do 35 w., szerokość 3—7 sążni; brzegi
płaskie, błotniste,

Miadziełka, kar. szl., pow. wileński, 3 okr.
polic., o 69 w. od Wilna, 1 dm., 10 mk. żyd,

Miadziuszki, wś rząd., pow. lidzki, 5 okr.
adm., 32 w. od Lidy, 7 w. od Ejszyszek, 5 dm.,
45 mk. katol, 4.4.

Miadźwiedzica, ob. Niedźwiedzica,
Miadzyny, zaśc, rząd, w majątku Daukszy-

szki, pow. oszmiański, 1 okr. polie.; w gm. Po-
lany, o 5 w. od Oszmiany, 2 dm., 13 mk. kat.
Miagczyły al. Miagczele, wś włośc., pow.

wilejski, o 42 w. od m. Wilejki, 2 okr. adm,,
w gm, dołhinowskiej, przy b. drodze pocztowej
z m, Dołhinowa do m. Wilejki, 5 dm,, 54 mk,

Miagiele, wś rząd., pow. lepelski.
Miagowice, potok, wypływa z płn.-wsch.

stoku góry Werszki (697 m.), wznoszącej się
na granicy gm. Topolnicy i Łopuszanki Cho-
minej (w pow. staromiejskim); płynie na płn.
przez obszar Topolnicy i między zabudowa-
niami wiejskiemi uchodzi do Topolnicy z lew.
brz. Długość biegu 3 kil. Br, G.

Miagowicze, folw., pow. oszmiański, wła-
sność Milewskiego, w 3 okr. adm., o 72 w. od
Oszmiany, a 50 od Dziewieniszek, 14 mk. kat.
Miahkochody, u Marczyńskiego Miachko-

chod, wś nad rzeką Udyczem, dopływem Bohu,
powiat hajsyński, gm, M., par. Ternówka,
urz. polic. Teplik (o 18 w.). Ma st. poczt.
gminną, 128 dm., 686 mk., 800 dzies. ziemi
włośc., dwors. z Qzarnogroblą 1944 dzies.
w tem 1762 używalnej i 182 dzies, nieużyt.
ków (dawniej Potockich, Czepielowskich, dziś
Lipkowskich), cerkiewnej 103 dzies.; cerkiew
pod wez, ś. Dymitra, 1200 parafian (z Raków-

_ ką). Do gminy M, należą: M., Rakówka, Czar-
nogrobla, Łozowata, Czerniatka, Chmarówka,
Krasnosiołka, Zawadówka, Orłówka, Moczuł-
ka W.i M.i Myszarówka, razem 12 starostw, |.
2288 osad, 10,232 mk. włościan, mających
12,252 dzies, ziemi (w tem 9404 dzies, ornej);
prócz tego 967 mk. innych stanów, mających  
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wraz z rządem 11.879 dzies, ziemi (w tem or-
nej 6,068). Dr. M.

Miakinnica, mała bagnista rzeczka, w pow.
bobrujskim, bierze początek w okolicy zaśc.
Nowe-Tolicze, płynie kręto lesistemi nizinami
w kierunku wsch.-płn., przecina gościniec wio-
dący z Mosiejewicz i Radutycz do Pastowicz
i za wsią Tolicze, zatoczywszy półkole, wpada
z lewej strony do Zeleźnianki, dopływu Pty-
czy, długość biegu około 10 w. A. Jel,

Miakołowicze, wś, pow. Nowogródwołyń-
ski, gm. Emilczyn, nad. samą granicą pow.
owruckiego; 198 mk. włościan, 1830 dz. ziemi
włośc. Należy do dóbr Emilczyn, własność
Uwarowych; smolarnia o 4 kotłach, Z, R.
Miakołowiecka rudnia, wś, pow. Nowo-

gródwołyński, gm. Emilczyn, 66 mk. włościan,
956 dz. ziemi włośc., należy do dóbr Emil-
czyn, własność Uwarowych. L, R.

Miakoły, wś, pow. ostrogski, w 3 okr. pol.,
o 15 w. na płd. od Ostroga, par. kat. Kuniów,
gm. Płużne. Ma 880 mk., ziemi włośc. 854
dz.; cerkiew paraf., szkółka wiejska, młyn
wodny i karczma. Rozłożona po górach i ur-
wiskach, okolona lasami, ma grunt kamieni-
sty, w małej części gliniasty, Włościanie są
zamożni, trudnią się uprawą roli, wyrabianiem
w okolicznych lasach drzewa spławnego i bu--
dulcu, oraz hodowlą koni, bydła, owiec i trzo-
dy; włościanki wyrabiają płótno oraz sukno
proste. Należały do ks. Ostrogskich, później
do Koniecpolskich, od tych przeszło do ks.
Jabłonowskich, w których ręku i obecnie się
znajdują,

Miakucewicze, wś, w płd. stronie pow. no-
wogrodzkiego, w gm. snowskiej, 5 w. na płd.
od mka Snowia, w miejscowości bezleśnej, ma
osąd pełnoudziałowych 27, grunta dobre.

Miała, wś i gm., pow. ozarnkowski, dwie
miejsc, 1) M. wś; 2) Drasko, niem. Dratzig,
osada, 46 dm, 346 mk., 122 ew., 221 kat., 3
żyd.; 86 analf. Jest tu st. dr. żel. na prze-
strzeni od Poznania do Krzyża, o 70 kil. od
Poznania, a także st. p. 1 tel. 2.) M. czyli
Rohrberg, leśnictwo, pow. czarnkowski, | dm,,
14 mk., należy do dom. Nothwendig,
Miałka al. Słupianka, niem, Mehlke al. Stol-

pe-Fluss, mały pot. w pow. kartuskim, przy
Kartuzach, wypływa z jez. Cichego, przecho-
dzi przez jez. Grzybno (ob.) i łączy się dalej
z Radunią, a przez nią z Motławą i Wisłą
pod Gdańskiem. |. Kóś, Fr.

Miałkie, jez. w pow. sejneńskim, gm, Sej-
ny, ma 2 mr, obszaru, głębokie do 24 stóp,

Miałkie, kol., pow. nieszawski, gm, Czama-
nin, par. Orle, ob. Głuszynek.
Miałkowy kąt, ob. Miłków kąt.

Miałkusz, jez. w pow. toruńskim, przy Bil-
czynach, w płn, stronie względem Chełmży (ob.).
Miałowa, wieś wymieniana w XVIII w.



jako należąca do klucza czechowieckiego na
Wołyniu.
Miana, rzeczka w pow. ihumeńskim, ob,

Ihumeń (t. III, 251).
Miandzyrecze, ob. Międzyrzecze.
Mianka, ob. Manka.
Mianocice, wś nad rz, Nidzicą, pow. mie-

chowski, gm. i par. Książ Wielki, odl. 12 w.
od Miechowa a 40 w. od granicy. M. leżą
w pobliżu Książa Wielkiego, na wyniosłem
płaskowzgórzu, niedaleko źródeł rzeczki Ni-
dzicy. W XV w. M. były dziedzictwem Kry-
styna Mianockiego, miały łany kmiece, młyn
i folw. (Dług. 1I, 84), W XVII w. M. ze
wsią (isia Wola należały w r. 1605 do Ada-
ma Bonara, który w r. 1631 sprzedał ją Pio-
trowi Szyszkowskiemu, dworzaninowi J. K.
M., później stście wareckiemu, kasztelanowi
sandeckiemu, Piotr Szyszkowski połączył z M,
wsie: Małoszów, Tuchołów, GiebudtówiMa-
ciejów, odziedziczone po bisk. Marcinie Szy-
szkowskim, który w r. 1625 dostał je od Jana
z Tęczyna, woj. krakowskiego. Dobra te prze-
chodziły następnie drogą spadku lub kupna
w ręce Stanisławskich, Oleśnickiehn, Branie-
kich, Myszkowskich, Morsztynów, Kossów i
Jordanów. Procesa Jordanów z Morsztynami
0 te, a następnie z Wielopolskiemi o margrab-
stwo i M., trwające od r. 1718, zagodzone zo-
stały w r. 1788 kompromisem przez kardyna-
ła Lipskiego, bisk, krakowskiego. M. zostały
przy Jordanach, z których Adam ożenił się
z Maryanną Lubomirską, córką ks. Jerzego,
generała wojsk saskich. W r. 1767 przeszły
M. w ręce ks. Adolfa Lubomirskiego, a w r.
1180 należały do Morsztyna, szambel, J. K. M,
Następnie nabył je Lanckoroński, po którego
wyjściu za granicę w r. 1881, kupił je na li-
cytacyi Piotr Steinkeller, od tego zaś nieba-
wem Antoni Helcel, kup. krakowski, wówczas
już właściciel przyległych dóbr Rzędowice.
Od r. 1850 posiada M. z Małoszowem i Cisią
Wolą, eórka Antoniego Helela, Julia Hallero-
wa, reszta zaś powyżej wymienionych wsi
przeszła w posiadanie jej rodzeństwa. Antoni
Heleel objąwszy te dobra w stanie ruiny upo-
rządkował je, zagospodarował, wystawił bu-
dynki murowane obszerne, zaprowadził płodo-
zmian i odbudował dwór starożytny, chylący
się do upadku. Dobra M, składają się obecnie
z folw. M., Cisia Wola, Małoszów, Trąba i
Brzeziny; wsi: M., Cisia Wola i Małoszów, ma-
Ją rozl, mr. 2465. Fol, M. gr.or.i ogr. mr,
240, łąk mr. 18, lasu mr. 394, wody mr. 5,
nieuż, i plące mr. 73, razem mr. 730; bud. mu-
-0W. 12, z drzewa 8; fol, Cisia Wola gr. or. i
„S". mr. 138, past. mr. 5, lasu mr. 18, nieuż.
i place mr, 61, razem mr. 795; bud. z drzewa
5; fol. Małoszów gr. or. i ogr. mr. 158, łąk mr.
30, past, mr,5, lasu mr, 213, nieuż. i place mr.  
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85, razem mr. 489; bud, mur. 5, z drzewa 6;
fol. Trąba gr. or. i ogr. mr. 114, lasu mr. 682,
nieuż. i place mr. 33, razem mr. 794; fol. Brze-
ziny gr. or. i ogr. mr, 62, nieuż, i place mr.2,
razem mr. 64; bud. mur, 1, z drzewa 1; płodo-
zmian na folwarkach jest 4-, 7- i 9-polowy.
WŚ M. os. 19, z gr. mr. 69; wś Cisia Wola os,
84, z gr. mr. 253; wś Małoszów os. 15, z gr.
mr. 122. Lasy tutejsze w połowie sosnowe,
w drugiej połowie liściaste, przeważnie buko-
we. Ziemia glinkowata na podłożu marglo-
wem, rodzi piękną pszenicę. Z powodu położe-
nia pagórkowatego i głębokich parowów roz-
dzielone są pola na 4 folwarki, zagospodaro-
wane płodozmianami od lat 50. Dwór tutejszy
zgorzał w r. 1881, lecz został odbudowany,
przy nim znajduje się obszerny ogród, bogaty
w stare drzewa i piękne widoki ną miasteczko
Książ Wielki i na zamek Mirów. Na folwarku
znajduje się młyn półamerykański i browar,
wyrabiający piwo zwyczajne i bawarskie. WŚ
M. ma ludn. 278 dusz, Cisia Wola 195, Mało-
szów 165. Cała ludność trudni się wyłącznie
rolnictwem, Włościanie posiadają po 6 do 10
mr, gruntu, a tylko kilku ma po 2 mr, i mniej,
Skrzętnie uprawiają oni swe role, obsiewając
je ciągle, ugoru nie znają prawie. Szynku
w całych dobrach nie ma. W lesie znajduje
się miejscowość zwana Zbójeckie Jamy. Była
tu przed laty, w opoce marglowej, jaskinia,
nie wiadomo czy naturalna czy sztuczna, ani
jak wielka, ponieważ otwór do niej jest teraz
zawalony. Według podania miały się tam
znajdować skarby, przez rozbójników nagro-
madzone; jednak Lanckoroński robiąc w jaski-
ni poszukiwania nie znalazł w niej nie prócz
drzwi żelaznych u wejścia i kotła żelaznego,
Przy drodze, koło folw, M., znajdują się dwie
figury kamienne. Jedna przedstawiająca św.
Jana Kantego, z kamienia pinczowskiego w sty-
lu barocco, postawiona w r. 1744 przez Ada-
ma i Maryannę z ks, Lubomirskich Jordanów,
których połączone herby wykute są na pod-
stawie, Druga, nosząca na sobie cechy staro-
żytności, jestzto okrągła kolumna z piaskowca,
a czworogTaniastą podstawą, dźwigająca na
sobie mały posążek ś, Krzysztofa, Na podsta-
wie z jednej strony znajduje się napis: Reno-
valum, rok zaś, pod napisem wyryty, został
przez czas zatarty, Z drugiej strony jest uszko-
dzony herb Jastrzębiec, a koło niego litery:
A. B, Z, B, Napis ten mógłby znaczyć: Adam
Bonar, Żupnik Bocheński, ( Wielkorządca) Krakow-
ski, gdyby temu nie przeczył herb, którym się
Bonarowie nie pieczętowali. C. Haller,
Mianocka Wola, ob. Cisia Wola.
Mianów, wś i folw., pow. łódzki, gm. Pucz-

niew, par. Kałów. WŚ ma 13 dm., 230mk.,
256 mr.; folw. 5 dm., 30 mk., 989 mr. (420 or-
nej); należy do dóbr Puczniew. W 1827r.
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było tu 13 dm., 106 mk. Wspomina tę wieś
(Mianowo) Lib, Ben. Łaskiego,t. II, 373.

- Mianówek, folw., pow. ostrowski, gm, Szul-
borze Koty, par. Zuzel, ob. Gostkowo5).

Mianowice (po rusku Nynowyczi), wś, pow.
sokalski, 14 kil. na płn.-zach. od sądu powiat.
dstacyi kolejowej w Sokalu, 5 kil. na płd -
wsch. od urzędu poczt. w Uhrynowie, Na
płn. leżą Nuśmice i Tudorkowice, na wsch.
Wojsławice i Ohorobrów, na płd.-zach. Łubów
z Korkowem, zach. część przypiera do Króle-
stwa Polskiego. Wzdłuż granicy zach. pły-
nie Warężanka, dopływ Bugu, od płd. na płn.
i zabiera we wsi kilka strug małych od praw.
brzegu. W środku obszaru leżą zabudowania
wiejskie, Własn. więk, ma roli orn, 4], łąk
i ogr. 50, pastw. 2, lasu 159 mr.; włas, mniej,
roli orn. 654, łąk i ogr. 134, pastw. 5, lasu 74
mr. W r. 1880 było 387 mk. w gminie, 25
na obsz. dwor, (między tymi 30 obrz, rzym.-
kat., reszta gr.-kat,), Par. rzym.-kat. w Uhry-
nówie, gr.-kat, w Wojsławicach. We wsi jest
cerkiew, szk, fil. i kasa pożyczk, gm. z kapit,
486 zł. w. a. Lu. Dz.
Mianowice, niem. Jianowiiz, dom. i gm.,

pow. ostrzeszowski, 1662 mr. obsząru; 3 dm,,
182 mk., 66 ew., 66 kat.; 41 analf, Poczta,
tel,i st. kol. żel, w Kępnie o 2 kil., gośc. na
miejscu.

Mianowo 1.) wś, pow. mławski, gm, Zielo-
na, par, Kuczbork, odl. o 20 w. od Mławy, ma
5 dm., 23 mk., 226 mr. gruntu dobrego, 36
nieużyt. W 1827 r. 6 dm., 28 mk. 2.) M.,
wś i folw., pow. ostrowski, gm. Szulborze-
Koty, par, Andrzejewo; odl. o w, 8 od st. dr.
żel. w. petersb. Czyżew, o 8 mil od miasta
gub. Łomży i o 3 mile od miasta pow. Ostrów.
Rozl. 942 mr. 275 pręt. podług pomiaru doko-
nanego w r. 1881; w tem ziemi ornej 604 mr.
Do dóbr M. należy folw, Jabłonowo, ogólnej
przestrzeni 605 mr. 258 pr., w tem ziemi orn.
418 mr. 284 pr. W pięknej pszennej glebie
o podłożu średnio przepuszczalnem, płodozmian,
trzy sadzawki, Przez folw. Jabłonowo prze-
pływa Brok Mały, stanowiący granicę, od-
dzielającą posiadłości dworskie od osady ko-
śćielnej Andrzejów. M. stanowiło niegdyś
klucz wielkich posiadłości, rozciągających się
na kilka mil kwadratowych, bardzo bogatychw lasy. W ostatnich czasach M, przeszło na
własność p. Kochanowskiego, za którego zna-
nem się stało z doborowej stajni, Następnie
było własnością hr. Starzeńskiego, od którego
w r. 1680 odkupił Mencel, właściciel fabryki
narzędzi rolńiczych w Białej Cerkwi iosta-
tecznie te dobra w r. 1861 przeszły na włą-
sność W. Czerniejewskiego. Na folw, Jabło-
nowo znajduje się jeszcze wiatrak. 4. Krytów,
Mianowo, niem. Zauschendorf, wś, pow,

mogilnicki, 12 dm., 102 mk,; wszyscy kat,; 42   
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analf, Poczta, gośc., tel, i st, kol. żel, w Wy-
lątowie.

Miany, folw., pow. gostyński, gm, i par.
Pacyna. Ma 3 dm., 21 mk., 150 mr. obszaru,
Pokłady torfu na 5 mr. łąk. Folw. M. rozl.
mr. 149: grun. orne i ogr. mr, 83, łąk mr. 64,
nieuż, i place mr. 2, bud, z drzewa 8.

Miapuszcicze al. Miapuszczycze, wś, pow.
nowogródzki, gm. korelicka, okr. polie. ] nie-
hniewicki, nad rzeczułką wpadającą do Ru-
ty, ma osad 6; miejscowość falista, bezleśna,
gleba wyborna pszenna. A. Jel.

Miarki, folw. w Strzałkach, pow. bobrecki,
Miarkołowicze, wś, pow. rohaczewski, Na-

leżała do starostwa, które od niej nosiło
nazwę.

Miarkołowskie, sstwo niegrodowe, mie-
ściło się w wojew. mińskiem, pow. rzeczy-
ckim, Podług metryk lit. powstało ze sstwo
czeczerskiego przez odseparowanie z niego
wsi: Rosochy, Miarkołowiczi Przyklicy z przy-
ległościami, które kolejno posiadali od 1582 r.
Ujejscy, Kliszkowiczowie, Zawiszowie, Micha-
łowscy, Turczynowie, Bystry i Pruszanow=
scy; wreszcie z mocy przywileju Augusta III
z d. 29 listop. 1762 r. Ignacy Pruszanowski,
wojski rzeczycki, ustąpił je Tadeuszowi Pru-
szanowskiemu, który opłacał z niego kwarty
złp. 613 gr. 26. Odd. 16 września 1772 r.
przeszło pod panowanie rossyjskie,

Miasie, zaśc, szlach., pow. trocki, w 3 okr.
pol., par. i gm. Wysoki dwór; 60 dz. W 1850
r. włas, Jacuńskiego.
Miaskowicze, wś, pow. piński, w 2 okr.

pol., gm. Chojno; cerkiew paraf. pod wezw. ś.
Irójcy; 52 m. Własność dawniej Michałow-
skich, obecnie Ejsmunta. Ks. M.
Miaskówka, os., pow. żytomierski, par.

Cudnów, dawniej własność M iaskowskich,
dziś rządowa. R. 1867 miała 9 dm. A
Miaskowo, wś, pow. szubiński, 18 dm.; 165

mk.; 28 ew., 1387 kat.; 66 analf. Poczta, tel.
i gośc. w Kcyni (Exin); st. kol. żel. w Nakle,
Miasota, wś, folw. i zaśc., pow. wilejski,

okr. pol. 1. Wś M., między mczkami Krasne
1 Mołodeczno, przy drodze pocztowej z. Wilna
do Mińska, dziś o pół wiorsty od drogi żel..
libawo-romeńskiej a 32 w. od Wilejki, Wieś
ma 26 dm., 228 mk.; folw. 1 dm., 20 mk.; zaśc,
2 dm,, LI mk. Dziedzictwo niegdyś Zbaraż
skich, następnie Ogińskich do pierwszych lat
wieku obecnego, Ma starannie utrzymywane
archiwum majątkowe od r. 1501, akta z wie-
ku XVI iXVII przeważnie w języku pol-
skim, od początku XVIL w. wyłącznie w pol.
skim. Folw. i wś nad rzeczkami Pisarzewką
i Uszą, wpadającemi do Wilii, Pierwszaztych
rzek w aktach z XVI w. nazywana stale rzeką
Miasotą. Przy końcu wioski cerkiewka, filiacerkwi niegdyś unickiej krasnosielskiej, O cza-
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sie jej założenia nie ma śladu w aktach, poda-
nie zaś przechowujące się stale między mie-
szkańcami wioski o jej początku jest następne.
"W czasie wojen szwedzkich w pierwszych la-
tach XVIII w. cała ludność tej wioski była
przez Szwedów wyciętą, ocalał zaś jeden tyl-
ko włościanin, nazwiskiem Suszko, w skutek
ślubu, iż w razie ocalenia „wyniesie na ple-
cach cerkiew*, Oealony dopełnił ślubu dźwi-
gając sam z pobliskiego lasu pnie na budowlę.
Tradycyę tę potwierdza ta okoliczność, iż
większość familii zamieszkuj ących wioskę, któ-
ra ma około 40 chat gospodarskieh, nosi dotąd
nazwisko Suszków. W pierwszyeh dziesiąt-
kach bieżącego stulecia wś M, miała stacyą
pocztową. Atynencye tej wsi mają nomen-
klatury: Byczynszczyzna, Pisarzewszczyzna,
Domanowo, Wołki i Wirydowo.  Właścicie-
lem tej wsi był zasłużony myśliciel, krytyk
i prof. literatury polskiej w Szkole Głównej
warszawskiej Aleksander Tyszyński, który
tu się urodził i umarł, Miasota, okręg wiejski,
w gm. Krasne, zawiera w swym obrębie wsie:
Miasota, Byczynszczyzna, Pisarzewszczyzna,
Wołki, Wirydowo; zaśc. Domanowo. 4/. Tysz.
Miasteczko 1.) wś, pow. radomski, gm.i

par. Skaryszew, odl, 18 w. od Radomia, ma 19
dm., 154 mk., 321 mr. 2.) M., wś, pow. to-
maszowski, gm. Kotlice,

Miasteczko 1.) wś włośc, nad rz. Łuczajką,
pow. wilejski, o 64 w. od Wilejki, 3 okr, adm.,
gm. Mańkowicka, przy byłej drodze pocztowej
Połockiej, od granicy pow. dzisieńskiego do
granicy pow. święciańskiego, Ma 10 dm, 111
mk. (92 prawos. i 19 katol.). 2.) M., wś, pow.
witebski, na płd,-wsch. od Witebska, nad rz.
Łososiną i Ohotemlą, dopływami Łuczesy, przy
trakcie z Witebska do Mohylewa przez Babi-
nowicze. 3.) M., wś, pow. dyneburski, nad
rzeką Jaszą, prawym dopływem Dubny.

Miasteczko, Miesteczko, wś, pow. radomy-
ski, na lew, brz. rz. Zdwiża, o 6 w. od m. Bru-
siłowa i Rożewa; 568 mk, prawos. i 32 katol,
Do 1880 r. należała do hr, Podoskich, od któ-
rych drogą małżeństwa przeszła do ks. Ro-
mualda Gedrojcia. Do dóbr, oprócz M., nale-
żą wsie: Stawiszcza, Rakowicze i Rajewka, li-
czące 12367 dz, przestrzeni, We wsi znajdują
się dawne wały i zamczysko, podług zdania
miektórych ślądy starego miasta Zwiżeńska.
Cerkiew paraf. drewniana pod wezw. Naro-
dzenia M, P., poprzednio unicka, wzniesiona
za czasów metr, unickiego Teodozego Rozto-
skiego (między 1788—1793 r.).  Dawniejsza
zbudowaną była więcej na północ, J. Krz.
„Miasteczko, wś nad rz. Mukszą, pow. ka-

bódka gy miedzy wsią Czeczelnikiem a Sło-
O Nina óSKA, par. Zalesie; 57 dm. Dr. M.

miasta R”. 1.) (rus, Misieczko), przedm.
( geżany, lęży na zachod. stronie tego  
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miasta, wzdłuż potoku, wypływającego z lesi-
stych wzgórz wsi Leśnik, o 1 kil. na zach. od
M. Potok ten zwany „,Leśnieki* wpada na
końcu M. do Złotej Lipy. Wzdłuż M. przecho-
dzi gościniec brzeżańsko-rohatyński. Obok
mostu stoi młyn na potoku. Na zach,-płn.
stronie M. na stoku góry Storożesko (207:6
m. nad poz. m.) wznosi się klasztor i kościół
00. bernardynów (ob. Brzeżany). Przy samym
końcn M. znajduje się fabryka zapałek. 2.)
M., wś, pow, brzeżański nad pot. Narajówką,
graniczy na zach. ze Stratynem, na płn, z wsią
Narajowem, na wsch. z Leśnikami, a na płd,
z Rohaczynem, z którym tworzy jeden obszar
dwor., należący do dóbr Brzeżany, oddalona od
sstwa, sądu i urzędu tel, w Brzeżanacho 7 kil,
od dawniejszego urzędu poczt. w Narajowie
o 6 kil. na płd., obecnie ma urząd poczt. w Ku-
rzanach o 4 kil. na płd. Ludność rzym.-katol,
382, należących do paraf. w Narajowie. W le-
sie na płn.-zach. nad potoczkiem leży mała
osada Huta i rzeczywista huta szklana, na-
leżąca do właściciela tych dóbr Stanisława hr.
Potockiego. 3.) M., przys. do Koniuch, pow.
Brzeżany, stanowi północną część tej włości.
Podanie niesie, iż M. jest najstarszą częścią
Koniuch, które niegdyś były miastem i stąd
nazwisko tej miejscowości (p. Koniuchy). 4.)
M., część Horyńca i konwent 00. minorytów
(bernardynów) w pow. cieszanowskim, 5.) M,,
część Czyszek w pow. lwowskim. 6.) M.,
część Burkanowa w pow. podhajeckim. 7.) M.,
grupa domów w Pohorylcu w pow. przemy-
ślańskim. 8.) M., część Chlebowic świrskich
w pow. przemyślańskim. 9.) M., część Ostro-
wa i Młyny w pow. tarnopolskim. 10.) M.
(al. Lutomierz, Lutomirsk), część Kasperowiec
w pow. zaleszczyckim. Ob, Kasperowce i Luto-
mirsk, Lu. Dz.

Miasteczko, niem. Friedheim, a dawniej
Staedtchen, miasto, pow. wyrzyski. Leży po-
między wysokiemi wzgórzami na gruncie
piaszczystym, o pół mili na płn. od Noteci,
W pobliżu znajdują się dość głębokie pokłady
węgla brunatnego, do tego czasu nie eksploato-
wane. M. ma 979 mk., 641 ew., 263 kat., 75
żydów. Mieszkańcy zajmują się głównie rol-
nietwem, chowem bydła, M. należy do ko--
misaryatu w Białośliwiu, do sądu okręgowego -
Fi Wyrzysku. Kościół kat. paraf, należy do
dek. nakielskiego; kościół protestancki do dye-
OOZY I łobżenickiej . Szkoła elementarna kilko-
klasowa; ]10 aralf. St. kol. żel. wschodniej
(Ostbahn) o 20 kil, od Piły (Schneidemiihl);
urząd pocztowy trzeciej klasy; stacya telegra-

ficzna. W r, 1811 M. miało 50 dm. i 317 mk.;

w r. 1831: 51 dm., 534 mk., t.j. 194 kat., 300
prot. i 40 żydów. W okolicy odkryto emen-
tarzysko pogańskie, w  którem znaleziono .
znaczną liczbę urn i wydobyto znich brązową ,
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ostrogę, brązowe szczypczyki, paciorki szklane
i kilka złotych przedmiotów. Par. dek, nakiel-
skiego, ma 1942 dusz (1878 r.). M, St.

Miasteczko, niem. Georgenberg, mko, pow.
tarnowicki, na Szląsku Górnym; odl. 2'/, mili
od Bytomia. Ma kościół par, katolicki, szkołę
dwuklasową i 1124 mk,, głównie nożowników
i gwoździarzy, Leży na wzniesieniu 950 stóp
nad poz. m. Osada ta powstała między 1526
a 15438 r.,. gdy Jerzy Brandenburski, nabyw-
szy księstwa bytomskieibogumińskie, poparł
tu górnictwo. Osada ta otrzymała w 1561 r.
prawo miejskie od ks, Jerzego Fryderyka i od
jego imienia nazwę Greorgenburg. Rozwinęło
się tu wtedy dobywanie ołowiu. W 1547 r.
istało 79 szacht; w 1627 r. ustała ta praca,
Osada składa się z rynku, na którym jest ra-
tusz i dawny margrabski zamek myśliwski,
mieszczący obecnie urząd leśny, i czterech ulic.

. Obszar gruntów mieszczańskich wynosi 1766
mr., rozdzielonych na 150 osad, z tych 15 nosi
nazwę szlacheckich, gdyż posiadali je przyby-
sze Polacy szlacheckiego pochodzenia w ze-
szłym wieku, Własność miasta stanowi 100
mr. Kościół katolicki wzniesiony został z drze-
wa w 1666 r. pod wezw. św. Jerzego. Szkoła
katolicka dwuklasowa, ma 180 uczniów.

Miasteczkowicze, folw., pow. piński, od
1850 r. własność Ejsmontów, około 16!/, wł.
Miastka góra, na południowej granicy gm,

Szymbarka z Bielanką, w pow. gorlickim, pod
389 46' 24” wsch. dłg. g. F., a 497 86' 21” płn.
sz. g. U wschodnich podnóży płynie potok
Bielanka, od płn, Ropa. Na płd.-zach. wznosi
się Łysa góra (611 m.). Wznies. M, 634 m.
Miejsce znaku triang. Ob. Magóra małastowska.
Miastko al. Miastków, niem. Rummelsburg,

m. pow. na Pomorzu, w obwodzie regencyi ko-
szalińskiej, pod 549 płn, szer. a 34% 38' wsch,
dłg., nad traktem ze Słupska do Szczecinka
prowadzącym, 57 kil. na płd, od Słupska; od
niedawna jest tu st. kol. z Poznania na Szcze-
cinek do Riigenwalde wiodącej; M, leży 168
m. npm., na wzgórzu gołemi otoczonem pagór-
kami, nad strugą Stiednitz (niem.); w okolicy
są znaczne bory, jeziora i pokłady torfowe.
Klimat dla wysokiego położenia ostry. W r.
1877 było tu 4788 mk., przeważnie ewang.
wyznania; trudnią się rolnictwem i sukienni-
ctwem. Trzy znaczne przędzalnie zatrudniają
licznych robotników; co rok odbywają się tu
4 jarmarki, M. jest siedzibą landrata, super-
intendenta i komisyi sądowej, ma st. poczt. i

' tel.; poczty osobowe idą stąd do Szczecinka,
dalej do Koszalina, Sławna, do Zuckers i By-
towa; co dzień odchodzi i przychodzi 5 poczt,
Bite trakty prowadzą prócz wyżej wymie-
nionego jeszcze do Białemborka (Baldenburg),
do Bytowa, do Sławna i do Koszalina. Do tu-
tejszej poczty nadesłano 1877 r. 104400 listów,  

wysłano zaś 103500; listów i paczek z deklar.
wartości w kwocie 1046300 mrk. nadesłano
1200, wysłano zaś 2200 reprezent. 1998000 -
mrk. Tutejszy okrąg urzędu stanu cywil. li-
czył 1880 r. 5304 dusz; 1882 r. urodziło się
196, um. 125 osób, zawarto 23 małżeństw.
O historyi miasta brak dokładniejszych wiado-
mości, gdyż r. 1719 zgorzało M, do szczętu
a razem i wszystkie dokumenta. Powiat wziast-
kowski (Rummelsburg) obejmuje 19*/, mil kw.
i miał 1873 r. 31894 mk.; graniczy na płd.
z Prusami zachod., mianowicie z pow. człu-
chowskim, na wsch. z bytowskim, na płn. ze
słupskim, a na zach. z sławińskim. Kś, Fr.
Miastków 1.) Kościelny, folw. i młyn, i M.-

Stary, wś, folw.i młyn nad rz. Wilgą, pow.
łukowski, gm. i par. Miastków; odl. 35 w. od
Łukowa a 28 w. od Mrozów, st. dr. żel. Tere-
spol. Posiada kościół paraf, murowany, sąd
gm. okr. I i urząd gminny. M.-Kościelny ma
21 dm.,, 291 mk., 2027 mr. Jest tu gorzelnia,
młyn wodny, tartak, folusz, pokłady torfu.
M.-Stary ma 24 dm., 444 mk., 1670 mr., młyn
wodny , smolarnię, pokłady torfu, W 1827 r.
M.-Kościelny miał 19 dm., 163 mk., a M.-Sta-
ry 28 dm., 185 mk. Parafia założoną tu zo-
stąła w 1424 r.; kościół pod wezw. Nawiedz.
P. Maryi, jednocześnie zbudowany dotąd prze-
trwał, jest więc najdawniejszy w całej dawnej
ziemi czerskiej. Pożar w 1657 r. zniszczył
dokumenta kościelne, Dobra M.- Kościelny
składają się z folw.: M.-Kościelny, Grąsowo,
Zgórze, Rudnik i Zabrozdy; wsi: M,-Kościel-
ny, Brzegi, Huta Miastkowska, Wola Miast-
kowska, Stary Miastków, Przybory, Zabrozdy,
Kruszówka i Glinki; rozl. mr. 4541; folw. M.-
Kościelny: grun. orne i ogr. mr. 914, łąk mr.
255, pastw. mr. 29, wody mr. 30, lasu mr.
460, zarośli mr. 70, nieuż. i place mr. 52, ra-
zem mr. 1809; bud. mur. 7, z drzewa 32; pło-
dozmian 10-polowy; folw. Grąsowo: grun. orne
i ogr. mr, 225, łąk mr. 10, nieuż. i place mr.
12, razem mr. 247; bud, z drzewa 2; płodo-
zmian 7-polowy; folw. Zgórze: grun. orne i
ogr. mr. 503, łąk mr. 68, pastw. mr. 12, wody
mr. 4, lasu mr. 414, zarośli mr. 65, nieuż.i
place mr, 41, razem mr. 1107; bud. z drzewa
24; płodozmian 17-polowy;folw. Rudnik: grun.
orne i ogr. mr. 31, łąk mr. 59, pastw. mr. 91,
nieuż, i place mr. 6, razem mr. 466; bud. z drze-
wa 2; płodozmian 5-polowy; folw. Zabrozdy:
grun. orne i ogr, mr, 274, łąk mr. 65, pastw.
mr, 14, wody mr. 2, lasu mr. 538, zarośli mr,
5, nieuż, i place mr. 11, razem mr. 909; bud.
z drzewa 12; płodozmian 4-polowy; jest go-
rzelnia, młyn wodny, tartak, folusz, pokłady
torfu i marglu; staw i7 sadzawek, W$ M.-
Kościelny osad 4, z gr. mr. 72; wś. Brzegi 08,
24, z gr. mr. 625; wś Huta Miastkowska os. 9,
z gr. mr, 27; wś Wola Miastkowską os, 20,



z gr. mr. 455; wś Stary Miastków os. 22, z gr.
mr. 533; wś Przybory os. 15, z gr. mr. 401; wś
Zabrozdy os, 11, z gr. mr. 266; wś Kruszówka
os, 11, z gr. mr. 215; wś Glinki os. 6, z gr.
mr. 137; folw. M.-Stary rozl. mr. 1061: grunta
orne i ogr. mr. 522, łąk mr. 88, wody mr. 52,
lasu mr. 346, zarośli mr. 45, nieuż. i place mr.
28; bud. mur. 8, z drzewa 16; płodozmian
14-polowy; jest staw i 2 sadzawki; folw. ten
w r. 1876 oddzielony od dóbr Miastków Ko-
ścielny. M. par., dek, łukowski (dawniej ła-
skarzewski), 1878 dusz. M. gm., graniczy z gm.
Prawda i Mysłów i z pow. garwolińskim, ma
38682 mk. i 18461 mr., st. p. Żelechów albo
Garwolin, do Łukowa 39 w., do Siedlec 4914,
do Garwolina 16 w. W skład gm. wchodzą:
Borowie, Brzegi, Brzoza, Brzozkowola, Fili-
pówka, Glinki, Gościewicz, Gózd, Jaźwiny,
Kamionka, Kruszówka, Miastkowska-Huta,
M.- Wola, Miastków- Kościelny, M.-Stary,
Ozimkówka, Przykory, Ryczyska, Suchowola,
Zabrózdy, Zgórze i Zwola. 2.) M., ob. Jiast-
kowo. Br, Ch.

Miastkówek, wś, pow. nowoaleksandryj-
ski, gm. Wola Czołnowska,
Miastkowicze, wś, pow. piński. Była tu

kapl. katol. parafii Pińsk,
Miastkówka, Miastówka al. Miaskówka, ma-

łe mko nad rz. Szumiłówką (Markówką), pow.
olhopolski, w płn.-zach. części powiatu, na po-
graniczu pow, jampolskiego, w 3 okr. pol., gm.
i par. M., st, p. Olszanka; o 17 w. od Wapniar-
ki, o 13 od Kryżopola; urząd police. Pieszezan-
ka. Ma 722 dm. do 3000 mk., w połowie ży-
dów, ziemi włośc. 3269 a dwors. 4100 dzies,
Dokoła przysiołki: Rotmistrzówka, Maryanów-
ka, Bazanówka, Wołoszczyzna, Ostapówka,
Pawlukówka, Hniżanówka. W mku 50 skle-
pów, 36 rzemieślników, 26 jarmarków. Cer-
kiew pod wezw. Zwiast. N. P. M. ma 74 dz.
ziemi i 2000 parafian. Kościół paraf. dek.
bałekiego, pod wezw. Niepok. Pocz, Ń. P. M,,
zbud. 1747 r. przez ks. Lubomirskiego, odno-
wiony w 1785 r. przez Bielskiego, ma 1962
(1883 r.) parafian i kaplicę fil. w Dymitrasz-
kówce. Synagoga. Do parafii katol, M,, oprócz
M. i mka Kniażopola, należą wsie; Dymitrasz-
kowka, Maryanówka, Haraczkówka, Żydów-
ka, Stawki, Bołhan, Dżugastra, Werbka wo-
łoska, Olszanka, Trybusówka, Gruszka, Fe-
tronówka, Hołubecza, Zielenianka, Kaj etanów--
ka, Nowosiółka, Kukuły, Chrestyszcze, Sza-
rapanówka, Kośnica, Andryaszówka, Kietro-
sy, Netrebówka, Tachtalia, Altanka, Anto-
nówka, Kazienna Słobódka, Kniża, Leonówka
(Dżugastrzańska Słobódka), Łużajka, Myki-
tówka, Szlachecka (niemiecka) Słobódka, Tar-
nawka Mała, Wysoka Grobla. Do gminy M,
należą: M., Wysoka-Grobla, Maryanówka, Ha-
raczkówka, Chrestyszcze, Olszanka, Werbka
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Wołoska, Dżugastra, Leonówka, Petronówka,
Kajetanówka, razem 11 starostw, 2300 osad,
13818 mk. włościan, mających 12485 dzies,
ziemi (10362 ornej); 2174 mk. innych stanów;
ziemi rządowej i prywatnej 24664dzies. (12274
ornej), M. posiąda kamień wapienny, ciosówy
i młyński. Założona przy końcu XVI w. sta-
nowiła niegdyś osobny klucz Koniecpolskich,
Lubomirskich. Potem należała do Bielskich
i Jaroszyńskich, dziś drogą przymusowej sprze=
daży Koczubeja. Ob. Archiw. J, Z, B., cz.III,
t. 3,38, 39. Dr. M.
Miastkowo (Miastków), pow. łomżyński,

gm, i par. Miastkowo. Posiada kościół par.
murowany, sąd gminny okr. II, urząd gmin-
ny, szkołę początkową, 487 mk, i 3754 mr.
obszaru. Była tu dawniej st. poczt, na trakcie
z Warszawy do Kowna, między Ostrołęką
a Łomżą, o mil 18 od Warszawy. W 1827 r.
było tu 27 dm., 270 mk. Wś M. wspominana
w dokumentach z 1413 r. jako gniazdo Miast-
kowskich. Kościół i parafią założyli tu ks.
Mazowieccy w 1451 r. M. par. dek, łomżyń-
ski: 3270 dusz. M. gm. ma 43885 mk., rozl.
17848 mr. W skład gm. wchodzą następują-
ce miejscowości: Chmielewo, Czartorya, Dro-
goszewo, Dzierzki, Jankowo, Korytki-Leśne,
Kuleszka, Łuby-Kiertany, £.-Kurki, Miast-
ków, Rybaki, Rydzewo, Sosnowiec, Sulimy,
Tarnowo iZaruzie-Grozdy Stare. Gm. M. w poło-
wie zaludniona przez drobną szlachtę a w po-

łowie przez włościan. Miastkowskie sstwo nie-
grodowe, mieściło się w województwie mazo-

wieckiem, w ziemi łomżyńskiej, Podług lu-
stracyi z r. 1660 powstało z dawniejszego
sstwa wiznieńskiego (ob.), przez odseparowa-
nie od niego wsi: Miastkowa i Kule, z folwar-
kami i przyległościami. W r. 1771 posiadał
je Michał Staniszewski, skarbnik łomżyński,
opłacając zeń kwarty złp. 534 gr. 27, a hy-
berny złp. 383 gr. 10. Br. Ch.
Miastkowska Wola, wś, pow. łukowski,

gm. i par. Miastków, Ma 2] dm. 268 mk.,
1510 mr. Por. Miastków,
Miasto-Nowe, ob, Nowe Miasto,
Miasto-Stare, ob. Stare Miasto.
Miastowice 1.) (właśc, Umiastowice), niem.

Eckardisfelde, wś, pow. wągrowiecki, 11 dm.,
118 mk., wszyscy kat.; 54 analf. 2.) M., dom.
1 gm., 2402 mr. rozl., 2 miejse.: a) M., b) Wy-
goda, folw., 7 dm,, 153 mk.; 7 ew. 146 kat.;
89 analf, Gorzelnia parowa. Poczta, gośc.i
tel. w Kcyni, st. kol, żel. w Nakle o 19 kil.
Wspomina tę wieś Lib. Ben. Łaskiego, jako
Umyasztchowycze w par. Dziewierzewo (t.
I, 136). M. St.

Miastro, jez. w pow. wilejskim, wąskim.
szlakiem ziemi oddzielone od jez. Narocz; nad
brzegiem leżą mka Miadzioł St. i N. oraz wś

Koczergi i folw. Giryny.

19
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. Miaszkali-dyma al. Mieszkałydyma, wieś
włośc., pow. wileński, w 3 okr. pol., w gminie
Janiszki, w okr. wiejskim (Groćkiszki, odległa
052 w. od Wilna; 4 dm., 38 mk. kat, (1866);
15 włościan uwłaszczonych.

Miatki al. Makowiki, osada, pow. gnieźnień-
ski, 2 dm., 18 mk.; należy do gm. Gaj.

Miatlewska, st. poczt. w pow. miedyńskim
gub. kałuskiej; st, dr. żel. riażsko-wiaziem-
skiej.

Miaty, wś, pow. gnieźnieński, 17 dm., 217
mk, 1] ew., 206 kat.; 106 analf, Poczta,
gość., tel. i st. kol, żel. w Trzemesznie,

Miatyn, wś nad rz. Ikwą, pow. dubieński,
na płn-zach. od Dubna, w 1753 r. przeszedł
od Sanguszków do Lubomirskich; ob. Archiw.
J. Z. R., cz. III, t. 2, 448.

Miatyn, wś, pow. ostrogski, o 25 w. na
płn.-zach. od Ostroga; cerkiew paraf.; należała
do zamożnej na Wołyniu rodziny Kierdejów,
posiadających tu następne majętności: Taj-
kury, Posiahwę, Stary i Nowy Mylsk, Kopy-
tów, Zaboroszcz i inne; następnie przeszła do
Pepłowskich, Wielopolskich margr. Myszkow-
skich, Turnów, obecnie należy do hr. Aleks,
Ilińskiego. Położona na równinie, od zach.
otaczają ją lasy a od płn, wzgórza; gleba czar-
noziem 5-klasy, Włościanie zamożni, trudnią
się rolnictwem, mają przytem zarobek od cu-
krowni Mizockiej, która tu plantuje buraki,
Miawskie góry, ob. Białe góry.
Miażuliszki, w Kurlandyi, właśc. Matu-

liszki (ob. t. VI, 175, 2).
Miączyn al. Miączyno, folw. nad rz. Wisłą,

pow. płoński, gm. Wychodź, par. Chociszewo,
odl, o 26 w. od Płońska, pos, cegielnię; ma 10
dm., 102 mk, 280 mr. gruntu dobrego, 60

 mnieuż. Dobra M. składają się z folw.: Miączy-
no i Miączynko, wsi Miączyn; rozl. mr, 488;
folw. M.: grun. orne i ogr, mr. 220, lasu mr,
60, wody, place i nieuż, mr. 56, razem mr. 336;
bud. mur. 2, z drzewa 8; folw. Miączynek:
STU. Orne 1 ogr. mr, 62, lasu mr. 60, wody,
place i nieuż, mr, 30, razem mr. 152; budowli
z drzewa 3; wiatrak, WŚ M.os. 19, z grun.
mr, 71. 4. Pal., Br, Ch,
Miączyn 1.) Wielki, wś, pow. mławski, gm,

Dąbrowa, par. Szreńsk, odl, o 16 w. od Mła-
wy, ma 12 dm., 151 mk., 793 mr. gruntu do-
brego, 15 nieuż. W pobliżu wsi M. Wielkii
M, Mały rozciągają się rozległe błota, mające
do 9 w. dłg. Aa_4 „00 szerok,, pomiędzy

wsiami: Kowalewem i Kowalewkiem. 2.) M.-
Mały, wś, pow. mławski, gm. Dąbrowa, par.
Szreńsk, odl. o15 w. od Mławy, pos. wia-
trak, ma 12 dm., 148 mk., 515 mr, gruntu do-
brego, 16 nieuż, Są pokłady wapna. Folw.i
wś M,-Mały rozl. mr, 481: grun. orne i ogr.
mr. 322, łąk mr. 80, pastw. mr. 59, nieuż,i
place mr. 20; bud. mur, 3, z drzewa 7; płodo-  
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zmian $i 8-polowy. WŚ M.-Mały osad 14,
z grun. mr, 51. 8.) M., wśi folw., pow. hru-
bieszowski, gm. Miączyn, par. Grabowiec, odl.
30 w.od Hrubieszowa. Posiada cerkiew pa-
rafialną pounicką, urząd gminny, szkołę po-
czątkową, gorzelnią produkującą za 36000 rs.,
dwa młyny wodne, wiatrak, cegielnię, pokła-
dy torfu i kamienia wapiennego. W 1827 r.
było tu 78 dm., 570 mk. Tutejsza cerkiew
paraf, erekcyi niewiadomej, obecna z 1824 r.,
murowana, filia Zawalew o Żw. Dobra M.
składają się z folw.: M. i Ministrówki, wsi M.
Rozl. mr. 3000; folw. M.: grun, orne i ogr. mr.
868, łąk mr. 369, lasu mr, 223, nieuż. i place
mr. 28, razem mr. 1489; bud, mur. 6, z drzewa
38; płodozmian 10-polowy; folw. Ministrówka:
grun. orne i ogr. mr. 499, łąk mr. 56, lasu
mr. 94], nieuż. i place mr, 15, razem mr.
1511; bud. mur. 2, z drzewa 10; płodozmian
4-polowy. Wś M. os. 108, z grun. mr. 1424.
Miączyn, gm., należy do sądu gminnego okr. II
w Grrabowcu, st. poczt. Zamość, Gmina ma
19608 mr. obszaru i 3998 mk. (1867 r.).
W skład gminy wchodzą: Franciszków, Fran-
kamionka folw., Horyszów Ruski, wś i folw.
Koniuchy, Konstantynówka, Miączyn, Mini-
strówka, Namuły, Rogów, Stanisławówka,
Swidniki, Zawalew, Zuków. Br, Ch.

Miączyńce, ob. Jączyńce,
Miączynek, wś nad rz. Wisłą, pow. płoń-

ski, gm. Wychodź, par. Chociszewo, odl. o 25
w. od Płońska, ma 12 dm., 181 mk., 139 mr.
gruntu dobrego, 60 nieuż. Istniał tu kośc.,
od 1452 r. parafialny, przez dziedzica M. fun-
dowany, 1/78 r. zniesiony. Br. Ch.

Miączynek, folw., pow. wągrowiecki, I dm.,
10 mk., należy do dom. i wsi Pawłowa; poczta
w Kiszkowie (Welnau). i
Miąkszyn, część Niemiłowa, pow. Kamion-

ka Strumiłłowa,
Miąse al. Miąsze, wś, pow. radzymiński,

gm, Międzyleś, par. Klembów, odl. 17 w. od
Radzymina a 4 w. od st. dr. żel. warsz.-peters.
w Tłuszczu. W 1827 r. 25 dm, 211 mk.
Folw. M. z nomenklaturą Łysobyki, z wsią
M.iŁysobyki, rozl, mr. 1360: grun.ornei
ogr. mr. 572, łąk mr. 167, pastw. mr. 222, la-
su mr. 281, nieuż, i place mr. 118; bud. mur.
1, z drzewa 15; płodozmian 5 i 7-polowy. Wś
M. os. 29, z gr. mr, 307: wś Łysobyki os, 18,
z gr. mr. 261. A. Pal., Br, Ch,
Miąskowo 1.) wśi gm., pow. średzki, 2

miejsc: a) M., wś, b) Antonina (Antonia),
olędry; 19 dm., 202 mk.; wszyscy katol.; 66
analf, Poczta w Pięszkowie, st. kol. żel,, tel,
i gośc. w Środzie. 2.) M., dom,, pow, kościań-
ski, 1002 mr. rozl., 4 dm., 80 mk, 9 ew., 71
kat.; 45 analf. Poczta i tel. w Krzywiniu o 3
kil., gość. o 2 kil.; st. kol. w Starem Bojano-
wie o 18 kil., w Lesznie o 19 kil, W 1400r.
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należało do braci Czewleja i Jarosława (Terr.
Cost, 1400, fol, 148). Ci sprzedali je w r.
1415 siostrzeńcowi swemu Piotruszowi, który
zmarł bez potomka męskiego. Córka Piotru-
szą Małgorzata poślubiła w r. 1449 Mikołaja
z Jurkowa h. Leliwa i wniosła mu M. w po-
sagu. M. pozostawało następnie w ręku Boń-
czów Miaskowskich, od których dopiero w r.
1749 dostało się przez sprzedaż w ręce Eleo-
nory z Szołdrskich Garczyńskiej. Obecnie na-
leży do Niemców (Złota Księga, II, 191).
Miąsowa, wś, pow. jędrzejowski, gm. Brze-

81, par. Mnichów. W 1827 r. 138 dm., 77 mk.
Miąsze, ob. Miąse,
Miąszy potok, potok górski, w obr. gm.

Łomny, w pow. cieszyńskim, wypływa w Be-
skidzie jabłonkowskim, z pod Upłazu (950 m.);
płynie na płn, i w Łomnej zlewa swe wody
do rz. Łomnej (ob.) z praw. brz. Długość bie-
gu 2 kil. i pół. Od zach. wznosi się nad do-
liną tego potoku góra Miąszy Wierch (893 m.),

Micajcie, ob. Mieczajcie.
Micanka, folw., pow. vowogródzki, przy

S08cińcu lidzko-nowogródzkim, o w. 4 na płd,
od Nowogródka, A. Jel,

Mice, Afica, ross, Meicy, wś, pow. zasławski,
w gm. sulżyńskiej, w 2 okr. pol., na płd. od
Bulżyna, przeszła w 1753 r. od Sanguszków
do Jabłonowskich; ob. Archiw. J. Z, R., cz. VI,
t. 1, 290.

Micewicze, wś, pow. sejneński, gm. i par.
Lejpuny, odl. 42 w. od Sejn, mają 11 dm., 87
mk.; w 1827 r. było tu 17 dm., 111 mk,

Mich, struga pod wsią Sładków, pow. łę-
czycki.
Michacz, uroczysko, błoto przy wsi Lewko-

wicze, pow. owrucki; ob. Archiw. J, Z. R.
ez. IV, t. 1, 98. ś

Michacze, zaśc., w płd.-zach. stronie pow.
mińskiego, okr. polic. kojdanowski, nieopodal
rz, Suły, pomiędzy Tulonkami i Siemieńczy-
cami a Nowopolem, Miejscowość nizinna, nie-
bezleśna, od wsch. falista, grunta i łąki dobre;
osada 1. A. Jel.
Michael (Sanet-), ob. Aniołki.
Michaeler Feld, wzgórze, ob. Kieżmarek

(t. TV, 55).
Michaelshuette, niem., wś włośc., pow.

kartuski, paraf. ew., gmina i poczta Przywidz
(Mariensee), paraf. katol. Mierzyszyn, 1*/,
mili odl, Mś, Fr.

Michajliki, wś, pow. zwinogródzki, nale-
żały w wieku przeszłym do dóbr lisiańskich
ks, Jabłonowskich, ob. Zisianka (t. V, 805, 2).
Michajliszki, ob. Michaliszki,
Michajliwka, ob. Michałówka,
Michajłow 1.) m, pow. gub. razańskiej, nąd

rz. Proną, © 60 w. od Razania, 3218 m. 9
cerkwi, w.liczbie których soborna ze słynnym
obrazem 6, Michała Arch.; st. poczt. Badowni-  
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ctwo rozwinięte na wielki rozmiar. Założone
1137, od 1546 historyczne, niegdyś warowne.
Michajłowski powiat ma na przestrzeni 2578
w. kw. przeszło 120000 mk. 2.) M., pohost,
pow. wielkołucki gub. pskowskiej.

_ Michajłowee, ob. Michałowce.
Michajłówka 1.) (w dok. Michałkowce, Mi-

chałów), wś kośc., pow. owrucki, nad potokiem
Grozdawcem, wpadającym do rz. Śzesteniu
z praw, brzegu we wsi Waśkowiczach,na płd.-
zach. od m. pow., o 16 w. od mka Iskorościa;
należała niegdyś do sstwa owruckiego; założo-
na w 1614 r. przez Michała Wiśniowieckiego,
sstę owruckiego, SŚkładową część ziemi sta-
nowi gnejs i granit czerwony. Na polach
spotyka się wołynit, labradoryt a niekiedy
syenit. Ob. Arch, J. Z. R., cz. IV, t. 1, 44,
299, 328, 371. 2.) M., wś, pow. dubieński,
w pobliżu rz. Stubły, na płn.-wsch. od Dubna,
fabryka świec; ob. Arch. J. Z. R., cz, III, t. 8,
748. 8.) M., mko, pow. dubieński, dawniej
Boremel (ob.). J. Krze.
Michajłówka 1.) część Rubieżówki, leżąca

na lew, brz. rzeki Myśliny, pow. kijowski; ob.
Rubieżówka, 2.) M. wś na praw. brz. rz, Ro-
si, pow. skwirski, założona w 1750 r. przez
Michała Głębockiego na gruntach dóbr Łoch-
winu (ob.), na wprost wsi Berezny, od 1848 r.
własność Jana Podgórskiego, który w M. wy-
stawił sobie rezydencyę; 501 mk. ob. płci.
We wsi znajdują się ślady wałów dawnego
zamczyska, obecnie prawie zupełnie zaorane.
3.) M. al. Zorodeczna, wś, pow. radomyski, ob,
Horodeczna. 4.) M., wśna praw. niskim brz.
Rosi, pow. czerkaski, w 2 okr. pol., na płn.-
zach. od mka Moszny; 658 m.; w 1740 r. mia-
ła 35 dm. Cerkiew paraf. pod wezw. ś, Mi-
chała, wzniesiona w 1802 r. kosztem parafian,
na miejscu pierwotnej, niegdyś unickiej, wy-
budowanej w 1700r. zokrąglaków sosnowych.
WŚ M. należy do dóbr Kumejki hr. Brani-
ckich. Ob. Arch. J. Z, R., cz, I, t. 2, 288, 326,
417, 479, 577, 587, 593, 594, 599, 601, 608,
605, 696—698. 5.) M. al. Michałówka, nie-
gdyś miejscowość w pobl. lasu Lebedziń-
skiego, około m, Szpoły i wsi Wodianoj, t.j.
w zach, części dzisiejszego pow. czehryńskie-
go lub w sąsiedniej części zwinogródzkiego;
ob. Arch, J. Z, R., ez, VI, t. 2, 278, 283, 829.
6.) M., wś nad rz. Sobotą, pow. wasilkowski;
664 mk. obojej płci. De 1827 r. M. należała
do par. praw. Wielkopołonieckiej, w tymże
roku wybudowano oddzielną cerkiew paraf.
drewnianą pod wezw. ś. apostołów Piotra i Pa-
wła, do której należy 35 dz. ziemi. 7.) M.,
ob. Sosowa, wś nad rz. Sosową, pow. ZWino-
gródzki, w 2 okr. pol., gm. i par. praw. Boha-
czówka; 426 mk, praw. i 20 mk. kat.; należała
niegdyś do sstwa zwinogródzkiezo, obecnie
rządowa. 8.) M., zachodnia część wsi Zwie-
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niacza, oddzielona od niej bezimienną strugą,
w pow. taraszczańskim, nazwana od imienia
Michała Kalityńskiego chorążego, który na
początku zeszłego wieku dzierżawił wś Awie-
niaczę (ob.). e J. Krze.
Michajłówka 1.) al. Upyry, Upiry (w dok.

Słobodzka Grobla), wś nad rz. Ostrą, pow. o-
sterski gub. czernihowskiej, na wsch. od m.
powiat., własność niegdyś kijowskiego mona-
steru michajłowskiego; ob. Kijew, oddz. ILI,
124. 2.) M., st. dr. żel. chwastowskiej, mię-
dzy Bogdanówką a Funduklejówką, w gub.
chersońskiej, odl. 25 w. od Znamienki a 55 w.
od Bobryńskiej, 3.) M., wś, pow. melitopol-
ski gub, taurydzkiej, o 7 w. od stacyi M. dro-
gi żel. łozowsko-sewastopolskiej, 4.) M., wś,
pow. chocimski gub. besarabskiej, par. Chocim,
leży niedaleko wsi Lewiniec. x, M. Q.
Michajłówka 1.) wś i b. st. pocztowa przy

starej drodze ze Smoleńska do Moskwy, o 22
w. przed Dorohobużem. 2.) M., st. dr. żel.

. moskięw.-brzeskiej, w gub. smoleńskiej, odl.
-/5 w. od Smoleńska a 90 w. od Wiaźmy. 3.)
M. (Stara), wś i st. poczt. w pow. bachmuckim
gub. ekaterynosławskiej, o 14'/, w. od st. Za-
wodzkiej (Juzowa) drogi żel. konstantynow-
skiej. 4.) M., stannica, kol. polska, w pow.
bachmuckim gub. ekaterynosławskiej, 100
dusz. 5.) M., słoboda i st. poczt, w pow. dmi-
tryewskim gub, kurskiej, o 26 w. od Dmi-
tryewa.

 Michajłowo, wś i dobra, pow. nowogródz-
ki, własność A. Bułhaka, Za grunta włośc,
wz.ęto tu sumy wykupnej 2678 rs. 87 kop.

Miekhajłowo, b. zameczek książęcy pod Ki-
jowem (ob. t. IV, 70—92).

Michajłowo, wś, pow. bielski gub, smoleń-
skiej; pomiędzy M. a wsią Kostino bierze po=
czątek Dniepr,
Michajłowsk, wś, pow. szawelski, gm. po-

dubiska, w 1okr. polie., 6 dusz, 107 dzies,
ziemi. FARA
Michajłowska 1.) gmina, pow. święciań-

ski, wI okr. adm.; 4 okręgi wiejskie: Cer-
kliszki, Sory-Strunojcie, Święcianiki i Sorok-
pol-Zuławo; 78 wsi, 327 chat; 4514 mk. 2.)

1 IA * KL . £.M., gmina we wsi Śzenie, pow, prużański, w 3
okr. polie., o 8 w. od Prużany, 1698 dusz; na-
leży do 5 okr. pokoju do spraw włośc. 3.)M., gmina, pow. święciański, ob, Pertukiżynie.
Miehajłowska stanica, w ziemi wojska

dońskiego, 21764 mk.
Michajłowski fator, pow. głuchowski gub.

czernihowskiej, nad rz. Kipiaczką, o 52 w. od
Głuchowa; 5 dm., 71 mk.; cukrownia,
Michajłowskie sstwo niegrodowe, było po-

łożone w wojew. mścisławskiem (obecnie gub,
 mohylewska), Podług metryk litewskich od

r. 1592 posiadali je: Tymofiej Selicki, Krzy-
sztof Wiesiołowski, Gedrojcowie, Ciechano-  
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wieccy, Buchodolscy, Pleskaczewscy, Józef
Dulęba, sekretarz pieczęci większej w. ks. lit.,
Chodkiewiczowie, wreszcie, z mocy przywileju
króla Augusta III z d. 4 lipca 1761 r., Aniela
z Pleskaczewskich Chodkiewiczowa ustąpiła,
tego sstwa synowi swemu Tadeuszowi. Osta-
tnim sstą był w r. 1778 Bogusław Jasieński,
krajczy kowieński, który zeń opłacał kwarty
złp. 125 gr. 11.
Michajłowskoje Sioło, pow. bogorodzieki,

gub, tulska, st. poczt, o 26 w. od Malewki, st,
dr. żel. Chruszczewo-jeleckiej.
Michala Góra, wś, pow. kielecki, gm.i

par. Łopuszno. Wchodziła w skład dóbr Czar-
tosowy (ob.).

Michalce 1.) wś i dobra, pew. dzisieński,
w 1 okr. polic., gm. Wierzchno, dawniej attyn.
Mosarza, b. własność Adama Hrebniekiego;
miały 221 dusz, 924 dz. ziemi dwors. M,,
okręg wiejski w gm. Wierzchno, mieściwswym
obrębie wsie: Zaleski, Sucharuki, Popszyce,
Berwiaki, Wyszatki, Pastuchowo, Sieńkowee,
Demidowo, Paczkowskie. 2.) M., os. karcz.
nad rz, Różanicą, pow. dzisieński, o 59 w. od
Dzisny, 2 okr. adm., 1 dm., 7 mk, żyd. 3.)
M., wś pryw., nad rz, Różanieą, pow. dzisień-
ski, o 59 w. od Dzisny, 2 okr. adm,, 1 dm., 17
mk.; był tu murowany młyn wodny.

Michałcza, dom., pow. gnieźnieński, 1281
mr. rozl., 9 dm., 100 mk., wszyscy kat.; 41
analf. Poczta i tel. w Kłecku o 6 kil., gośc.
08 kil, st. kol. żel. w Gnieźnie o 21 kil.
Wspomina tę wś Lib. Ben, Łaskiego (t. I, 91).

Michalcze, ob. Zisiejamy, powiat ciesza-
nowski.

Michalcze, grupa chat w pow. mieleckim,
przy drodze z Mielca do Baranowa, między
Złotnikami a Cyranką; na płn. graniczy z Bez-
dechowem. Mae.

Michalcze, wś, pow. horodeński, leży na
praw. brz. Dniestru, przy gość. pow. z Ko-
łomyi do Uścieczka, nad potok, Deneczenka.
Graniczy na wsch. ze wsią Siemakowee, na
płd. z gm. Biłką, na zach. z wsiami: Daleszów
i Kolanki, na płn. dzieli ją Dniestr od Czer-
wonogrodu i Uścieczka, Przestrzeń pos. więk.
gr. orne 728, łąk iogr. 42, pastw. 95, lasu
502; włośc. gr. or. 1287, łąk 72, pastw. 15,
lasu 74. Ludn. rzym.-kat. 288, gr.-kat. 710,
należącej do par. gr.-kat. w Siemakowcach.
Kościół par. katol, w miejscu, założony w 1439
r. przez Mużyła (Michała) z Buczacza, sstę
śniatyńskiego i kołomyjskiego, który uposa-
żył ten kościół wsią swoją Repużyńce, położo-
ną w obwodzie koropieckim, jak świądczy akt
fundacyjny (A. G. Z., t. V, 95). Na akcie
erekcyi tą samą ręką i podobnym atramentem
dopisano: „Fundator ecelesie Michael alias
Muzilo cum Katherina uxore una voce de Bu-
czącz heredes, Jhesu miserere anime ipsoruw et -
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qui presencia leget oret pro salute eorumdem',
Po prawej zaś stronie napisano kirylicą imię
wystawiającego Mużyło. Na zielonym jedwa-
bnym sznurze zawieszona na zielonym wosku

wyciśniętą pieczęć z herbem Habdank, a w 0-

toku napis: „Muzilo de Buczacz*%. M. było,
jak ztego dokumentu się okazuje, mczkiem,

a proboszcz otrzymał oprócz wsi Repużyńce
także jeden łan frankoński gruntu w M. i dzie-
sięcinę; pierwszym proboszczem zamianował
fundator swego sekretarza (nostrii notarii et
plebani ecelesie iamtacte) Piotra ze. Skawiny.
Probostwo to jednak przestało istnieć z powo-
du napadów tatarskich, które tę okolicę w pu-
stynię zamieniły; dopiero w r. 1715 właściciel
tych dóbr Jan Skarbek, arcybisk. lwow., od-
nowił erekcyę, kościół murowany poświęcony
w r. 1775 pod wezw. św. Michała Archanioła.
Jeszcze Dykcyonarz Bceharda zwie M. miastem.
Parafia obejmuje 7 miejscowości: Biłka o 2 kil.

z 228, Daleszowa o 4 kil. z 36, Dąbki o 6 kil.
z 50, Kolanki o 4 kil. z 176, Raszków o 10
kil. Z8, Repużyńce o 7 kil. z 56, Siemakowce
o 4 kil. z 258 parafianami; w obrębie całej pa-
rafii znajduje się 1103 kat., 420 izr.; na cmen-
tarzu znajduje się murowana kaplica, poświę-
cona w r. 1858, w której czasami odbywa się
nabożeństwo, Kasa pożyczk. z kapit. 235 złt.;
Jest tu także gorzelnia na obszarze dwors. Sąd
pow., notar., urząd poczt, i telegr. Horodenka.
Właściciel posiadłości większej Kajetan de
Kamienczanul Teodorowicz. 7 3
Michalcze al. Mihalcze, wś kośc. nad rz.

Korową, pow. czerniowiecki, na płd.-zach, od
Czerniowiec, przy gościńcu czerniowiecko-sto-
rożynieckim. Graniczy od płn.-wsch. z obsza-
rem Czerniowiec, od wsch, i płd. z Kameną,
a od zach, z Brzoszkowcami i Draczyńcem,
Zabudowania legły po obu brzegach rz. Koro-
wiej, która wytryska w płn.-zach, obszarze
tej gminy z lasu Michaleckiego; płynie na płd,-
wsch., zrazu przez tenże las, zabierając od lew.
brz. potok Cecinę z Spaską, a od praw. Chli-
weczną pot., poczem zrasza obszary łączne i
przepłynąwszy wieś, w niezmiennym kierun-
ku wchodzi w obr, gm. Kameny, następnie
Kuczurmare, gdzie zwraca się na płn.-wsch.;
przerzyna wieś Korowią i na granicy Czahora

i Mołodyi zlewa swe wody do Derelui, dopły-
wu Prutu. Rzeka ta rozdziela obszar gm. Mi-
chalcza na dwie połaci, płn.-wsch. i płd.-zach.
W części płd.-zachodniej, na granicy wznosi

się szczyt Ozeresurek (480 m.), od którego na
płn. wzdłuż granicy rozlega się Piaskowaty
garb, Bilski zrub i szczyt Dracului (457 m.).
Sród lasu Mibaleckiego szczyt Ostry Horb
(375 m.). W płn.-zach. stronie rozlega się
kilka chat, zwanych Spaskami. St. poczt,
w miejscu, Liczy na obszarze włośc. 2398, na
obszarze dwors, 4] mieszkańców, razem 2439 
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(r. 1880). Właściciel Popowicz i 50 wspól-
ników, Br. G.
Michalczenkowa, wś rząd., pow. bałeki,

w 5 okr. polie., gm. W. Bobryk, par. Krzywe
jezioro; 35 dm., 295 mk., 1197 dzies, ziemi
włośc, M, należała do dóbr królewskich, do
folw. buryłowskiego, w skład którego wcho-
dziły: Buryłowa, Dubinów, Kaułataryk, M.i
Olszanka. Kwarty dawał 700 rs. R. 1816 na-
dano go na lat 12 gen. Janowi Horkolin, któ-
ry ustąpił praw własności skarbnikowi Bewe-
rynowi Wisłouchowi, Obecnie 5803 dzies. ma
gen. Waranda, Dr. M,
Michalczów al. Michalczew, wśi folw., pow.

grójecki, gmina Nowa-Wieś, par. Warka.
W 1827 r. 16 dm., 119 mk. Wchodził w skład
dóbr Grośniewice,
Michalczowa, wś, pow. nowosądecki, leży

w małej kotlinie podgórskiej, z której wodę

odprowadza potok do Łososiny, przy drodze
z Lipnicy przez Tęgoborzę do Nowego Sącza,

Wieś ma zabudowania rozrzucone i dwa fol-

warki, jeden w stronie północnej, drugi wscho-
dniej. Oba nazwane są Białą. Wzniesienia

lesiste na zach. od wsi sięgają do 495 m., na
wsch. do 424 m, bezwzględnej wysokości, Na
płn, i płd, podnosi się teren nieznacznie po nad
dno kotliny, dochodząc tylko do 259 m. npm.
M. należy do par. rzym.-kat. w Jakubkowi-
each i liczy 328 mk., z których 58 przebywa
stale na obszarze większej posiadłości. Pod
względem wyznania jest 292 rzym-kat, a 31
izrael. O M. powiada Długosz (Lib. ben., IL,

243), że ją dzierżą czterej bracia, którzy wy-

dalili kmieci i założyli eztery szlacheckie dwo-

ry (curiae, quarum praedia depositis emetho-
nibus instituta sunt.). Teraz jest także kilku
współwłaścicieli obszaru więk, pos., wynoszą-
cego razem 244 mr. roli, 11 mr. łąki ogr., 24
mr, pastw. i 49 mr. lasu; pos, mniej. ma 156
mr, roli, 16 mr. łąk 126 mr. pastw. M, gra-
niczy ną płn. z Grabiem, na zach. z Sechną, na
płd.z Łososiną Dolną, a na wschód z Witowi-
Gam, Mac.

Michalczuny, wś rząd., przy uroczysku
Nadarzynie, pow. lidzki, w 5 okr. polie., o 50
w. od Lidy, 21 od Ejszyszek; 12 dm., 108 mk.
katol. TĘ R

Michalczy, grupa domów w Lisich jamach,
pow. cleszanowski,

Michalczyki, zaśc. szlach., pow. dzisieński,

w 38 okr. polie, o 13'/, w. od Dzisny, 8 dm.,
12 mk, katol. :
Michalczyna Słoboda, mko, pow. nowo-

gródsiewierski gub. czernihowskiej, nad stru-

mieniem Rohozińskim, o 43 w. od m. powiat,,

ma 93 dm., 711 mk. Są
Michalczyszki, wś, pow. rossieński, w 2

okr, polie., par. widuklewska.
Michale 1.) wś, pow. dzisieński, w 1 okr.
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polie., gm. Łastowiea; dusz 44, 2.) M, wś
włośc., pow. święciański, w 3 okr. polie., o 51

"w. od Święcian, 6 dm., 38 mk. (29 katol., 4
żydów),

Michale 1.) niem, Michełau, kasz, Myjchałć,
fol. należący do dóbr ryc. Grupa, pow. świec-
ki, st. p. Grupa, st. kolei Warlubie o 13 kil.
odl., par, kat. Sartowice, ew. Grupa, szkoła
wś Michale; 12 bud. między tymi 5 dm., 6 mk.,
5 ew. | kat. i 208 ha obszaru. 4.) M. (dok.
Milchaw XV w. i Michelaw), wś na lew. brz.
Wisły, pow. świecki, st. p. Grupa, okr. urz,
stanu cywil. Lubień Wielki, par. kat. Świecie.
ew. (rrupa. Obejmuje 308294 mr. obszaru,
86 bud, między tymi 59 dm., 498 mk., 32
kat., 457 ew. Na początku XV w. w r. 1410
należały M. do tych posiadłości, które odpra-
wiały 1 służbę zbrojną, konną (ob. Wegner:
Kreis Schwetz, II, str. 52). W r. 14838 w dzień
ś$, Pawła ap. wyznacza Jeschke von Michelau
in Pommern, żonie swej, jako dożywocie, 400

_ grzywien, z których rocznie mają jej wypła-
cać 80 grzywien, aż legowany kapitał będzie
wyczerpany. Około r. 1434 występuje Tymo
von Milchaw jako świadek (str. 117). R. 1451
8 maja, w czwartek. przed znalezieniem św.
Krzyża odsyła sędzia świecki i ławnicy Otto-
ma Kropp z jego pretensyami co do michal-
skich dóbr do wielkiego mistrza (str, 415). R.
1454 d. 15 czer. w d. $. Wita i Modesta na-
daje w. mistrz Ludwik v. Erlichshausen, Ma-
ciejowi von der Kirchturau pół wsi Michale
zwanej, w komturstwie świeckiem (str, 418),
W M. był zdawna kościół, który dziś już nie
istnieje, Wizytacya biskupa Rozdrażewskiego
z 1686 r. podaje, iż kościół ten już oddawna
był spustoszony (depopulata), przez herety-

_ ków zajęty, tak, że wizytator nie miał do nie-
go przystępu. O tutejszym kościele znajduje
się także wzmianka w Varia Acta (r. 1699
str, 40, rkp. w Pelplinie). Według taryfy
na symplę z r, 1717 płaciło M. 9 zł, i 4 gr.

Michale, ob. Jrichała,
Michałenki, wieś, pow. Żżytomierski, par.

Cudnów, ma cerkiew drewnianą, należy doTereszczenki, R. 1867 miała 42 dm
Michalew, ob, Michalew,
Michalewice (al. Michałowice, po rus. My-

chałewyczi), WŚ w pow. rudeckim, 4 kil. na
zach. od sądu powiat, i urzędu poczt. w Rud--
kach. Napłn. leży Jaremków, na wsch, Bień-
kowa Wisznia, Wistowice i Nowosiółki go-
ścinne, na płd. Chłopczyce, na zach. Szeptyce
i Woszczańce. Przez wś płynie Wiszenka od
ząch. na wsch. i przyjmuje w obrębie wsi ma-
ły dopływ od praw. brz. Zabudowania wiej-
skie leżą na praw. jej brz., w środku obszaru
(279 m.). W płd, stronie wsi karezma Cechów-
ka, a w płn. karczma Mohylice. Własn. więk.
(Albina Rayskiego) mą roli or, 870, łąk i ogr,  
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106, past. 5, lasu 96 mr.; wł, mu. roli or. 611,
łąk i ogr. 100, past. 29 mr. W r. 1880 było
115 mk. w gm., 88 na obsz, dwor. (między ty-
mi 334 obrz. rz.-kat.). Par. rz.-kat. w Rud-
kach, gr.-kat. kapelania w miejscu, dek, ko-
marniański, dyec. przemyska; do kapelanii na-
leży Jaremków. We wsi jest cerkiew pod wez.
ś Mikołaja i szkoła etat. 1-kl. Dańko Korczak
z Boratyna, wziąwszy działem M., zaczął dom
Michałowskich Korczaków. Lu, Dz.
Michalewieze, wś nad rz. Szaczą, pow. ihu-

meński, gm, szacka, okr. police. | uzdzieński,
leży tuż pod Szackiem. M. należały dawniej
do Oskierków, mają osad pełnoudziałowych
21, grunta lekkie, wzgórkowate, łąki obfite
nad Szaczą. i riky Jab
Michalewo 1.) fol., pow. miński, nad rze-

czułką, dopływem Szaciłki, okr. polie, kojda-
nowski, par. kat, dawniej rubieżewieka a po
kasacie około 1869 r. kojdanowska; miejsco-
wość wzgórkowata, małoleśna, grunta dobre,
2.) M., wś i dobra nad rz. Ołą, pow. bobruj-
ski, gm. bortnicka, okr, polie. 1, nieopodal
szosy wiodącej z Brześcia przez Bobrujsk do
Rohaczewa i Moskwy. M. wieś osad pełno-
udziałowych 49. Dobra M. przed kilkunastu
laty dziedzictwo Kiełczewskich, zostały naby-
te przez włościanina starowiercę Kutaja, któ-
ry pracą mozolną, wyrabiając duhy do zaprzę-
gów, dorobił się znącznego kapitału. M. ma
obszaru około 102 włók, młyny i propinacye
przynoszą około 2000 rubli, grunta lekkie,
łąki obfite. 3.) M., fol., pow. ihumeński, par.
błońska, okr, polic, puchowieki, przy drodze
wiodącej z miasteczka Puchowicz do Turynia;
dawniej dziedzictwo dysydenekiej rodziny
Estków, przez wiano Konstancyi Estkówny
przeszło do Wańkowiczów; razem z folw. Pu-
chowicze ma obszaru około 48'/, włók; miej-
scowość równa, małoleśna, grunta średnie,
4.) M., os., pow. dzisieński, o 16 w. od Dzi-
sny, | okr. adm., 4 dm., 10 mk. kat. 5.) M,,
dobra w pow. rzeczyckim, od r. 1871 wlasność
kupca Bagleja, około 180 włók, A, Jel.
Michalewszczyzna ].) wś, pow. miński,

nad rz. Wołmą, dopływem Tstoczy; 3 w. na
poł. od Wołmy, w okr, polic. 2 rakowskim; ma
osad pełnoudziałowych 14; miejscowość mocno
falista, bezleśna, grunta ubogie. 2.) M., zaśc.
w pow. mińskim, okr. police. kojdanowski, nie-
opodal rz. Piereczuty, na płd, od Niehorołego,
i kolei żel. smoleńsko-brzeskiej, ma osadę je-
dną. 3.) M., wś, pow. słucki, gm. hrozowska,
przy gościńcu hrozowsko-słuckim, o l w. od
Hrozowa, i A. Jel,

Michalice al. JAichałowice, niem, Michelsdorf,
wś, pow. namysłowski, stanowi uposażenie
proboszcza w sąsiednich Krzyżownikąch.
Michalieki, część Bohutynia, pow. zło-

czowski,
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Michaliczka, ob. Polanowce. |
Michalików, wś, pow. zwinogródzki, nale-

żała do dóbr Lisianka (ob. t. V, 804—1).
Michalin 1.) fol, pow. błoński, gm. Pieka-

ry, par. Osuchów, odl. 28 w. od Błonia, a 9
w. od.st. dr. żel. warsz.-wied. w Rudzie Gu-
zowskiej. Fol. M. rozl. mr. 80: ogr. mr. 67,
zarośli mr. 12, nieuż. i place mr. J; bud. z drze-
wa 4. 2.) M., fol., pow. rawski, gm. Wało-
wice, par. Kurzeszyn, ma 1 dm., 150 mr. ob-
szaru, należy: do dóbr Konopnica. 3.) M,
pow. włocławski, gm. Dobiegniewo, par. Wist-
ka. 4.) M., pow. nieszawski, gm. Bądkowo,
par. Zbrachlin. 5.) M., wś, pow. kozienicki,

gm. Grabów nad Wisłą, par. Zwoleń, odl. 32
w. od Kozienie, ma 10 dm., 65 mk., 136 mr,
włośc. i | mr. dwor., do dóbr Grabów nale-

żącej, 6.) M., fol., pow. janowski, gm. Ko-
sm, par. Świeciechów. Należy do dóbr Opoka
duża, rozl. 470 mr.: 388 roli or., 60 lasu, 12
pod bud, i nieuż. 7.) M., fol., pow. płocki,
należy do dóbr Bromierz Wielki. 8.) M., pow.
pułtuski, gm, Somianka, par. Wyszków. 9.) M.,
WS i fol. pow. sejneński, gm. i par. Lejpuny,
odl. 34 w. od Sejn, 8 dm., 75 mk. Należała
do dóbr Jurgielew. 10.) M., fol. i wś, pow.
maryampolski, gm. Szumsk, par. Maryampol,
odl. 3 w. od Maryampola, ma 9 dm., 177 mk.;
w 1827 r., wś rząd. 4 dm., 54 mk. 11.) M,,
pow. maryampolski, gm. Chlebiszki, par. Pre-
ny, odl. 31 w. od Maryampola, ma 16 dm,,
116 mk.; w 1827 r. wś rząd., 3 dm., 52 mk.

Michalin, wś, pow. słonimski. Posiada fa-
brykę terpentyny i smoły; od 1840 r. zajmuje
ona 20 robotników; produkuje terpentyny i
smoły za 3500 rs.; własność Pusłowskiego.
Zmajduje się tu także huta szklanna, produku-

jąca rocznie za 12,000 rs. różnego rodzaju
wyrobu. (Ene. Org.).

Michalin 1.) folw., szl. nad rz. Szwaczy-
na, pow. święciański, 2 okr, pol., 0 85 w. od
Święcian, 1 dm., 18 mk. kat. 2.) M. folw.,
pow. dzisieński, o 64 w. od Dzisny, 2 okr.
adm. 1 dm., 6 mk. kat. 8.) M., fol., pow.
ihumeński, okr. polic. puchowicki, w okolicy

Omelna, miejscowość dzika, poleska. 4. Jel.
Michalin, wś, pow. drysieński, attynencya

dóbr Oświeja, Szadurskich.
Michalin, wś i fol., pow. rówieński, w klu-

czu bereżeńskim, o 14 w. od Bereźnego, ma 15
dm.; garbarnia i fabryka smoły.

Michalin, wś, pow. berdyczowski, 267 mk,
prawosł., 998 dz. ziemi; par. prawosł. w Józe-
fówce; zarząd gm. i polic. w Samhorodku. Na-
leży do dóbr Józefówka, wł. Justyna Abra-
mowicza, Na płn. od wsi M. po nad drogą
pocztową z Berdyczowa do Lipowca ciągną
się oddzielne kolonie menonitów, osiedlonych
w 1791 r. przez Potockich, Menonici otrzy-
mali od Potockich i rządu polskiego przywile- 
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je, zjakich nigdy nie korzystali krajowcy,
dzięki czemu wyróżniają się i dzisiaj dobroby-
tem i oświatą od włościan okolicznych. W M.
mają dom modlitwy i szkołę elementarną, Licz-

ba ich wynosi do 150 dusz ob. płci. J. Krze.
Michalin, fol. i gm., pow. bydgoski, 2 miej-

scow.: a) M.. b) Bogacin, fol.; 6 dm., 107 mk.,
30 ew., 77 kat.; 82 analf. Należy do dóbr po-
tuliekich. Poczta w Ślesinie o 5 kil.; gość. o 5
kil.; st. kol. żel. i tel. w Nakle o 10 kil.

Michalinek, kol. i fol., pow. płoński, gm.
Wójty- Zamoście, par, Krysk, odl. o 7 w. od
Płońska, ma 8 dm., 48 mk., 300 mr. gruntu
dobrego, 2 nieuż. Fol. M. rozl. mr. 302: gr.
or. i ogr. mr. 254, zarośli mr. 44, nieuż, i pla-
ce mr, 4; bud. z drzewa 4. Br. Ch.

Michalinka, wś, pow. szubiński, 5 dm., 44
mk, ew.; 138 analf. Poczta w Gromadnie, gośc.
i tel. w Kcyni, st. kol. żel, w Nakle.
Michalino 1.) fol. pryw. nad rz. Zareżanką,

pow. wilejski, o 83 w. od m. Wilejki, 3 okr,

adm., gm. duniłowicka, 1 dm., 10 mk., kat.
Był tu młyn wodny i fabryka sukna, 2.) M.
wś i mały zaśc., pow. miński, na zach. od Miń-
ską Litewskiego, przy samej linii kolei żel.
libawo -romeńskiej, w miejscowości falistej,
w glebie gliniastej. 4. Jeł,

Michalino, os., pow. bukowski, 2 dm, 15
mk,; należy do wsi i gm. Wojnowice, i
Michalinów 1.) fol., pow. nowogródzki,

okr. polie, 4 mirski, w pobliżu rz. Ruty, Miej-
scowość falista, bezleśna, grunta wyborne,
pszenne. 2.) M. al. Michalinowo, fol., pow.
miński, o 4 w. na zach. od Rubieżewicz, w okr.

polie. kojdanowskim, par. kat. dawniej rubie-

żewicka, teraz kojdanowska, własność Dobro-
wolskich, ma obszaru 31/, włók, miejscowość
falista, grunta dobre. 4. Jel.
Michalinówka, zaśc., pow. słucki, na gra-

nicy pow. ihumeńskiego, nad małym dopły-
wem Wyni, ma os. J, okr. police. 3 kopylski.
Michalinowo |.) kol., pow. słupecki, gm, i

par. Trąbczyn, odl. od Słupcy w. 19, dm. 34,

wk. 283. W 1827 r. 21 dm,, 170 mk. 2.) M.,
wś włośc., pow. mławski, gm. Mława, par,
Wieczfnia, odl. o 8 w. od Mławy, ma 3 dm.,
70 mk., 150 mr. gruntu dobrego, 4 nieuż.
Michalinowo, folw. przy rz. Dunaje, pow.

oszmiański, w | okr. polic., o 28 w. od Osz-
miany, | dm,, 18 mk, kat.
Michalinowo, wś, pow. inowrocławski, 6

dm., 68 mk., wszyscy kat.; 24 analf. Poczta,
gośc., st, kol. żel, i tel. w Przyjezierzu. |

Michaliszki 1.) fol, pow. maryampolski,

gm. Michaliszki, par, Preny, odl. od Suwałk

80 w., od. Maryampola 94 w. Ma 6 dm., 56

M. gmina ma 5800mk., rozległości 16,197 mr.;

sąd. gm. okr. IV i st. p. W Prenach o 20 w.

W skład gm, wchodzą: Balimoje, Bałtromorgi,

Buchta, Deginy, Dąbrowo, Dąbrówka, Dumi-
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szki, Eliza, Elźbiecinek, Grabowo, Grygaluni-

szki, Gryszkamorgi, Hijacentowo wśi fol., Je-
lenia góra, Jesionowo, Jesiotraki, Józefinek,
Karczówka, Kiżyszki, Klonowa góra, Kusze-
lewszczyzna, Kwietyszki, Linmorgi, Łosiszki,
Maczuliszki-Michaliszkie, M,-Tartupskie, Mar-
moliszki, Mieczotraki, Miełajszkampie, Miełaj-
szupie, Mełdabudzie, Mergoszyle, Meszkinie,

_ Michaliszki, Morożyszki, Nadpale, Obrona, Ob-
szruta, Ossak, Pinkowiszki, Płutyszki, Pobale,
Podekśnie, Podkiżyszki, Podmełdabudzie, Pod-
paliszki, Podpłutyszki, Podskrzynupie, Pod-
stroga, Podszynkowiszki al. Rufinek, Podumisz-
ki, Podwesołe-oko, Pomaczuliszki, Pomiełajszu-
pie, Pomiełajszkampie, Pomorgi, Poobelkinie,
Poossak, Poszławanty, Pruszyszki, Purwie, Ro-
wy, Rogówka, Sarginie, Serbientynie, Skierso-
bole, Skrzynupie, Skujgie, Smolnica, Stara- hu-
ta, Straż, Stroga-Hutna, Stroga-Tartupska, Sza-

 rabuda, Szynkowiszki, Taboryszki, Tartupie,
Utalina, Utalinka, Użbole, Warnakiele, War-
ty, Wasilewszczyzna, Wesołe-oko, Wincento-
wo, Zapałki, Zielona-buda, Zemajtkiemie i Ży-
 wawoda. 2.) M., pow. maryampolski, ob. Bad-
wiecie, 3.) M., wś, pow. sejneński, gm, i par.
Kopciowo, odl. 24 w, od Sejn, ma 9 dm., 92
mk,; w 1827 r. 7 dm., 48 mk. Należała do
dóbr Justyanów (ob.). 4.) M., pow. augu-
stowski, gm. Dowspuda, par. Janówek, odl.
15 w. od Augustowa, 1 dm,, 13 mk. 5.) M,,
pow. kalwaryjski, gm, Raudań, par. Kalwarya,
odl. 21 w. od Kalwaryi, ma 7 dm,, 64 mk.

Michaliszki 1.) mko na lew. brz, Wilii,
przy ujściu Straczy, pów. wileński, w 4 okr,
pol., o 59 w. od Wilna; 62 dm., 8438 mk, (w */,
żyd.); kościół kat. paraf, mur.; na cmentarzu
grzebalnym kaplica, fundacyi Kotwicza; sy-
nagoga, szkoła żydowska, browar, targi co
niedzielą i święta. Własność Ksawerego Ko-
twicza, Jana Misiewicza i włościan miejsco-
wych. Niegdyś M, należały do dóbr ks, Ra-
dziwiłłów, potem Prońskich, Jakóba Kieniszki;
d. 28 czer. 1604 r. kupił je Jan Cypryan Brzo-
stowski, referandarz koronny, ktory w 1622
= fundował klasztor augustyanów (kanoni-
ków regularnych); syn jego Cypryan Pawełwymurował im w r. 1653 piękny kościół pod
wez. $. Michała Archanioła; w podziemiach
kościoła są groby rodziny Brzostowskich, Do
fundacyi klasztoru należały potem wsie: Ła-
budzie, Bujwidze, Widzimiszki. W 1839 r.
zniesiono klasztor. Parafia kat, dek, wileńskie-
go liczy 25380 dusz, Michaliskie starostwo nie-

_ grodowe, było położone w wojew. trockiem,

pow. upickim, W uchwałach sejmowych nazy-
wano je także wójtostwem podlińkowskiem;
W r.1771 składało się z mka Michaliszki
z przyległościami, które posiadał Józef Puzy-
na, staroście upicki, opłacając zeń kwarty złp,
161 gr. 6, a hyberny złp. 300. 2.) M., zaśc.  
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szl., pow. wileński, w 5 okr, pol., o 42 w. od
Wilna, 1 dm., 11 mk, kat. 3.) M, folw. szl.,
pow. wileński, w 4 okr, pol., o 65 w. od Wil-
na, | dm., 20 mk, kat,; młyn wodny. 4.) M.,
wś szl., pow. wileński, w 1 okr. polie., o 37 w.
od Wilna, I dm., 12 mk, kat, 5.) M., zaśc.
szl., pow. wileński, w 1 okr, polie., o 18 w. od
Wilna, | dm.,, 9 mk. kat, 6.) M., wś włośc,,
pow. wileński, w 1 okr, polic., o 18 w. od Wil-
na, 4 dm., 34 mk. kat. 7.) M. wś włośc,,
pow. wileński, w 3 okr. polic., o 51 w. od Wil-
na, 2dm., 27 mk. kat. 8.) M., zaśc, włośc.,
pow. wileński, w 2 okr. polie., o 42 w. od
Wilna, 1 dm., 9 mk, kat, 9.) M, wś, pow.
sząwelski, gm. kiryanowska, 67 dusz, 483 dz.
ziemi włośc, 10.) M., dwór, pow. wiłkomier-
ski, o 3 w. od Wiłkomierza, par. Dziewałtów,
glebażyzna, własność Roubów, 11.) M,, fol.
dóbr Wołajnie, pow. poniewieski, 12.) M.,
zaśc., w płn. stronie pow. mińskiego; położenie
wzgórzyste, nad rzeczółką, ma osad 3. J.Kre.
Michaliwka, ob. Michałówka,
Michalken (niem.), ob, Michałki,
Michalken, łuż. Michawky, wś, pow. woje-

recki, par. Wojrowicee,
Michalkowitz, ob. Michałkowice,
Michalnie, awuls dóbr oświejskich, pow.

drysieński,
Michałów (Jfichałów), wś i folw. nad rz.

Wieprzem, pow. zamojski, gm. Sułów, par.
Szczebrzeszyn, należy do dóbr ord. Zamojskich
Bodaczów (ob. Gaj Gruszczański), Leży w zach.-
płn, stronie powiatu, o 18 w. od Zamościa, 13
w. od Sułowa, a 6 w. od Szczebrzeszyna, na
lewym brzegu Wieprza, Posiada młyn wodny
o 2 kamieniach, cegielnią o 4 piecach, wypala-
jącą za 1200 r. rocznie cegły, stajnię koni ra-
sowych i kuźnię, Liczy dm. dwor. 38, osad wł.
28, mk, 371, z których 16 prawosł., ziemi or.
urodzajnej 352 mr. i łąk 144 mr., razem 526
mr. posiadłości włośc. Grospodarze zamożni,
niektórzy trudnią się pszezolnictwem. Lasu nie
ma. W 1827 r. 44 dm., 357 mk. 2.) M. al. Mi-
chałów, wś, pow. tomaszowski, gm, Rachanie,
par. Wożuczyn, odl, 14 w. od Tomaszowa, ma
51 dm., 461 mk. (215 byłych unitów, 7 żyd.).
W 1827 r. było tu 42 dm,, 253 mk, Gr.or. 681
mr., lasu 66. Fol. ma 1087 mr. gr., 917 lasu,
własność hr. Starzyńskiej. Przy fol. znajduje
się 5 wysokich kopców, rowem i fosą opasa-
nych; największy 26 st. wysoki. W tem miej-
scu były zwaliska starych murów, z których
wystawiono przy wsi na wzgórzu murowaną ka-
plicę. Przy rozkopywaniu jednego kopca zna-
leziono urny gliniane z popielnicami i szcząt-
kami kości. W innem miejscu woda wymulila
szkielet, na którym był łańcuszek miedziany,
3.) M., ob. Michałów.
Michalowce al. Mikalowce, wś, pow. mohy-

lowski gub. podols., gm, Teresz i, par. Joł-



 

Mic

tuszków, leży na drodze z Czemerys wołoskich
do Barszczów; cerkiew, 706 mk., 1016 dz. zie-
mi włośc., 1380 dz. dworskiej. Należała do
Dębowskich, dziś Witosławskich. Dr. M,
Michalowee, ob. Michałowce.
Michałówka, wś, pow. rzeczycki, o 10 w.

ku zachodowi od wsi Peredziełki naddnie-
przańskiej, ma osad 7. A. Jel,
Michalówka Zulczyniecka, wś w płd.-wsch.

części pow. bracławskiego, u źródeł rz. Siar-
czystej, dopływu Sielnicy, gm. Chołodówka;
122 dm., 702 mk., 380 dz. ziemi włość , cer-
kiew z 1600 paraf, i 70 dz. ziemi. Należy do
kilku właścicieli (Komodzińskiego, Pieniążkie-
wiczów, Bartmanowej, Czajkowskiej), Dr. M,
Michałówka, ob. Michałówka. Dr. M.
Michalowska woda al. Bór, pot. górski,

wypływa w płn, stokach Gorców, w obr. gm.

Koniny, w pow. limanowskim, u płn. stóp
Turbaczyka (1091 m.); płynie na płn. przez
zach. obszar tejże gminy doliną górską, nad
którą od wsch, wznosi się Fraczka groń, a od
zach. Maczkowa góra (716 m.); u stóp tej gó-
ry zwraca się na zach, i w Niedźwiedziu wpa-
da do Koniny, Długość biegu 44, kil. Br. G.
Michalska, mielizna na Baltyku, u wejścia

do zat, ryskiej, 5:5 w. kw. rozl., 17 do 18 st.
głęb., niebezpieczna,

Michalska Rudnia, wś, pow. radomyski,
e BOCA srs Michałki, należy do dóbr me-
ropolii kijowskiej;- 2 sę J lej; ob. Arch. J. Z. R., cz. I,

Michalskie pola, Jlichaelcz Feld, rozległe
wzgórza nazach, od Kieżmarku, po zach s
Popradu, między Forberskim potokiem a Bia-
ła Wodą, na Spiżu się rozpościerające. Wznie-
sienie 684 m, npm,

Michalszczyzna, os., pow. sieradzki, gm.
Wróblew, par. Charłupia Wielka, odl. od Sie-
radza w. 12, dm, 4 (ob. Rowy).

Michaluki, część wsi Sałasze, pow. Rawa
Ruska.

Michała al. Miczale, przys. do Wrzępi, pow.
bocheński, par. Cerekiew, w okolicy równej,
namulistej, podmokłej, na praw. brz. potoku
Grobki, uchodzącego z praw. strony Wisły,
o 5*3 kil, od Uścia solnego, ma 78 mk, Mac.

Michałejki, część Wiszenki Wielkiej, pow.

gródęcki. ć
Michałki 1.) fol. dóbr Jeżówka al. Jeżowa

Wola, pow. sochaczewski. 2.) M., wś i fol.,
pow. konstantynowski, gm. i par. Rokitno,
poczta i sąd Janów, rozl. gruntów włośe. mr.

1360, dm. 50, ludn. 402; gruntów folw. mr,
1117; własność rząd. W 1827 r. 87 dm,, 226
mk. Szkoła począt, Fol. M. wchodził w skład

dóbr Derło, a następnie w skład dóbr Kornica.
3.) M., wś, pow. rypiński, gm. Starorypin,
par. Sadłowo, odl. o 8 w. od Rypina. Posiada
kościół i szkołę ew., ma 14 dm, 172 mk., 45  
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mr. gr. Probostwo ewang. ma też 45 mr. M.
par. ewang. ma 3000 dusz, Folw. należy do
dóbr Kłośno. W 1827 r. wś rząd. 17 dm,,
124 mk, Wś tę przeważnie zamieszkuje lu-
dność niemiecka ewang., mówiąca narzeczem
dolno- niemieckim, dość licznie osiadła w tej
okolicy. Kościół paraf. tego wyznania w M.
drewniany pod słomą jest w nędznym stanie;
mieszka tu pastor i ma włókę roli, uposaże-
nie parafii stanowiącej. Jest i szkółka, w któ-
rej uczą głównie religii, a wykład odbywa się
w narzeczu dolno-niemieckim. Do składu tej
parafii należy wiele wsi porozrzucanych po ca-
łym pow. rypińskim: Grzęby, Szejnwald, Te-
reszewko, 'Tomaczewko najbliższe, bo pogra-
niczne; dalsze zaś są: Głowińsk pod Rypinem,
w pszennej doskonałej ziemi; 'Tomaszewo i
Oborki. Są to wsie w najlepszych gruntach
z wybornemi łąkami, to też nie rządko widzi
się u tych gospodarzy budynki murowane pod
dachówką. W każdej takiej wsi jest szkoła.
Nie rzadko można spotkać między tymi kolo-
nistami, eliociaż już zdawna osiedlonymi, a
zwłaszcza śród kobiet, nieumiejących wcale po
polsku. Dawniej każda taka wieś miała swój
oddzielny cmentarz, na którym chowano zmar-
łych bez udziału pastora, lecz zajmował się
tem nauczyciel szkółki, zwany „szkolny.
W granicach trójkąta, mającego swe wierz-
chołki w Michałkach, Wyszogrodzie i Lipnie,
mieszka do 10,000 ludności niemieckiego po-
chodzenia, zamożnej i przechowującej dotąd
swe odrębne cechy. 4.) M., wś i fol., pow.
mazowiecki, gm. i par. Mazowieck,

Michałki, ob. Dąbrowa, okolic szlach., pow.
mazowiecki (t. I, str. 928).

Michałki 1.) wś i dobra we wsch. stronie
pow. mozyrskiego, na trakcie poczt. owrueko-
mozyrskim, pomiędzy Jelskiem i Mozyrzem,
Dad rzeczką dopływem Sołokuczy, w okr. polie.
Skryhałów, par. kat, mozyrska. WŚ ma cer-
kiew, zarząd gminny, osad pełnonadziałowych
56. Gmina michałkowska składa się z 11 sta-

rostw, 44 wiosek i liczy 1900 włościan płci
męzkiej; ma szkołę gminną. Dobra M. były
królewszczyzną, od r. 1775 lenne we włada-
niu rodziny Lenkiewiczów. Mają obszaru 55'/ą
włók; propinacya i gorzelnia; miejscowość po-
leska i falista. 2,) M., mała wś poleska nad
Pa Mytwą, pow. mozyrski, okr. polie. skry-
hałowski, osąd 12, 3.) M., wś, pow. słonim-
ski, wś dliźniów. 4.) M, wś w pow. homel-

skim, z kaplicą kat, par. homelskiej. 4. Je.
Michałki, wś nad lew. brz. Teterowa, pow.

radomyski, naprzeciw wsi Makalewicze, od-
dzielona od niej błotnistemi łąkami, 4 w. sze-
rokiemi; należy do dóbr hr. Branickich, 495 m.
Niegdyś własność metropolii kijowskiej. Cer-

kiew fil. drewniana pod wez. ś. Aleksandra
Newskiego, wzniesiona około 1820 r. Ob. Arch,
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J. Z. B., cz. I, t. 4, 248, 400, 642 i cz. III,
t. 3, 528. J. Krze,

Michałki, część Uwisłej, pow. husiatyński.
Michałki 1.) al. Wichałki, niem, Michelsdorf,

dok. Swanendorf, Schwanendorf, wś na pel.-
prus, Mazurach, pow. szczycieński, st. p. i okr,
urzędu stanu cywil. Pasym. Konrad Wallen-
rod, w. mistrz (1891—93), nadaje 10 włók
w Swanendorf na prawie chełmiń., oraz rybo-
łówstwo w jez. Gulbiki Kalba. Paweł v. Rus-
dorf, w. mistrz, odnawia r. 1429 Tomaszowi
Glabunowi, Piotrowi i Mikołajowi, synom Ni-
cza białego (weysse Nitezsche) z Michałek,
przywilej na 8 włók chełmińskich. Henryk
Reuss v. Plauen, komtur elbląski, podaje r.
1415 do wiadomości, że Jan Krause, stary ko-
mornik ziemski w Szczytnie, Fryderyk jego syn
i Gunter z Schwanendorf prosili o odnowie-
nie przywileju Konrada Wallenroda, Wilhelm
hr. Elsenberg, w. komtur, odnawia Maciejowi,
Jurdze, Janowi i Szymonowi przywilej na 8
włók chełmiń, w Michałkach. Dan w Szczy-
tnie r. 1498 w niedzielę ś. Trójcy (ob. Kętrz.:
Q ludn., str. 395). Z szlachty pols. mieszkali
tu dawniej Skrodzcy (str, 408). W 1856 r.
175mk. 2.) M., niem. Michalken, wś, pow.
chełmiński, st. p., par. kat, i ew. Wybrzeźno
'/ę mili, okr. urzędu stąnu cywil. Stanisławki,
szkoła ew. Łabędź. Ma 319:49 mr. obszaru,
32 bud., między tymi 14 dm,, 118 mk, 88
kat., 85 ew. 8.) M. al. Michałowo, niem, Mi-
chalken, wś nad rz. Nidą, pow. niborski, st. p.
Witramowo, okr. urzędu stanu cywil. Łyna
(Lahna). W 1856 r. 109 mk. M. wspominane
są już w księgach czynszowych z r. 1436—7.
Marcin Truchses, komtur ostródzki, wystawia
Jerzemu z Sitna (S$eythein) nowy przywilej
na 18 włók w Michałowie czyli Michałkach
w ziemi saskiej i zatwierdza mu prawo cheł-
mińskie, które jego rodzice i przodkowie po-
siadali. Dan w Olsztynku r. 1475 we wtorek
po N. M, Pannie Gromnicznej, W M. mieszka-
ją r. 1600 sami Polacy (ob. Kętrz.: O ludn.
pol., str. 346—347), Kś, Pr.

Michałki, wś, pow. wojerecki. W 1840 r.
było tu 62, w 1860 r. 84, w 1880 r. zaś 99
Serbów.
Michałków 1.) fol., pow. wieluński, gm,

Wydrzyn, par, Czarnożyły, odl, od Wielunia
8w.; dm. 1, mk. 9. Należy: do Czarnożył,
2.) M, wś i fol. nad Bugiem, pow, bialski,
gm. Kobylany Nadbużne, par. Terespol. Le-
ży nad Bugiem powyżej Terespola, pod fortem
Małaszowiec. Posiada szkołę począt., 30 dm,,
170 mk., 446 mr. W 1827 r. było 31 dm.,
197 mk. Fol.i wś. M., rozl. mr. 219: gr, or.
i ogr. mr. 120, łąk mr. 28, past. mr. 30, nieuż.
i place mr. 41. WŚ M. os. 27, zgr. mr. 27],
Michałków, góra wznosząca się w obrębie

gm, Horoda, w.pow. kosowskim, na południe  
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od wsi, pod 42044']157 wsch. dłg. g. F., a
487 17/80” płn. sz. g. Las od strony płd.-za-
chodniej zwie się Kutami. Wznies. 815 m,
npm. Miejsce znaku triang, Br. G.
Michałków 1.) wś, pow. kołomyjski, na

płn. granicy powiatu położona, nad pot. Czer-
niawą, który tu w staw się rozlewa i obraca
młyn wodny. Obszar dwor. gr. or. 181, łąk
80, past. 82, lasu 290 mr.; włośc. gr. or. 104,
łąk 80, past, 4 mr.; ludn. rz.-kat. 56 do par.
Zuków o 6 kil., gr.-kat. 142, par. Zukocin o 2
kil. M. graniczy na wsch. z Zukowem, płd,
z Zukocinem, zach. z Czeremchowem, na płn.
Bohorodyczynem. Kasa pożycz. z kapit. 140
złr., właśc, więk. posiadł. Paweł Nikorowicz.
2.) M., wś, pow. borszczowski, leży w okr.
cłowo-granicznym, na lew, brz. Dniestru, gra-
niczy na wsch. z Chudykowcami, na płd. z U-
ściem Biskiem, na zach, z Dniestrem, na płd,
z Filipkowcami. Obszar dwor. gr. or. 350, łąk
140, past, 22, lasu 12 mr.; włośc. gr. or. 375,
łąk 67, past. 64, lasu 27 mr,; ludn. rz.-kat. 15
do par. w Krzywczu o 10 kil., gr.-kat. 450,
par. Filipkowce; sąd powiat, Mielnica, urząd
poczt. Uście Biskupie, szkoła filialna. 3.) M.,
kopalnia nafty na obszarze dworskim $Ścho-
dnicy, pow. drohobycki. B. R.
Michałków, wś nad strugą t. n. dopływem

Nieporowy, pow. chocimski gub. besarabskiej,
par. Chocim, ma cerkiew drewnianą; w 1868
r. było tu 101 dm. Ki MO.
Michałków, fol., pow. odolanowski, 3 dm,,

72 mk.; należy do dom. Lewkowa. Poczta i
t. d. w Ostrowie.
Michałkowa-Polana al. Jichałkowce, wś

należąca do sstwa żytomierskiego, niedaleko
m. Żytomierza; ob. Arch. J. Z. R, ez. VI, t. 1,
308, 305.
Michałkowce 1.) wś, pow. ostrogski, ob.

Michałowce, 2.) M., wś, pów. starokonstanty-
nowski, kaplica kat. par. Starokonstantynów.
Michałkowce, wś, pow. proskurowski, na

pograniczu pow. latyczowskiego, o 15 w. od
Proskurowa, o 25 od Jarmoliniec (okr. polic. i
st. p.), gm. Szarawka, par, M, Ma 105 dm., 700
mk., 648 dz. ziemi włośc., 848 dz. dwors., ko-
ściół paraf, pod wez. Niepok. Pocz. N. P. M.
zbudow, z drzewa 1714 r. przez Wrzeszczów,
1860 r. nowowymurowany ze składek, sta-
raniem proboszcza Kaczorowskiego; parafian
20388; kaplica we wsi Kołybaniach; cerkiew
p. w. Ś. Paraski, 624 parafian, 45 dz, ziemi.
Duży ogród fruktowy z rzadkiemi gatunkami
owoców. Po Wrzeszczach należały M. do Ga-
wrońskich i Zawadzkich; Michał Zawadzki
(kompozytór) sprzedał je około 1863 r. Mar-
kowskiemu. Gleba glinkowata, położenie pa-
górkowate, Do parafii katol. michałowieckiej
oprócz M. i Michałkowieckiej słobódki, należą
wsie: Bałamutówka, Iwaszkowce, Jankowce,
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Kazimierek, Kołybanie, Łuka, Monastyrek,
Świnna i fol. Zarudzie, Dr. M.i X. M. O.

Michałkowiee, fol., pow. wągrowiecki; 2
dm., 26 mk.; należy do dom. Zelice. Poczta
Poczta w Wągróweu.

Michałkowice 1.) niem, Michalkowiiz, w
dok. z1384 i 1582 r. Michelkowitze, wś i dobra,
pow. bytomski. Posiadają kościół paraf. kań.,
szkołę katol., piece wapienny, cegielnię, kopal-
nie węgla kamiennego i trzy huty cynkowe.
Kopalnia węgla Fanny zajmuje 230 robotn. i

produkuje przeszło 250,000 tonn węgla. Po-
żar jaki powstał w tym pokładzie węgla w r.
1816, trwał do ostatnich lat. Huty cynkowe
zatrudniały 300 robotn. i produk. za 250,000
tal. W 1570 r. M. były własnością Jana, po
nim syna jego Krzysztofa Mieroszewskich.
Ten ostatni zapisuje M. bratu Wojciechowi,
podwoj. krakows. W XVIII w. przeszły przez
wiano do rodziny Schwerengrebel. Par. dek,
bytomski, w obrębie jej 4600 kat., 106 ewang.
1 52 izr, 2.) M. (Michalkowicz w 1430 r.),
kol. do Jankowie należąca. 3.) M., niem, J44-
chalkowiiz, wś, pow. boguniński na Szląsku
austr. Posiada kaplicę katol., filią par. Ostro-
wa Polska, szkołę począt., zarząd kopalni wę-
gla należących do dr. żel. płn, cesarza Ferdy-
nanda i kopalnie węgla. Br. Ćh.

Michałkowicze, wś, pow. borysowski, okr.
a przy drodze z Hajny do Chotaje-

rsędlnj Ri „a 25. Okolica wzgó-

PE a Stąd na zach. kilka małych
rzeczek, mianowicie: Rudzianka i dwie Boczy-
łówki, dopływy Iii, A. Jel
Michałkowiecka słobódka, wś, pow. la-

tyczowski, gm. i okr. polie. Michałpol (o 6 w.)
par. Michałkowce; 93 dm., 614 mk., 562 d3:
ziemi włośc., 406 dz. dwors. Zawadzcy sprze-

dali ją w ostatnich czasach Liidersowi-Wei-

marn. Dr, M.

Michałkowo 1.) wś włośc., pow. lipnow-
ski, gm. Chalin, par. Sobowo, odl. o 25 w. od
Lipna, ma wiatrak, 9 dm, 136 mk., 851 mr.
gr. dobr., 20 nieuż. Fol. M. dworskie, nad rz.
Kamieniczką, ma 2 dm., 21 mk., rozl. mr. 544:
gr. or. i ogr. mr. 440, łąk mr. 60, past. mr. 2,
lasu mr, 29, nieuż, i place mr. 13; bud. mur.

5, z drzewa 9, wiatrak i pokłady torfu, WŚ M.
os. 23, z gr. mr. 55. 2.) M., wś włośc,, nad
rz. $krwą, pow. lipnowski, gm. i par. Tłucho-
wo, odl, o 26 w. od Lipna, ma 7 dm,, 59 mk.,
177 mr. gr., 5 nieuż. Jest tu ewang. dom mo-

dlitwy, 3.) M., wś włośc., pow. sierpecki,

gm. i par. Borkowo Kościelne, odl. o 41, w.
od Sierpca, ma 3 dm., 10 mk., 4 mr. gruntu,
Michałkowszczyzna, fol. w płn. stronie

pow. borysowskiego, w okolicy wsi Starzyny,
okr. polie. 3-ei dokszycki, miejscowość lesista.

Michałoc, ob, Michałpol.
- Miehałopol, kol. i os. karcz. nad rz. Wier- 
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cicą, pow. noworadomski, gm. Żytno, par. Gi-
dle. Kol. ma 25 dm., 220 mk., 307 mr.; osada
karcz, | dm., 5 mk,, 6 mr, M. wchodził w skład
dóbr Ciężkowice, Br. Ch.
Michałów 1.) wś, pow. warszawski, gm.

Jabłonna, par. Tarchomin. W 1827 r. 18 dm.,
65 mk. 2.) M., wśifol., pow. warszawski,
gm. Jabłonna, par. Wieliszew, odl, 17 w. od
Warszawy, w pobliżu Narwi. W 1827r. 29
dm., 253 mk. Fol. M, z nomenkl. Owczarnia i
wsią Łajsk, rozl, wynosi mr, 1535: gr. or.i
ogr. mr. 544, łąk mr. 147, past. mr. 35, lasu
mr. 763, zarośli mr. 6, wody mr. 7, nieuż. i
place mr. 38; bud. mur. [, z drzewa 16; pło-
dozmian 8 i 10 polowy. Wś Łajsk os. 37,
z gr. mr. 868. 3.) M., wś, pow. warszawski,
gm. i par. Okuniew, odl. 19 w. od Warszawy.
W 1827 r. 13 dm., 97 mk, Dobra M. składają
się z fol. M. i Sadowszczyzna, rozl. mr. 1518:
fol. M. gr. or. i ogr. mr. 755, łąk mr, 79, lasu
mr. 547, nieuż. i place mr. 21, razem mr, 1402;
bud. z drzewa 11; fol. Sadowszczyzna gr. 0r.
i ogr. mr. 69, łąk mr. 44, nieuż, i place mr. 2,
razem mr. 116; bud. z drzewa 2. Dobra te
w r. 1877 oddzielone zostały od dóbr Okuniew.
4.) M., wś ios. fabr., pow. błoński, gm. Ra-
dzików, par, Leszno, odl. 16 w. od Grodziska,
6 w. od Błonia, a 34 w. od Warszawy. Posia-
da eukrownię, własność Jana Bersona i Samu-
ela Bernsteina, która w 1880 wyprodukowała
za 300,000 rs. i zatrudniała 250 robotn. Osada
fabr. ma 560 mk. i 120 mr. obszaru; leży na
terrytoryum dóbr Leszno (ob.). 5.) M., wś,
pow. skierniewicki, gm. Korabiewice, par.

Jeruzal. Posiada szkołę począt. ogólną. W r.

1827 r. 28 dm., 171 mk. 6.) M., fol., pow.
sochaczewski, gm. i par. Głusk, Należy do
dóbr Gniewniewice. 7.) M. Dolny i M. Górny,
wś i fol, nad rz. Pilicą, pow. grójecki, gm.
Lechanice, par. Wrociszew. M. Dolny miał
w 1827 r. 28 dm. i 288 mk, M. Górny 238 dm,,
283 mk. Jest tu piękne gospodarstwo fol-

warczne, gorzelnia, browar, młyn amerykań-
ski, cegielnia, owczarnia zarodowa i stadnina,
M. leży na wyniosłym brzegu doliny Pilicy,
w pięknem położeniu. W końcu XVII w. był
tu zamek, o którym wspomina w swej podró-
ży Verdum (str. 117, wyd. Liske), Dobra M.
składają się z fol.: M., Rudawiea, Ignacówka,

Palezew, Wola Palczewska; attyn.: Budy Mi-
chałowskie i Majdan; wsi: M. Górny, M, Dol-

ny, Bończa, Palezew, Wola Palczewska, Za-
struże, Budy Michałowskie, rozl. mr. 6016:
fol. M. i Ignacówka gr. or.i ogr. mr. 828, łąk

mr, 138, past, mr. 77, wody mr. 123, nieuż,
i place mr. 15, razem mr. 1176, płodozmian 7-
polowy; fol. Rudawica gr. or. i ogr. mr. 342,
łąk mr. 25, wody mr. 1, nieuż, i place mr. 1,
razem mr. 369; płodoz. ©-polowy; fol. Palczew

i Wola Palczewska gr. or. i ogr. mr. 846, łąk
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mr. 156, past. mr. 224, wody mr. 18, nieuż, i
place mr, 5, razem mr. 1749, płodozmian 6-
polowy; nomenkl. Budy Michałowskie gr. or.
i ogr. mr. 3, łąk mr. 131, razem mr. 134, nad-
to w lasach mr, 2321, zarośli mr, 180, w nieuż.
i drogach mr. 582, w osad. mr. 5, bud. z drze-
wa w całych dobrach jest 73, ubezpieczonych
na rs. 72,330; pokłady torfu i rudy żelaznej.
Wś M. Górny os. 36, z gr. mr. 415; wś M.
Dolny os. 89, z gr. mr. 536; wś Bończa os. 27,
z gr. mr. 505; wś Palczew os, 32, z gr. mr.
439; wś Wola Palczewska os. 16, z gr. mr.
173; wś Zastruże os, 12, z gr. mr. 2232; wś
Budy Michałowskie os. 11, z grun. mr. 135.
8.) M., wś, pow. gostyński, gm. Czermno,
wchodziła w skład dóbr Czermno (ob.). 9.) ML,
przyległość dóbr Kuźmy, w pow. łowiekim,
10.) M., wś, kol. i os. nad strum. Pokrzy-
wnicą i Rudnik, pow, kaliski, gm. i par. Opa-
tówek, odl. 14w. od Kalisza. WŚ (złożona
z 4 części) ma 32 dm. i 243 mk.; 1-sza kol.
13 dm., 87 mk.; 2-ga kol. wraz z kol. Cienia i
folw. Ryte Góry 8 dm., 65 mk. W 1827 r.
było tu w ogóle 29 dm., 259 mk. Wś tę wraz
z przyległą wsią (Cienia Kazimierz W. dał
arcyb. gnieźn. w 1359 r. w zamian za Króle-
wice i Chroślnię w ziemi sandomierskiej i kra-
kowskiej (Dług. I, 618). Por. też Lib. Ben.
Łaskiego (t. II, 58). 11.) M.; os., pow. wie-
luński, gm, Kuźnica Grabowska, par. Krasze-
wice, odl. od Wielunia w. 34, dm.2, mk. 13.
12.) M., kol. i os. karcz., pow. piotrkowski,
gm. i par. Gorzkowice; kol. ma 5 dm., 38 mk.,
12 mr. włośc.; os. karcz, | dm., 8 mk., 5 mr,
W 1827r. było tu 6 dm., 42 mk. 13.) M.
kol, włośc., pow. piotrkowski, gm. Szydłów,
par. Piotrków, Ma szkołę począt.; 18 dm., 347
mk, 374 mr. Por. Jarosty, 14.) M., fol.,
pow. piotrkowski, gm. Woźniki, 1 dm., 260
mk. 15.) M. al. Gryf al. Nowa osada leśna,
kol., pow. piotrkowski, gm. Szydłów, 4 dm,,
28mk., 85 mr.. 16.) M., wś, pow. brzeziń-
ski, gm. i par, Łaznów. Ma 21 dm., 165 mk.,
176 mr., majorat M. Brujewicza, 17.) M.i
fol. nad rz. Mrożycą, pow. brzeziński, gm.
Mroga Dolna, par. Jeżów. Wś ma 5 dm., 52
mk., 98 mr.; fol. ma 1 dm., 4 mk., 180 mr.
18.) M. kol. włośc, pow. brzeziński, gm.
Długie, ma 5 dm., 9 mk., 138 mr. 19.) M.
kol. włośc. nad rz. Moszczenicą, pow. brzeziń-
ski, gm. Biała, ma 5 dm, 27 mk., 76 mr.
20.) M., wś i M. poduchowny, pow, nowora-
domski, gm. gm. gm. Kruszyna, par. Kłomni-
ce, Wś ma 19 dm, 104 mk., 79 mr. M. po-
duchowny, wś, 29 dm., 65 mk., 75 mr. 21.) M.,
fol., pow. noworadomski, gm. Rzeki, par. Kło-
mnice, ma 2 dm., 300 mr. obszaru. Należy do
dóbr Chorzenice, 22.) M., fol., pow. często-
chowski, gm. Kamienica Polska, par. Pocze-
sna, 2 dm., 2 mk., 294 mr. Własność M. So-  
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bolewa. 23.) M., os. włośc, i fol., pow. bę-
dziński, gm. Pińczyce, par. Mrzygłód, ma 4
dm., 24 mk., 40 mr.; walcownia blachy żela-
znej. 24.) M., wś włośc., pow. radomski, gm.
Zakrzew Kościelny, par. Jarosławiee, odl. 16
w. od Radomia. Ma 10 dm., 66 mk., 119 mr.
25.) M., wś, i Michałówek, wś, pow. kozienieki,
gm, Maryampol, par. Głowaczów, odl. 21 w.
od Kozienic. M. ma 19 dm., 118 mk., 294 mr.
ziemi włośc. i l mr. dwors, Michałówek zaś
5 dm., 37 mk., 75 mr. włośc., ob. Grabna Wola,
26.) M., wśi fol. nad rz. Kamienną, pow. ił-
żecki, gm. i par. Wierzbnik, leży przy drodze
bitej, odl. 22 w. od Iłży a 8 w. od Wąchocka,
posiąda szkołę począt. i fabrykę żelaza, 64 dm.
(19 mur.), 497 mk, 47/4 mr. ziemi włośc. i 88
mr. należącej wraz z fabryką do towarz. za-
kładów starachowieckich. W 1827 r., wś rząd.,
miała 19 dm. 170 mk. Obecnie jest tu pudlin-
garnia o 7 piecach pudlowych, dubeltowych i
jednym piecu szwejsowym z młotem parowym.
Zakład poruszany siłą wody, wyrabia półpro-
duktu żelaznego do 120,000 ent., zatrudnia
150 robotn., zarabiających od 50 kop. do 1 rs.
dziennie (dane z r. 1880). Wchodzi w skład
zakładów starachowieckich, które są własno-

ścią towarzystwa akcyjnego. Do r. 1816 M. -
należał do benedyktynów łysogórskich i wte-
dy posiadał fryszerki i szlifiernie do broni
siecznej i palnej. r. 1836 przerobione na pu-
dlingarnię. R. 1870 br. Fraenkel nabył M
od rządn wraz z innemi zakładami staracho-
wieckiemi, a r. 1877 od Fraenkla nabyło to-
warzystwo akcyjne. Zakład michałowski był
wybudowany podług systemu pierwotnego,
lecz przeszedłszy na własność prywatną, zo-
stał znacznie powiększony i pod względem hu-
iniczym ulepszony. 27.) M., kol., pow. ił-
żecki, gm. Pętkowice, par. Bałtów, odl. 40 w.
od Iłży; ma 10 dm., 51 mk., 271 mr. 28.) M.,
os., pow. iłżecki, gm. Rzeczniów, par. Lłża,
odl. 12 w. od Iłży, ma 1 dm., 9 mk,, 2 mr.
29.) M. Mały, wś, pow. iłżecki, gm. Skarzy-
sko Kościelne, par. Wąchock, odl. 24 w. od
Iłży, ma 19 dm., 123 mk., 282 mr. 30.) M.,
wś włośc., pow. opatowski, gm. Modliborzyce,
par. Opatów, odl. 8 w. od Opatowa, ma 7 dm.,
28 mk., 259 mr. 31.) M., os. włośc., pow.
opoczyński, gm. Unewel, par. Białobrzegi, odl,
28 w. od Opoczna, ma 3 dm., 21 mk., 25 mr.
82.) M. al. Barycz, fol., ob. Gowarczów. 53.) M.,
os, fabr., pow. olkuski, gm.i par. Bolesław,
założona na gruntach fabr. Mijaczów, W 1880
r. odkryto tu pokłady galmanu, Jest tu fa-
bryka drutu żelaznego, gwoździ i łańcuszków,
która przecięciowo zatrudnia 72 ludzi dzien-
nie, posiada 2 hydrauliczne koła o sile 15 ko-
ni. Fabryka przerabia średnio 30,000 pudów
różnego gatunku drobnego żeląza, spotrzebo-

wując około 6000 korcy węgla kamiennego.
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Zakład wyprodukować może z surowych ma-
teryałów do 60,000 pud. i przygotować wyro-
bów do 50,000 pud. rocznie. 34.) M., wś nad
rz, Nidzieą, pow. pińczowski, gm. Góry, par.
Michałów, leży na drodze z Pińczowa do Dzia-

jłoszyc. Posiada kościół paraf, mur., szkołę

począt. Młyn wodny ameryk., przerabiający

140 czetw. mąki i kaszę drobną (krakowską).

W 1827 r. 5 dm., 82 mk. Kościół paraf. erek-
cyi niewiadomej, podobno z 1356 r. W XV w.
istniał już tu kościół paraf. św. Wawrzyńca,

z kamienia stawiony. Dziedzicem wsi był Jam

Kurozwęcki h. Róża. WŚ miała 7 łanów kmie-

cych, karczmę, zagrodników, folw. i młyn na

Nidzicy (Dług. II, 384). M. par., dek. piń-
czowski (dawniej szkalbmierski), ma 708 dusz.
Dobra M. składają się z fol. M., Podlesie, Ter-
czyn i wsi M. W 1866 r. ogólna rozl. domi-
nialna wynosi mr. 2361: gr. or. i ogr. mr,
1081, łąk mr. 225, lasu mr. 140, zarośli mr.
808, past. mr. 33, nieuż. i place mr. 74. WŚ
M. os, 80 z gr. mr. 678. 35.) M., pow. wło-
szczowski, gm. i par. Chrząstów. 36.) M., pow.
włoszezowski, gm. i par. Secemin. 37.) M.,
pow. włoszczowski, gm, Włoszczowa, par.Ko-
złów. 38.) M., fol., pow. janowski, gm. i par.
Modliborzyce, odl. 10 w. od Janowa, założony
około 1850 r. przez dziedzica dóbr Lute Mi-
chała Malhomme'a, śród lasów dworskich, 9
dm., 128 mk., 240 mr. ziemi. Obecnie rozdzie-
lony na części. 39.) M., fol. należący do dóbr
Mężenin (ob.), 40.) M., ob. Michałów. Br. Ch.
Michałów 1.) dwór, pow. rossieński par.

ejragolska, własność Dowgirda. 2) W. dzbsć

pow. rzeczycki, ob. Brakin (t. II, 348—2). 3.)
M., folw., pow. rzeczycki, okr. polic, 2 jure-

wieki, o10 w. na wsch. od mka Jurewicz;

miejscowość poleska, nizinna. 4.) M. al. 24:-

chałowo, folwark, powiat ihumeński, okręg

polic. 1 użdzieński; w XVIII wieku nale-

żał do rodziny Oskierków, do dominium Szack

(ob.), na początku wieku bieżącego prze-

szedł do Horuszwiekich i dotąd jest ich „wła-

snością; ma obszaru około 64 włók, Ziemia

lekka, łąki nadzwyczaj obfite nad Ptyczą, du-

żo ryby i zwierzyny, są nawet bobry, lasy

dębowe, jesionowe i sosnowe. Młyny na Pty-

czy, dochód z propinacyi i czynszów znaczny,

5.) M., mylnie Mackałów, folw. o 4 w. na płd.-

zach. od Mińska, nad rz. Łoszycą, dopływem

prawym  Swisłoczy położony ; dziedzictwo

- Obrąpalskich, ma obszaru przeszło 48 włók,
grunta żyzne; młyn. A. Jel.
Michałów, góra lesista, w Karpatach wscho-

dnich, w Baligrodzkich górach, na granicy

gm. Rabego i Łubnego, w pow. Lisko, pod
480 54' 53” wsch. dłg. g. F., a 49?10 50”

płn. sz. g. Od zach. i płn. opływa ją potok
Rabski, a od wsch, Hoczewka. Wznies, 810
m, npm, Br. Ga.  
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Michałów, ob. Michałowo, pow. brodnieki,
Michałowce 1.) wś, pow. ostrogski, o 4 w.

na wsch. od rz. Horynia, o 238 w. na płn.-
zach, od Ostroga; cerkiewka filialna. Miejsco-
wość górzysta; wzgórza ciągną się od płd. ku
płn.i przy samej wsi zaginają się ku zachodo-
wi; strona zachodnia niska, pokryta lasami i
błotami, północna zaś piaszczysta; grunta glin-
kowate, wydają obfite plony. Włościanie
dość zamożni, trudnią się rolnictwem, hodowlą
bydła, konii owiec, oraz transportem drzewa,
wyrabianego w okolicznych lasach; kilku
z nich zajmuje się pszczolnictwem. W oko-
licznych wzgórzach znajduje się kreda i ka-
mień wapienny, z którego wypalają wapno.
M, należały niegdyś do Firlejów, potem prze-
szły do Bertramów, a w 1796 r. rozdzielone
zostały pomiędzy Kępińskich, Rosołowskich
i Potockich. Potoccy sprzedali swą część Ło-

baczewskim, do których przeszła także część

Kępińskich; część zaś Rosołowskich nabyli

Ilińscy. Obecnie część Łobaczewskich jest

w posiadaniu Krasikowskiego; równie i część
Iińskich zmieniła właściciela, 2.) M., wś,
pow. starokonstantynowski, par. Starokon-
stantynów, na wsch, od Krasiłowa. Ma ka-
plicę katolicką, R. 1867 miała 75 dm. Ob.
Archiw. J. Z. R., cz. VI, t. 1, 291. J. Krze.
Michałowee, Jfichajłowce (u Marczyńskiego

Michalowce), wś, pow. mohylowski, na pogra-

niczu uszyckiego, niedaleko źródeł rz, Źwan-
ki, dopływu Terebieży, gm. i par. Śnitków,

na drodze z m. Wierzchówki do Boguszówki;

205 dm., 950 mk., 1270 dzies. ziemi włość.,

1291 dz, dwors. Bronisława Sobańskiego i

1292 dz. Milewskiej, 63 cerkiewnej. Cerkiew

pod wezw. św. Michała, piękny dwór, ogród,
grunta górzyste, gleba glinkowata, kamień
wapienny i cegielnia. Należała do sstwa bar-
skiego, potem do Dzierżków, obecnie Sobań-
skich i Milewskiej. M. tem pamiętne, że tu
29 lut. 1768 r. ułożono i podpisano naprzód

w 8 osób (między nimi Pułascy i Krasińscy)

akt konfederacyi barskiej w domu Rafała
Dzierżka. Dr. M.

Michałówek 1.) pow. nowomiński, gm.i
or„Wiązowna. 2.) M., kol., pow. łowicki,
gm. 1 par. Nieborów, odl. 12 w. od Łowicza.
Ma 8 dm., 56 mk., 15 mr. ziemi. 3.) M., pow.
kozienicki, ob, Michałów. 4.) M. al. Jlichałów,
folw., pow. janowski, gm. i par. Modliborzyce.

Michałowice 1.) wś, pow. warszawski, gm.

Pruszków, par. Raszyn, odl. 7 w. od Warsza-

wy. W 1827 r. 17 dm., 149 mk. Folw.i wś
M. rozl, mr. 760: grun. orne i ogr. mr. 530,
łąk mr. 93, pastw. mr. 31, lasu mr. 5, uieuż,
i place mr. Ż1, bud. mur. 2, z drzewa 9; pło-
dozmian 6-polowy. 84 8 stawy. WŚ M. osad
22, z gr. mr, 97. 2.) M., wś, pow. grójecki,
gm. Borowe, par. Michałowice, Leży pomię:
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dzy Nowem-Miastem a Przybyszewem w po-
bliżu Pilicy. Posiada kościół par. drewniany,
szkołę początkową. W 1827 r. miała 29 dm.,
261 mk. M, gniazdo Michałowskich h. Trza-
ska, posiadały kościół par. już w początkach
XV w. Według Lib. Ben. Łaskiego (t. IL,
309, 10) w skład par. M. wchodziły wsie:
Brzostowiee, Komarów, Koski, Ługowice, Mi-
chałowice, Pomyczów, Porzecze, slepa Wola,
Stamierowice, Świdno, Stryków, Tomczyce.
Według akt kościelnych (Acta Visit.) M, były
w 1609 r. własnością And. Bwidzińskiego, Ma-
teusza Jezierskiego i Jana Michałowskiego,
miały kościół paraf. drewniany WW. ŚŚ.
Obecny wzniósł w 1752 r. dziedzie M. Świ-
dziński, M. par. dek, grójecki: 1675 dusz, 3.)
M., wś, pow. skierniewicki, gm. Kowiesy, par.
Chojnata, odl. 22 w. od Skierniewic, a 15 w.
od Radziwiłłowa, st. dr, żel. w.-wied. W 1827
r. 18 dm., 116 mk, Jest tu cmentarzysko
przedhistoryczne. Folw. M. lit. A. rozl. mr.
181: grunta orne i ogr. mr, 178, pastw. mr. 1,
nieuż, i place mr. 2, bud. mur. 1, z drzewa6;
płodozmian 4-polowy, 4.) M., wś nad rz. Bzu-
rą, pow. łęczycki, gm, i par. Tum, odl. od Łę-
czycy w. 5'/,; dm, 5, mk. 62. Ob. Łaski, Lib.
ben. (t. II, 430). 5.) M., wś ifolw., pow.
pińczowski, gm, Uzarnocin, par. Stradów, odl,
20 w. od Pińczowa, posiada młyn wodny.
W 1827 r. 15 dm., 99 mk. Długosz podaje
dwa opisy M., w pierwszym dziedzicem jest
Piotr Grabiński h. Strzemię, w drugim Ko-
rzeński tegoż herbu; w pierwszym dziesięcina
idzie do Dzierząźni, w drugim do Stradowa.
Było tu wtedy 6 łanów kmiecych, zagrodniey

1folw. (ob. Dlug. Ii, 66 i 417). Folw. i wś
M. roz. mr. 329: gr. orne i ogr. mr. 262, łąk
mr. 19, pastw. mr, ], lasu mr, 30, nieuż, i pla-
ce mr, 17, bud, mur. 2, z drzewa 14; płodo-
zmian 1]-polowy. WŚ M. os. 20, z gr. mr. 49.
6.) M., wś nad rz. Dłubnią, pów. miechowski,
gm. Michałowice, par. Więcławice, Leży na
granicy królestwa, o 8 kil. od Krakowa, przy
SZOSIE Warsz.-krakowskiej, w dolinie rz. Dłu-
bni, wpadającej do Wisły pod Mogiłą. Rzeczka
ta powyżej wsi Sieciechowice nazywa się
Glanówką od wsi Glanowa, skąd bierze począ-
tek. Jest tu urząd gminny, szkółka wiejska,
stacya pocztowa i telegraficzna, komora celna,
przy której bywają targi zbożowe 2 razy na
tydzień, młyn wodny. Dymów 106, ludności
924, gruntów włościańskich mr. 1285, dwors.
715.. W 1827 r. było tu 67 dm., 430 mk.
Położenie M. pagórkowate, ziemia lekka do
uprawy, glinkowata, urodzajna, spoczywa na
t. z. opoce wapiennej, zawierającej liczne ska-
mieniałości, np. jerzyki różnej „formy, muszle,
amonity, korale it, p. Włościanie zamożni,
trudnią się wyłącznie rolnictwem 1 furmanka-
mi, Komora celna przeniesiona tu z Wilezko-  
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wie w 1888 r., od r. 1882 zamieniona z I, na
komorę III klasy, Wartość towarów wywie-
zionych w 1881 r. 646893 rs. kredyt.; w r.
1888 rs. 927994, w tem: za rok 1881 jaj sztuk
1992000 za rs. 123200. Zbożaw ziarnie czet.
31646 za rs. 464490, pierza pud. 1151 za rs.
35600, ptastwa domowego sztuk 15756 za rs.
15551. W r. 1868 wywieżiono: jaj sztuk
26312800 za rs. 429454, zboża w ziarnie czet.
26170 za 287228, pierza pud. 2876 za rs.
85100, ptastwa (gęsi) sztuk 13378 za rs. 13236.
it.d. Przywieziono towarów w 1881 r. za
rs. 758370, cło od nich przyniosło 193534 ru-
bli metalicznych, główniejszemi przywozowe-
mi towarami była: sól pud. 107052, której
przywóz wzrósł w 1883 r. do 122263 pudów.
Maszyny rolnicze w 1881 r. pud. 4026 za rs.
24589; w r. 1888 przywóz ich zmniejszył się
do pud. 2576 za rs. 14809, W XV w. M.
były własnością klasztoru Bożogrobców w Mie-
chowie, Było tu 24 łany kmiece, dwie karcz-
my (jedna 6, druga 8 marek płaciła), siedmiu
zagrodników, dwa młyny na Dłubni i folw.
klasztorny, Dziesięcinę (w ilości 30 marek),
należącą do prebendy Czechowskiej w Krako-
wie, dzierżawił sam klasztor (Długosz, III,
426). Michałowice należały dawniej do probo-
stwa miechowskiego. Uchwałą sejmową z r.
1768 przeznaczone zostały na powiększenie
dochodów akademii krakowskiej, Na mocy
przywileju Stanisława Augusta z dnia 2 maja
1788 r. M. przeszły w wieczyste posiadanie
ks. Hugona Kołłątaja, referend, wiel. ks. litew. :
za, opłatą rocznego czynszu na rzecz tejże aka-
demii. Konfederacya targowicka, pod pozo-
rem niepłacenia czynszu, odebrała Kołłątajowi
M.iinne edukacyjne dobra i uchwałą z d.
16 czerwca 1798 r. nadała takowe Karolowi
Głębockiemu, W kilka dni potem, Głębocki
zbył te prawa swoje do M. Józefowi Ankwi-
czowi, do innych zaś dóbr po Kołłątaju, Anto-
niemu Raczyńskiemu, Po uchyleniu przez
sejm grodzieński w d. 15 wrześ, 1793 r, aktów
konfederacyi targowickiej i wyznaczeniu ko-
misyi do zbadania zrządzonych przez nią
krzywd obywatelom, plenipotent Kołłątaja,
nacisnięty przez jego wierzycieli, udowodnił
kwitami akademii krakowskiej regularne o-
płacanie czynszu, a tem samem nieprawne po-
zbawienie Kołłątaja jego własności, odzyskał
on też M., leez tylko chwilowo, gdyż po uwię-
zieniu go w r. 1794, rząd austryacki nałożył
sekwestr na jego dobra. Przeciwnicy pono-
wnie usiłowali pozbawić go tytułów właąsno-
ści; nareszcie po wielu kolejach, z mocy de-
kretu król. sask., księcia warszawskiego, z d.
24 paźdz. 1810 r., M.powrócone zostały Kołłą-
tajowi. Po jego śmierci przeszły drogą spad-
ku do brata jego Jana, następnie do hr, Maryi
z Kołłątajów Krasickiej, która, spłaciwszy
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fandusz edukacyjny, stała się właścicielką

M., pozostających w tej samej rodzinie do r.
1875, w którym je kupił Tadeusz Dąbrowski.
Folw.i wś M, rozl, mr, 716: gr. orne i ogr.
mr. 358, łąk mr. 12, pastw. mr. 99, lasu mr.
212, nieuż. i place mr. 35, bud. mur. 1, z drze-
wa 13; płodozmian 6-polowy. WŚ M. 08. 76,

z gr. mr. 1371. M., gmina należy do sądu
gm. okr. IV w Wilezkowicach, st. p. Michało-
wice. Gmina ma 7808 mr. obszaru i 2884 mk.
(1867 r.). A. Pal., Dąb.i Br. Ch.

Michałowice, zaśc. pryw. nad rz. Dzisną,
pow. dzisieński, w 2 okr. polie., o 120 w. od
Dzisny, 1 dm., 7 mk, kat.
Michałowice al. 24. Tyśmienickie, rus. My:

chałewyczi Tyśmenycki, wś, pow. drohobycki, 8
Kil. na płn, wsch, od sądu powiat., urzędu
Poczt. stącyi kolej. i telegr. w Drohobyczu.

Na płn. leżą Rychcice i Lipowice, na wsch.
Słońsko i Delawa, na płd. Neudorf, na płd,

zach, Raniowice, na zach. Poczajowice i Rych-
Glee. drodkiem wsi płynie Tyśmienica. Wcho-
dzi ona tu od płd. z Poczajowie i płynie na
Płn--wsch, a w końcu na wsch. do Lipowie,
jeoierając w obrębie wsi pomniejsze strugi od
ÓW. DIZ. W środku obszaru leżą zabudowa-

ma Wiejskie, na płn.-zach. część wsi Chatki
Lasowe, we wsch. narożniku grupa domów
Fedorcy, na płd. krańcu część wsi i folw. Ma-

>(al. Marcinpol, Martynopol, Zagóra).
ai twe kedgi się najwyższe wzgórze (365 m.,
|BANG), podczas kiedy na płn. zach,
kończynawaj  JZSZy punkt do 277 m. Płd,
str ki s >przebiega gościniec drohobycko-
oh R płn.-zach, kolej naddniestrzań-
sex asn. więk. (Bielskiego) ma roli orn.

, łąk i ogr. 41, pastw, 13, lasu 87; własn.
mniej. roli orn. 720, łąk i ogr. 417, past. 167,

lasu 5mr. W r. 1880 było 1120 mk. w gmi-
nie, 30 na obsz. dwor. (między tymi 101 obrz.
rzym.-kat., 1020 obrz, gr.-kat.). Par. rzym.-
kat. w Rychcicach, gr.-kat. w miejscu, dek.
drohobycki, dyec. przemyską. Do parafii na-
leżą Słońsko i Poczajowice. We wsi jest cer-
kiew pod wezw. śś, Kozmy i Damiana, szkoła
etat. jednokl, i kasa pożyczk, gminna z kapit,

519 zł. w. a. W lesie koło Słońska jest staw.
Podanie miejscowe głosi, że na tem miejscu

stała niegdyś cerkiew. Pewnego razu w dzień

Wielkiejnocy, poszli mieszkańcy zamiast do
cerkwi, do karczmy, która stała w pobliżu,

Za, karę zapadła się cerkiew i karczma, a w miej-
scu tem powstał staw. 2.) M., ob. Michale-

wice, Lu. Dz.

Michałowiecki Jar, przys., pow. uszycki,
par. Zaleśce, nad rz. Tarnawą, ma młyn wo-

dny, należy do Makowieckiej. X. M. O.
Michałowiecki potok, potok, wypływa

w obr. gm. Michałówki, w pow. borszczowskim,

płynie po wsch, stronie wsi M., w kierunku 
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południowym, oddzielając obszar M. od obsza-
ru Kudryniec, następnie granicą Dźwiniaczki
i Paniowiec i poniżej Dźwiniaczki uchodzi
z lew. boz, do Dźwiniaczki. Między tym po:
tokiem a Dżwiniaczką legła Michałowiecka
góra (243 m.). Długość biegu 4 kil. i pół.
Ujście leży 187 m. npm. Br. G.
Michałowin, wś, pow. chełmski, gm. Tur-

ka, par. Dorohusk (ob.). Posiada szkołę po-
czątkową. W 1827 r. 24 dm., 152 mk,
Michałówka, struga w pow. kaliskim, gm.

Iwanowice, płynie pod wsią Chojno, Niemie-
cką Wieś, Borek Księży, Kuczowola i Korze-

kwin.
Michałówka 1.) wś, pow. kaliski, gm. Bru-

dzew kaliski, par. Piątek Wielki, odl. od Ka-
lisza w. 18; dm. 4, mk, 12. 2.) M., kol. nad
rz. Wartą, pow. turecki, gm. Niemysłów, par.
Pęczniew, odl. od Turka w. 28; ma 8 dm. 3.)

M., kol, nad rz. Strugą, pow. łęczycki, gm. i
par. Piątek, odl, od Łęczycy w. 21'/,, dm. 9,
mk, 67. 4.) M., wś, pow. kozienicki, gm,i
par. Świerze Górne, odl. 10 w. od Kozienic,
ma 5 dm., 40 mk. 59 mr. obszaru. 5.) M,
wś, pow. olkuski, gm, i par, Jangrot. W 1827
r. wś duchowna, 78 dm., 536 mk. 6.) M.
pow. miechowski, gm. Michałowice, par. Wię-
cławice. 7.) M, os. karcz,, pow. lubartowski,
gm, Rudno. 8.) M., folw., pow. tomaszowski,
gm, Kotlice, par. Dub (ob.). 9.) M., wś, pow.
garwoliński, gm. Wola Rębkowska, par. Grar-
wolin. Ma 12 dm, 70 mk,, 27 mr., posiada
szkołę początkową. 10.) M., wś, pow. kal-
waryjski, gm. Janów, par. Kalwarya, odl. 4

w. od Kalwaryi, ma 28 dm., 294 mk, W 1827
r. wś rząd., 20 dm. 129. 11.) M., ob. Zenie,

pow. lipnowski. Br. Ch.
Michałówka 1.) wśrząd,, nad stawem, pow.

wileński, w 5 okr. polie., o 15 w. od Wilna,
11 dm., 135 mk. (5 praw., 130 katol.). 2.)
M. al. Pieczyszcze, zaśc. w płn. stronie pow.
rzeczyckiego, nieopodal granicy pow. bobruj-
skiego, nad rzką Zerdzianką, prawym dopły-

wem Berezyny, osad 5, Zapadłe, głuche po-
lesie, grunta mizerne, lekkie. 3.) M., wieś
W płd. stronie pow. rzeczyckiego, w 1 okr.

polic. (brahińskim), gm. sawickiej, nad dużem
jeziorem uformowanem z rzeki Nieświcz (ob.),
ma osad 21; miejscowość poleska, grunta do-
bre, łąki obfite. 4,) M. al. Michałouka, jezioro
a właściwie zatoka rz. Prypeci, w pow. mo-
zyrskim, o 4 w, na płn, od mcezka Skryhałowa

i naprzeciwko wsi ZŻechowicze; długie na 44
wiorst, szerokie na !/, w., bardzo rybne. 5.)

M, karczma, pow. słucki, w 2 okr. polic. (kle-

ckim), przy szosie brzeskiej, pomiędzy wsiami:
Zajelnia i Trzeciaki. 6.) M., folw., pow. sza-
welski, ob. Giergźdele. T.) M., folw., pow. ko-
welski, ob, Kaczyn. : „Al Jel,

Michałówka 1.) wś, pow. żytomierski, par,
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Lubar, własność dawniej Budzyńskich, potem
Micińskich, dziś Michała Piotrowskiego. Ma
cerkiew drewnianą, O półtorej wiorsty od
wsi M, leży stacya poczt. t. n., między Cudno-
wem a Lubarem, 2.) M., zaginiona wśwpow.

- krzemienieckim, w pobliżu m. Łabania i Su-
diłkowa, jak się zdaje leżała w płd.-zach. czę-
ści pow. zasławskiego lub w sąsiedniej pow.
nowogródwołyńskiego; ob. Archiw. J. Z. R.,
cz. VI, t. 1,292. 8.) M., ob. Michałpol.
Michałówka (Jichajłowka, u Marczyńskie-

go Płazówka), wś, pow. lityński, na pograniczu
_ winnickiego; gm., par. i okr. polie, Meżyrów;
0 89 w. od Lytynia; 20 osad, 36 mk., 310 dz.
ziemi włośc. Należy do klucza meżyrow-
skiego Konstancyi z Orłowskich Czeremzi-
nowej. J, Krze.
Michałówka 1.) al. Jichalówka Woronowi-

cka, wś, pow. bracławski, w 4 okr. polic., gm.
Obodne, na pograniczu pow. winniekiego; 115
dm., 518 dusz męskich; 578 dz. ziemi włośc.;

- par. katol. Woronowioa, kaplica katol, na miej-
scu; cerkiew podwyższenia Krzyża ś., liczy
1560 dusz. Należała do Szezeniowskich, na-
stępnie Krasiekich, którym po 1863 r. została
skonfiskowana. 2.) M. al. Michalówka, wś,
pow. bracławski, 282 dusz męz,, 973 dz. ziemi,
Należała do Michała Potockiego; dziś dobra
koronne. 5.) M. (Michajłowka, Michalówka),
wś, pow. winnieki, w 2 okr. polic., gm. i par.
Strzyżawka, przy ujściu rz. Desny do Bohu,
która tworzy tu duży staw; 28 dm., 526 mk,
(z Kołomijówką); 787 dz. ziemi włośc., 1268
dwors. Należy do klucza pietniczańskiego
Grocholskich. 4.) M. (Michajłowka), wś nad
Bohem, w płd -wsch. części pow. winnickiego,
na pograniczu pow. bracławskiego, w 1 okr.
polie., na wsch, od m. Tywrowa, gm. i paraf,
Lywrów; 87 dm., 400mk,, 543 dz. ziemi włośc.
Należała do Wyrzykowskich i Jaroszyńskich,
od których po 18638 r. drogą przymusowej
sprzedaży przeszła do hr. Koczubejów. Ob.
Arch. J. Z. R., cz. III, t. 3,181. 5.) M. al.
Michajłowka Jaruska, duża wś nad Dniestrem,
pow. Jampolski, w 1 okr. polie., gm.ipar. Dzi-
gówka, o 8 w. od Jampola odległa; 303 dm.,
1062 mk., 1719 dz, ziemi. Przeprawa przez
Dniestr promem, Cerkiew pod wezw. Wnie-
bowzięcia: N. NM; P; uposażona 62 dz. ziemi,
M. znajduje się kamień wapienny opoczysty i
płytowy. Należała do sstwa jaruskiego (ob.
Jaruga), zamienionego z Potockiemi, na mocy
konstyt. sejmu warszawskiego 1768 84
klucz smotrycki. Następnie przez lat 12 trzy.
mał je gen. Czaplic, opłacając kwarty 3692
rs.; dochód roczny wynosił 5592 rs, 6,) M.,
po rus. Michajłowka Murafska, WŚ, pow. jam
polski, w 2 okr, polie., o 12 w. 0d st, Rachny
dr. żel. kijowsko-odeskiej, gm. i par, Mu-
rachwa (Murafa), 148 dm., 746 mk., 1345 dz,  
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ziemi; cerkiew pod wezw. ś. Michała, uposa-
żona 36 dz. ziemi, liczy 1002 paraf. Należała
do Mostowskich, następnie Dobków, którym
skonfiskowana. 7.) M. (Michałowce), duża wś,
pow. hajsyński, w 2 okr. polic., gm. i par.
Grranów, przy trakcie pocztowym z Hajsyna
do Humania, 204 dm., 1200 mk., 2596 dz. zie-
mi. Par. katol. Granów, cerkiew prawosł.
w miejscu pod wezw, N. M. P., uposażona 50
dz, ziemi. Należała do klucza granowskiego
(ob. Granów, t. II, 797), skonfiskowanego ks,
Adamowi Czartoryskiemu, jakiś czas była za-
mieniona na kolonie wojskowe, dziś rządowa.
Ob. Arch. J. Z. R., cz. III, t. 3, 149, 150, 285;
cz, VI, t. 1, 26. 8.) M., wś, pow. hajsyński,
w_3 okr. polie., gm. Sobolówka, par. Ładyżyn;
47 dm., 442 mk., ziemi włośe, 576 dz.; należy
do Czesława Jaroszyńskiego. 9.) M. al. Mi-
chalówka, wś nad rz. Jałańcem, pow. olhopol-
ski, w 1 okr. polic., gm. Dymówka, par. Cze-
czelnik; 139 dm., 964 mk, (razem z Lubaczów-
ką), ziemi włośc. 993, dwors. 917 dz. Cerkiew
pod wezw, N. P. M. liczy 1300 paraf. (z Ja-
kubówką) i posiada 80 dz. ziemi. Należała
do Moszyńskich, dziś Juriewiezów. 10.) M.
(dawniej Świstówka), wś, pow. uszycki, nad
rzką Błyszczanówką, która powstaje we wsi
z połączenia 3 stramieni: Gniłe Wody Micha-
łowieckie, Grniłe Wody Zalesieckie i 'Gniłe
Wody Rachnowieckie, gm. Rachnówka, par.
Zaleśce, st. poczt. w Słobódzce Rachnowieckiej
(Bachnówka) o 5 w., st. tel. w Dunajowcach
o10w. Odl. od Kamieńca Podols. 24 w., od
m. Szatawy 5 w., od st, dr. żel. odeskiej De-
raźni o 70 w., od m. Kitajgrodu 15 w., od
Odesy 400 w. Położenie nieco faliste, obszar
wsi poprzerzynany jarami, Gleba przeważnie
czarnoziem gliniasty, pod którym jest gruba
warstwa gliny mamutowej, a jeszcze głębiej
wapień piaskowy z domieszką głazów kamien-
nych. W niektórych miejscach pod powierzch-
nią czarnoziemną są ukryte jednolite skały
piaskowcowe, pod niemi rodzaj wapna z do-
mieszką drobnych muszelek, a jeszcze głębiej
warstwa żwiru i krzemieni z odeiskami mię-
czaków i skorupiaków przedpotopowych. Na
dnie rzeczki przed kilkudżiesięciu laty, znale-
ziono czaszkę i rogi jelenia kopalnego. Naj-
głębsza formacya odkryta w M. jest sylurska,
Z głębi ziemi wydostają się obfite źródła, wody
czystej, lecz wapiennej, temperatury 6—$8” R,
Jest tu parę źródełek mineralnych, zawierają-
cych żelazo i siarkę. O starożytności tej osa-
dy świadczą licznie znajdywane na polach i
w ogrodach urny i wyroby krzemienne, orazbrązowe, a szczególnie monety, przeważnie
srebrne, greckie i rzymskie. W lesie tutej-
szym są ślady miejsca obronnego. Przed kil-
ku laty, przy kopaniu kamienia wapiennego,
znaleziono tam wielki klucz żelazny i pół wiel-
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kiego miecza obosiecznego z rękojeścią. Na
granicy gruntów wsi Rachnówki, częścią zaś
na polach tejże wsi są dotąd ślady starożytne-

50 wału. W przeszłym wieku był w tem
miejscu las, Na polu michałowieckim jest sta-
tożytna duża mogiła, dotąd przez nikogo nie-
zbadana. Dość często znajdują się także mo-
nety Zygmunta II1i Jana Kazimierza, które,
WTaz ze starożytnemi, są obecnie w zbiorach
właściciela majątku. Na początku zeszłego
stulecia była tu maleńka osada Świstówka, na-
leżąca do Błyszczanówki. Dopiero około r.
1720 Michał Makowiecki, skarbnik czerwono-
srodzki, właściciel Błyszczanówki, rozpoczął
w Ńwistówce budowę zameczku obronnego i
całą osadę przezwał od swego imienia M. Syn
Je50, Stefan, również skarbnik czerwonogrodz-
ki, zameczek wykończył i wzmocnił go wała-
Mi, basztami i strzelnicami. Brał on udział
w konfederacyi barskiej i nieraz tu odpierał
aieprzyjąciół, Prowadził głośny proces z są-
sladem Wojciechem Raciborowskim, właścicie-
Cm wsi Makowa, o linię graniczną, co było
powodem częstego rozlewu krwi. Postawił
| WSL dla włościan cerkiew unicką, pod
= W. 8, Michała i w niej w 1791 r. został po-
owany. Na planie wsi z 1787 r., oprócz

zameczku, oblanego ze wszech stron wodą, jest
ozmaczona cerkiew, gorzelnia, 32 chaty i, na
oanicy M., Supruńkowiec i Szatawy, wielki
a» zwany Szubienice, na którym były
zy: starożytne pomniki z krzyżami. Po-
wierzchnię M. na tym planie obliczono na
16847746 łok. kwadr. Synem Stefana był
Jan, chorąży pow. uszyckiego i szambelan
królewski, o wiele spokojniejszego usposobie-
nia. Fortyfikacyj nie podtrzymywał a za-
meczekpoczął przerabiać na dom mieszkalny
Umierając. bezdzietnie cały majątek zapisał
synowcowi Narcyzowi Makowieckiemu, mar-
szałkowi szlachty pow, uszyckiego, zamieszka-
łemu w Proskirówce. Dokumenta z tego cza-
su 0 M. tak powiadają: Majątek ten składa
Się z jednego folwarku, w skład którego wcho-
dzą wsie M., Błyszczanówka i Huta błyszcza-
nowicka. Podług ostatnich obliczeń (1845)
zawierają one: M. 306 dusz męzk., 304 dusz
żeńs.; Błyszczanówka i Huta 283 dusz męzk.
i 801 dusz żeńs, Szlachty czynszowej 14
dusz męzk. Włościanie gospodarze, dzielą
Się na grupy. (Grupy te odróżniają się mię-
dzy sobą ilością ziemi, którą używają dla wła-
snych potrzeb, Parny ma ziemi ornej 24 mr.
d slanożęci 2 mr.; pojedynek—ziemi ornej 12
" 1 slanożęci 1 mr.; pieszy—ornej 6 mr.isia-
ae l mr.;a oprócz tego wszyscy oni, jako
e « ogrodnicy, mają sadyby, których prze-
SsIzE6R pod ogrodem i sadem jest mniej więcej
półtora morga, Ogrodnicy, mieszkający w wio-
sce Hucie, mają po większej części więcej zie-
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mi od innych, bo około dwóch morgów każdy.
Posiadający wyżej wymienioną ilość ziemi,

utrzymują bydło dla wypełniania pociągo-
wych gospodarskich robót: pierwsi przynaj-
mniej trzy pary a drudzy—dwie pary wo-
łów i na mocy tego nazywają się pociągowy-

mi (parni i pojedynki). Półciągłymi, czyli
pieszymi, nazywają się ci, którzy nie mając
takiej ilości bydła, należą do niższej grupy.
Przejście gospodarza z jednej grupy do dru-
giej zależy od woli obywatela i od możności
gospodarza eo do wypełniania robót. Majątek ten
zawiera: ziemi ornej 2970 mr., sianożęci 137
mr., lasu, w którym siano się kosi, 3000 mr.,
pod sadybami i ogrodami 400 mr., nieuż. 400
mr., cerkiewnej 60 mr., razem 6967 mr. Upra-
wa i zbiór produktów odbywa się pańszczyzną

i własnymi środkami obywatela, który, dla
śpieszniejszej roboty i dla ulżenia włościanom,
posiada 12 pługów, 10 radeł zwanych siedmio-
rakami, 20 radeł pojedynczych, 20 bron i 15
wozów z zaprzęgiem i usługą. Najmuje także
robotnika za pieniądze lub wynagradza go
zbożem, oddając mu piątą lub szóstę część ze-
branego zboża, Lasami bezwarunkowo r0z-
porządza obywatel, dając włościanom na opał
susznik w miarę potrzeby, a na budowę lub
poprawę budynków drzewo materyałowe. Po-
dług przyjętego zwyczaju włościanie sieją
w lesie, na gruntach oznaczonych, konopiei
sadzą kartofle. Ziemia wydaje bez nawoże-
nia pszenicę ozimą i jarą, jęczmień, owies i

wszystkie inne gatunki zboża. Przez ziemię

tego majątku przepływa rzeka Błyszczanówka,
która porusza młyny. Włościanom wolno jest
łapać ryby. Są także dwa stawy, w których
łowienie ryb należy do obywatela. Przecho-
dzi tędy handlowa droga z Kamieńca, Szata-
wy, Dunajowiec iinnych miasteczek do Ki-
szyniewa, Odesy i innych handlowych pun=
któw, Oprócz mieszkalnych domów obywa-
tela i włościan, znajduje się: 4 karczem, tyleż
młynów wodnych, Z których jeden o 6 kamie-

niach, 1 o 8-ch i dwa o 2-ch kamieniach, go-
rzelnia parowa, z dziennym zacierem na 100
pudów mąki; zwykle wódkę pędzą przez sześć
miesięcy 1 w tym cząsie wyrabiają do 10000
wiader wódki, t. j, z puda zboża otrzymuje się
6ók. W cegielni pracują ludzie wolni, lub
dobrowolnie najmujący się włościanie. Tak
jedni jak i drudzy otrzymują po rs. 1 kop.
60 od wyrobionych 1000 cegieł. Tartak wo-
dny na Błyszczanówce, dla wycierania drzewa
z własnych lasów. Są tu łomy kamienia pia-
skowego i piece do wypalania wapna. Go-
spodarstwo prowadzi się trzypolowe, z wyłącz

ną produkcyą ziarna. Ziemia orze się pługiem
zaprzężonym w trzy pary wołów, radłem
siedmiorakiem w trzy pary wołów, radiem po- jedynczem o jednej parze wołów i broną o pa-
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rze wołów lub jednym koniu, Przeważnie eko-
nomia zasiewa pszenicę, żyto, owies, jęczmień
i hreczkę, przytem groch i rzepak, oraz sadzi
kartofle,  Włościanie sieją przeważnie pszeni-
cę, żyto, owies i jęczmień, a z warzyw ogrodo-
wych: buraki, kartofle, kukurydzę, kapustę,
ogórki, cebulę i mak, Przeciętny wysiew
zboża na morg bywa: pszenicy 26 garncy, ży-
ta 26 garney, jęczmienia 26 garncy, owsa 40
garncy, hreczki 20 garncy, grochu 20 garncy,
rzepaku 3 garnce; kartofli sadzą 1|—12 korcy.
Średni urodzaj z morga bywa: pszenicy 5 kor-
cy, żyta 5 kor., jęczmienia 3 kor., owsa 8 kor.,
hreczki 5 kor., grochu 5 kor., rzepaku 3 kor,,
kartofli 5) kor, Przy średnim urodzaju eko-
nomia zyskuje pszeniey 1050 kor., żyta 250
kor., jęczmienią 260 kor., owsa 10385 kor.,
hreczki 220 kor., grochu 80 kor., rzepaku 30
kor., i kartofli 590 kor. Włościanie zyskują

- pszenicy 1350 kor., żyta 1484 kor., jęczmie-
nia 700 kor., owsa 1420 kor., hreczki 400 kor.,
grochu 100 kor., kartofli 2000 kor. Dla do-
mowego użytku z przemysłowych roślin, wło-
ścianie wysiewają do 100 kor. siemienia ko-
nopnego. Lnu wcale nie sieją. Ekonomia na
własny użytek wysiewa do 40 garncy lnu
i do8korcy konopi. Średni zbiór z morga
bywa: siemienia lnianego 5 kor., a konopnego
8 korcy, W ciągu roku ekonomia zbiera 1500
pudów siana, a włościanie do 4100 pudów.
Ekonomia po większej części produkta swoje
spławia Dniestrem na galarach do Odesy i
używa do tego wolnych ludzi i włościan, któ-
rym płaci za czas sześciomiesięczny po 20 rs.
i wszelkie koszta podróży za nich opłaca. Je-
żeli produkta sprzedają się na miejscu, to kup-
cowi wolno jest najmować miejscowych wło-
ścian dla transportów. Transporty do 100
wiorst odbywają się pańszczyzną, zaliczając za
takowe włościanom po jednym dniu za każde
20 w. tam i z powrotem. Włościanie zbywa-
J4 Swoje produkta na miejscu, przyjeżdżającym
kupcom, lub na targach w Kamieńcu i sąsie-
dnich miasteczkach: Szatawie, Dunajowcach i
Kitajgrodzie, Przeciętna cena jest: korzec
pszenicy | rs, 20 kop., żyta 70 kop., jęczmie-
nia 60 kop., owsa 60 kop., hreczki 60 kop.,
kartofli 50 kop., rzepaku 3 rs., śliwek wę-
gierskich suszonych k Is. 80 kop., gruszek Su

_szonych 2 rs. 40 kop., jabłek suszonych 1 rs.
80 kop.; pud miodu 2 rs, 25 kop.; pud siemie-
nia konopnego 1 rs. 50 kop., pud słomy1 kop.,
pud siana 6 kop.; sztuka płótna do 4 rs.; 1000
cegieł 6 rs. Na wypadek nieurodzaju wło-
ścianie są zabezpieczeni zachowanym zbożem,
którego w zapasowym magazynie znajduje się:
ozimego 600 korcy i jarego 800 kor. Zapasy
te są zebrane z corocznych wkładów od każ-
dej duszy męskiej rewizyjnej po 4 garn, ozi-
mego zboża ipo 2 gar. jarego. Łaństwowy
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podatek włościanie płacą sami za siebie, tak
za obecnych jako też i za brakujących do spi-
su rewizyjnego, jako to: zmarłych, wziętych
do wojska i za zbiegłych. Cała suma podatko-
wa przypadająca z włościan pobiera się od
nich w stosunku używanej przez każdego zie-
mi. Włościanie są przeważnie średniej za-
możności; posiądają bydła roboczego 474 sztuk,
nieroboczego: dużych 298, małych 939; pszczół
446 pni. Oprócz rolnictwa, włościanie zaj-
mują się hodowlą bydła rogatego, owiec i
trzody, dalej uprawą sadów i ogrodów, wy-
robem grubego sukna i płótna, a niektórzy ko-
walstwem, tkacówem i szewstwem, wyrabiają
koła, proste telegi, wozy, sanie i różne na-
czynia bednarskie. Drzewo na wyroby ku-
pują w miejscowym lesie. Za roboty dzienne
otrzymują: robotnik z parą wołów 10 kop.,
mężczyzna majster 10 kop., robotnik 7/4 kop.,
kobieta 5 kop. Dla gospodarskich robót, wy-
konywanych pańszczyzną, oznaczone są prace,
które robotnik lub robotnica powinni wykonać
w ciągu dnia: a) z pomocą roboczego remanen-

tu: 1) pługiem o 6-u wołach wyorać trzecią
część morga; 2) radłem siedmiorakiem o sze-
ściu wołach zaradlić dwie trzecie morga; 8)
radłem pojedynczem o parze wołów zaradlić
jeden raz jeden morg; 4) zabronować. jeden
morg dwa razy; 5) nasienie dla zasiania 15-u
mr, wywieść w pole, lecz nie dalej jak o 3
w.; 6) przywieść na tok z odległości 1—3 w.
6—9 kóp zboża ozimego lub 9—14 kóp jarzy-
ny; 7) przewieść trzy wozy siana, licząc na
wóz po 25 pudów, na odległość 3 w.; 8) prze-
wieść 25 pudów wagi o w. 20; 9) przewieść
trzecią część sążnia drew opałowych na odle-

głość 3 w.;—b) bez roboczego remanentu: 10)
zasiać 4 mr. zboża; 11) neżąć i zebrać 1*/ą ko-
py zboża ozimego; 12) skosić morg zboża lub
siana, 18) związać 3 kopy skoszonego zboża;
14) omłócić z przewianiem i oddzieleniem sło-
my 1 kopę ozimego lub 17/, kopy jarego zbo-
ża; 15) ułożyć w stertę zboże zebrane z 4 mr.;
16) przesuszyć i ułożyć w kopice siano z je-
dnego morga; 17) złożyć w stertę siano zebra-
ne z dwóch morgów; 18) nakryć słomą lub
okłotami 4 sążnie sterty, mającej szerokości 2
sążnie; 19) nakopać 3 korce kartofli; 20) na-
rąbać pół sążnia grubego drzewa; 21) nałamać
wapiennego, lub używanego na budowle ka-
mienia 16-tą część stosa, który ma na długość
i szerokość po 6 arszynów a na wysokość 1'/,
arsz,; 22) wykopać 4 sążnie rowu, którego
głębokość i szerokość rówńa się ]//, arsz.

W 1848 r. w M. zamieszkał Mikołaj Mako-
wiecki, syn Narcyza. Wystawił on wielką
oranżeryę, stary i opuszczony sad przerobił na
piękny park angielski, a sam dom powiększył
i wykończył, przemieniając w piękny pałacyk,
wzniesiony z kamienia ciosanego, z wysmukłą
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basztą na rogu, kryty blachą. Na wysokości
pierwszego piętra rozciąga się długi kamien-
ny balkon, otaczający z czterech stron dom
starannie ażurowo rzeźbioną balustradą. Każdy
szczegół, każda ozdoba domu, została wykona-
na starannie i dokładnie przez miejscowych

włościan. Posadzki robiore na miejscu lub

sprowadzone z Połonnego na Wołyniu. Praca
to była nielada, to też dom ledwo w 12 lat
ukończono. W 1861 r. w M. i Błyszczanów-

ce przemieszkiwało 708 włościan mężczyzn,
między którymi gospodarzy ogrodników było
93, pieszaków 72 i pojedynków 89. Mieli
Omi we władaniu 1316 dzies. ziemi, wartości
Po 51 rs, dziesięcina. Sadyb włościańskich
było 254, z których na M, przypadało 118,
na Błyszczanówkę 136. Obecnie majątek ten
należy do Stefana Makowieckiego, syna Miko-
aja. Orna ziemia jest wydzierżawiona po 7
18, 60 kop. za morg rocznie, a że gospodarstwo
Jest trzypolowe, więc za morg zasiewany wy-
Pada rocznie po 12 rs. Separatu w majątku
nie ma, Pola ornego należącego do ekonomii
Jest R mr., lasu opałowego i materyałowe-
" isclastego jest 2000 mr., sadybowej 85
st » razem 3435 mr. (Qrospodarstwo leśne
arannie prowadzone. Las rozdzielony na 60
mg rocznych. Drzewo opałowe sprzedaje
sę e morgi, po 230—280 rs. za morg i wte-
8 "ee własnym kosztem je rąbie, albo
= yta (1 sąż., sześc,), po 8—12 rs. stos
1Pkt z pojedynczego dębu na pniu

wem mater Rae w lesie zasadzają się drze-
d ooryażowem liściastem lub też mo-
zzewlami, jodłami, świerkami i sosnami ame-

rykańskiemi, „Oprócz domu mieszkalnego, du-żej oranżeryi i , 4ARĘżej eryl 1 zabudowań gospodarskich
jeszcze młyny n EAyny ną rz. Bystrzanówce i wielka
z closanego kamienia oberża, w której od hok
lat zamiast karczmy egzystuje, jedna R
pierwszych w tych stronach, gospoda chrze-
ściańska, Jest tu także od paru lat szkółka
wiejska dwuklasowa, do której chodzą dzieci
obojga płci z M., Błyszczanówki i Supruńko-
Wiec. Za wsią jest ementarz prawosławny i
katolieki, „Na tym ostatnim jest grób rodzin-
ny Makowieckich, Chaty i ogrody przez wie-
le lat używane przez szlachtę czynszową, w r.
1885 zostały przez właściciela darowane
szlachcie na wieczną własność. Dawniej była
w M. kaplica katolicka, dziś zamknięta, Wi-
dok M. pomieszczony jest w Albumie Ordy;
ob. także Marczyńskiego (t. 1, str. 262) i Rolli
Dr. Antoniego J.) Opowiadania historyczne

(str. 195—201, Lwów, 1875 r.). 11.) M.
(Michalówka, Michajłówka), wś nad Dniestrem,
pow. bałcki, w 1 okr, police, gm. Cybulówka,
EP kat, Rybnica, prawosł. Harmackie; 38
m., 493 mk., ziemi włośc. 367, dwor. 797 dz.;

przeprawa przez Dniestr promem; wieś bezle-  
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śna, grunt górzysty. Należała do klucza ja-
horlickiego Konieepolskich, następnie do Lu-
bomirskich, Grabowskiej, wojskiej ciechanow.,
i Popowskich. Dr. M., St. Makowiecki, J. Krz.

Michałówka, pot. orawski, wypływa z pod
Kunowa wierchu (743 m.); płynie na płd.-
wsch., wzdłuż płn.-wsch. granicy obszaru m.
Namiestowa i uchodzi do Półhoranki z praw.
brz. Przyjmuje od lew. brz. Czerwony potok.
Długość biegu 5 kil. Br, G.
Michałówka 1.), gajówka na obszarze

dwors. Zalesiany, pow. wielicki, 2.) ML,
przys. do Wysokiej, w pow. jasielskim, par.
rzym.-kat, w Dobruchowie, leży na zch. od.
Wysokiej, na płn. stoku lesistej góry Kamień-
ca, wznoszącej się 404 m. n. p. m, Przysiołek
zabudowany w położeniu 321 m. npm., jest od
płd. i zach. otoczony lasem a na płn. graniczy
z wsią Oparówką. 8.) M., wś., w pow. jaro-
sławskim, leży w piaszczystej równinie na pra-
wym brzegu Sanu i połud, stronie gościńca
z Radymna (5 klm.) do Krakowa, zabezpie-
czona wałami od wylewów rzeki, ma par. rz.-
kat. i liczy 864 mk., z których 49 przebywa
na obszarze więk. pos. Podług szemat, jest
tu 279 rzym. kat., 59 gr. kat. i 4l żydów.
Katolicy gr. wyznania należą do par. w Ł£Ło-
zach i mają cerkiew drewnianą w sąsiednich,
na płn. leżących Duńkowicach. Parafię rzym.
kat, i istniejący drewniany kościół założył
1763 Józef z Drohojowa Drohojowski, chorąży
żydaczowski, dziedzie Michałówki i Duńko-
wie. Parafia należy do dyec. przemyskiej,
dekanatu mościskiego i obejmuje Barycz, Duń-

kowice, Grabowiec, Nieszowice i Skład solny,
z ogólną liczbą 760 rzym.-kat, i 112 izraeli-
tów. Powierzchnia obszaru więk, pos, Aloi-
zego Rybickiego i pos. mn. jest objęta w wy-
kazach katastralnych razem z Duńkowicami
wielkiemi, z któremi dawniej tworzyła jednę
gminą. M. graniczy na płn, z Zasaniem, na
wsch. z Nieszowicami, a na płd. z Grabowcem.
4.) M.(po rusku Michaliwka), folw., na obsz,
dwor. Zagórza w pow. brodzkim. 5.) M., niem.
kol. na obsz, Poddębiec (al. Poddubiec), w pow.
rawskim, 13 km. na płn.-wsch. od Rawy ru-
skiej, 5 km. na płd.-zach, od sądu powiat, i u-
rzędu poczt, w Uhnowie, Jest tu 268 mk.
obrz, rzym.-kąt,, należących do par. w Uhno-

wie i szkoła ludowa. Przez obszar wiejski
idzie kolej jarosławsk o-sokolska. Ob Poddub-

ce. 6.) M., folw. w Kornalowicach, w pow.
samborskim. 7.) M., gajówka na obsz. dwor.
Łuczyc, w pow. sokalskim. 8.) M., folw. na
obsz, dwor, Tustania, w pow. stanisławow-
skim. 9.) M., grupa domów w Matkowie,
w pow. turczańskim. 10.) M., grupa domów
w Nowem Siole, w pow. żydaczowskim, 11.)
M., ob. Kaciuba. 12.) M. ob. Tracz, 18.) M.,

»

wś., pow. borszczowski, graniczy ma wsch,
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z Kudryńcami i Zawalem, na płd, z Dziniacz-
'ką, na zach. z Mielnicą, na płn. Iwaniem pustemi
Nowosiołką; prz. pos. więk. gr. or. 195, łąki
ogr. 31, past. 8, lasu 75; włość, gr. or. 483,
łąk i ogr. 387, past. 2, lasu 1 m. kw;
ludn. rzym.-kat, 184, parafia Mielnica o 7
klm., gr.-kat. 310, par. Dzwiniaczka; kasa po-
życzk., sąd pow. Mielnica, urząd pocztowy
Uście Biskupie; właśc, pos. większ, Daszkie-
wicz Jan. Mac.i Lu. Dz.
Michałówko, wś., pow. płoński, gm. Zału-

ski, par. Wrona, odl. o 13 w. od Płońska, ma
8 dm., 56 mk., 205 mg. gruntu dobrego, 1
nieuż.
Michałówko, ob. Michałowo, pow. suski.
Michałowno, jez. pod Obozinem, pow. ko-

ścierski,
Michałowo, 1.) wś. włośc., pow. gostyń-

ski, gm. i par. Czermno, ma 10 dm., 77 mk,,
112 morg., ziemia pszenna; plantacye bura-
ków. 2.) M. fol., pow. włocławski, gm. Pysz-
kowo, par. Boniewo; ob. Nowa wieś i Grójec.
3.) M. wś., pow. nieszawski, gm. Sędzin, par.
Kobielice. W 1827 r. M. miało 15 dm., 146
mk. Dobra M. składają się z folw. i wsi. M.
i Kobielice. W 1866 r. rozl. dóbr wynosiła

. mr. 1451, gr. orn. i ogr. mr. 1168, łąk mr. 83,
pastw. mr. 60, lasu mr. 75, nieuż. i place mr.
14. Wieś M, os. 25, z gr. mr, 28; wś. Kobie-
lice, os. 21, z gr. mr. 122. 4.) M. kol., pow.
słupecki, gm. i par. Ostrowite, odl. od Słupey
w. 201/, dm. 10, mk. 98. 5.) M. kol., pow.
słupecki, gm. i par. Młodojewo, odl. od Słupcy
w. 8; dm. 5, mk, 62. 6.) M. folw., pow. mław-
ski, gm. Dębsk, par. Szydłowo, odl. o 7 m. od
Mławy, ma 2 dm., 15 mk., 90 mr. gr. dobr,,
45 nieuż. Folw. M. oddzielony w r. 1875 od
dóbr Giednia, rozl. mr. 134. 7.) M, wś
włośc, nad rz. Mławką, pow. mławski, gm.
Turza, par. Bogurzyn, odl. o 10 w. od Mławy,
ma 2 dm., 16 mk., 102 mr. gruntu; ob. Głu-
żek. 8.) M.-Wielkie wś, pow. ostrowski, gm.
Dmochy Glinki, par. Czyżewo, w 1827 r. 14
dm., 118 mk. 9) M.-Wróble, wś szlach., pow.
ostrowski, gm. Kamieńczyk-Wielki, par. Czy-
żewo. W 1827 r. 10 dm., 65 mk. Folw. M.-
Wielkie z wsią M.-Wielkie i M.-Wróble, rozl.
mr. 584: gr. or.i ogr, mr, 412, łąk mr. 109,
nieuż, i place mr, 13, budowli z drzewa 10;
wś M.-Wielkie os, 2]. z gr, mr. 83; wś M.-
Wróble os, 17 z gr. mr. 59. 10.) M.-Nowe
nad rz. Narew, i M.-Stare, wsie, pow. ostro-
łęcki, gm. Szczawin,par. Groworowo. W obrę-
bie M. znajduje się jezioro rozległe 25 mr.,
głęb. 12 stóp, utworzone przez odnogę Narwi.
11) M., pow. augustowski, gm, Balla-Wielka,
par. Hoża Sylwanowce, odl. 60 m. od Augu-

 stowa, 1 dm., 16m. 12.) M., wś., pow. kal-
waryjski, gm. i par, Kalwarya, odl. 4 w. od
Kalwaryi, ma 13 dm. 54 mk, -18.).M., folw.,  
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pow. maryampolski, gm. Freda, par. Grodlewo,
odl. 42 w. od Maryampola, ma 5 dm., 38
mk, Br. Ch.

Michałowo 1.), wś, pow. wrzesiński; 19
dm., 245 mk,, 9 ew., 236 kat.; 9l analf. Pocz-
ta, gośc., tel. i st. kol. żel, w Żerkowie. 2.)
M., wś, pow. pleszewski; 8 dm., 64 mk, 6
ew., 58 kat.; 44 analf. Poczta, gośc., tel. i st.
kol. żel. w Chociczy. 3.) M., wś, pow. krob-
ski, 25 dm., 224 mk,, 10 ew., 214 kat; 74 a-
nalf. Poczta, gość. i tel. w Piaskach; st. kol.
żel. w Jarocinie i w Lesznie. 4.) M., wś, pow.
gnieźnieński, 5 dm., 4] mk., wszyscy kat.; 25
mk, o których nie wiadomo czy umieją pisać
iczytać. Poczta, gość. i tel. w Witkowie, st.
kol. żel. w Trzemesznie. 5.) M., wś, pow. wą-

growiecki, 3 dm., 29 mk., wszyscy kat.; 12
analf. Poczta, gość. i tel. w Rogowie, st. kol.
żel. w Gnieźnie. 6.) M., karczma, pow. po-
znański, 2 dm. 24 mk., nal. do wsi i gm. Krzy-
żownik. Pocztai t. d. w Poznaniu, 7.) M.,
folw., pow. poznański, 3 dm., 47 mk.; nal. do
dom. i gm. Spławia. Poczta i t. d. w Pozna-
niu. 8.) M., osada, pow. inowrocławski, 2 dm.,
5l mk; nal. do miasta i gm. Gniewkowa.
Poczta i t. d. w Gniewkowie. 9.) M., folw,,
pow. średzki 3 dm., 67 mk.; nal. do dom.i

gm, Dominowa, Poczta it. d. w Środzie. M St.
Michałowo 1), zaść szl., pow. wileński,

w 4 ok. pol., o 41 w. od Wilna, 2 dm., 25 mk,
(17 prawosł., 8 kat.). 2.) M., os. szl., pow
wileński, w 6 ok. pol., o 10 m. od Wilna, 1
dm., 9 mk, kat. 3.) M., folw. pryw., pow. wi-
lejski, o 76 w. od Wilejki, w 8 okr. adm., 1
dm., 19 mk. kat. M., okr. wiejski w gm. No-
rzyca, pow. wilejski, w 8 okr. pol., liczy
w swym obrębie wieś Turezany i Darewo.
4.) M., wś, rząd. nad rz, Oranką, pow. trocki,
w 4 okr. pol, 56 w. od Trok, 12 dm, 125
mk,, 122 kat., 9 żydów. 5.) M., wś szł., pow.
trocki, 8 okr, adm.,, 35 w. od Trok, 8 dm., 46
kat. 6.) M, wś rząd., pow. trocki,w 3 okr,
pol., gm. Butrymańce, okr. wiejski Piwoszu-
ny; 55 włośc. uwłaszczonych, 7.) M., folw.,
pow. trocki, w 5 okr. pol., gm, i par. Wysoki-
Dwór, własn. Lackiej, 37 dm.; 16 włośe, uwła-
szezonych. 8.) M., folw. pryw., pow. lidzki,
w 3 okr. polic., o 3 w. od Szezuczyna, 25mk.,
(1866). 9.) M., folw., pow. oszmiański, w 4
okr. polie., 64 w. od Oszmiany, 1 dom, 31 mk.
(27 prawosł., 4 kat.). 10.) M., folw., pow.
oszmiański, w 3 okr. polie., o 22 w. od Osz-
miany a 20 od Dziewieniszek, 13 mk. kat.;

własność Szezerbińskiego. -11.) M., wś nad
rz, Bereźnicą, pow. oszmiański, w 2 okr. polie.,
49 w. od Oszmiany, 1 dom, 6 mk. kat. 12.)
M., wś, nad rz, Bereźnicą, pow, oszmiański, w 2
okr, polie., 49 w. od Oszmiany, 3 dm., 35 mk.
prawosł. 18.) M., folw. szlach,, pow. oszmiań-
ski, w 2 okr. polie., 581/ w. od Oszmiany, 1
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dom, 11] mk. kat, 14.) M., zaśc:, pow. 08Z-
miański, w 2 okr. polic., gm. Połoczany, okr.
wiejski Szypilicze, 31 włośc. uwłaszczonych.
5.) M., zaśc. nad pot. Szeminką, pow. Świę-

ciański, w 2 okr, polic.,o 1l w. od Swięcian,

2 dm, 16 mk. kat, 16.) M., gm., pow. Świę-
ciański, | okr. adm., ma 327 dm., 4513 włośc.
obojej płci; 1536 włośc. uwłaszczonych, 16
jednodworców, 63 włośc. rząd., 100 włośc.
bezudziałowych i 16 b. włośc, dwors. Gmina

składa się z 4 okr. wiejskich: 1) Cerkliszki,
2) Sory, 3) Święcianiki, 4) Sorokpole. W skład

Je] wchodzą: |] mko (Sorokpole), 49 wsi i 24 za-

Scianków. Należy do 1-go okr. pokoju do spr.
wicśc, w m. Święcianach, oraz do l-go okr.

Powołanych do służby wojsk. z pow. święcian-

skiego, 17.) M., wś rząd. nad pot. Duboka,
Łow. święciański, w 2 okr. polic., o 21 w. od

Święcian, 4 dm., 30 mk. kat. 18.) M., wś
Eris nad pot. Skrypica, pow. święciański, w 2
be. Polic, o 27 w. od Święcian, 84 dm., 261
ed| 139 kat, 114 starowier., 8 żydów.
Świ OST. wiejski w gm. Daugieliszki, pow.
obiek 3 w 2 okr. polie., liczy w swym
ak AL OŚ Boguciszki, Strakszyszki, Ryz-
= J? akniszki, Porynga, Auguciszki, Zyle-
Z Daniuny, Michałowo, Wiktoryno, Ra-
a 1; zaśc.: Budniki, Basiszki, Pomaliszki,
goenisgki, Bindaryszki, Powieremie, Wojta- niszki, Iliszki, Kumiki; 286 włośc. uwłaszczo-
wawE kol, w. ross. i 26 włośc. bezudziało-

Michałowo, kol, fabr.,w majągkąNiezbudek, pow. białostocki,
i :k, napr, brz,$ śli; fa-bryki sukna, kortu i flaneli, ż 110 cja:mii produkcyą roczną do 25 rr. były tu „4 fabryki Eieaasć djAkMichałowskiego, dziedzica zęchwionińwwanzchdóbr Niezbudek; oprócz tego Brauera Koni-tza lMoritza. W fabrykach tych pracuje oko-

ło 650 robotników (w tej liczbie do 150 cudzo-
ziemców), 452 ewang. J. Krze.
Michałowo, wś, pow. rossieński, w 3 okr,

adm., par. Pogromońcie, dek, Botoki,
oaynecj l.), wś, pow. miński, własn.
; rąpalskich, 968 dz. ziemi. 2.) M., mały
olw., pow. miński, w okolicy wsi i folw. Pia-
dlewszczyzna, 3.) M., mały zaśc., pow. słucki,
« I okr. pol. starobińskim, nad rz. Wyznian-
ą, lewym dopływem Morocza, o 8 w. na płn.-zach, od mka Wyzny; miejscowość równa, po-

leska, os. 5, 4.) M. albo Michałów, wś i folw.
nad rz, Hajną, pow. borysowski, w 2 okr.polic. tohojskim, przy gość. z Łohojska do
Pleszczenicy:; wś ma os. 10, folw., dawne dzie-dzietwo Pawlikowskich, ma obszaru 778 mr.;
MIEJSCOWOŚĆgórzysta, dość leśna, grunta do-bre; za czasów poddaństwa liczyło się 63 włośc,
płci męzkiej. 5) M. wś, nad rz. Pientrycą,dopływem Berezyny, pow. ihumeński, w 5 okr,  
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police. berezyńskim, przy drodze z mka Bohu-
szewicz i Osmołówki do Bożyna; 12 os. pełno-
nadziałowych; miejscowość głucha, poleska,
grunta lekkie, łąki obfite. 6.) M., pow. bo=
brujski, ob. Mieżystrow, Al. Jel.
Michałowo, dobra, pow. połocki, w 1 okr.

polie,, 2 okr. sąd., o 50 w. od Połocka, o 15
od dr. żel. dynebursko-witebskiej. Ziemi
2654 dzies,, własn. niegdyś Reuttów, od któ-
rych nabył przed 40 laty Klemens Hłasko,
dziś jego spadkobierców. Okr. wiejski M. skła-
da się z włościan katolików, należących do par.

Uła. M, K.
Michałowo, po łotew. Mykałowa, wś w In-

flantach polskich, pow. lucyński, dobra skar-
bowe, niegdyś wchodziły w skład stwa lucyń-
skiego. Par. kat. Warków. Jest tu cerkiew
prawosł,, około 1840 r. z gr.-unie. przerobiona,
W dobrach tych żyje wielu Estów.
Michałowo, wś, pow. drysieński, par. Lesz-

czyłowo.
Michałowo 1.) al. Michałówko, niem, Mi-

chelau, folw., pow. suski, st. poczt. Susz, należy
do dóbr ryc. Kamieniec (ob.), których właśc,
jest hr. Dohna-Finkenstein; par. kat. Iława,
ew. Olbrachtowo; szkoła w miejscu. Obejmuje
1266.45 mr. obszaru, 22 bud. między tymi 6
dm., 136 mk. (r. 1868), 1 kat.,135 ew. 2.) M.,
ob. Michałki, pow. niborski. 3.) M., niem. 2i-
chalowo, wybud., pow. Świecki, st. poczt, War-
lubie, par. kat. Jeżewo, ew. Grupa, szkoła Bu-
szna; 4 bud., między tymi 3 dm., 33 mk. (1868
r.), 14 kat., 19 ew.; należy do Piły. 4.) M.
(dok.) Mickalaw, jez. pod Obozinem, pow. ko-

Ścierski, wspomniane w liście nadawczym tej

wsi z r. 1805. 5.) M., al. Michałów, niem. Mi-

chelau, wś nad Drwęcą, pow. brodnicki, st.

poczt,, par. kat. i ew. Brodnica. Ma 1955.03

mrg. magd. obszaru, 72 bud., między tymi 37

dm., 325 mk. (1868 r.), 248 kat., 77 ew.; do
tutejszej szkoły uczęszczało w 1884 r. 63 kat.
pol. dzieci i 7 ew. M. tworzy osobny okr,
urz. stanu cywil., który d. | grud. 1880 r. li-
czył 2896 dusz; w 1882 r. ur, się 118 dz., za-
warto 22 ślubów, zmarło 117 osób. Wizyta-
cya Strzesza z r. 1667 donosi, że M. należało
dawniej do mta Brodniey i tam dotąd płaciło
meszne. Dawniej był tu zamek obronny, od
którego Imię wzięła sławna ziemią michałow-
ska; o nią królowie polscy zacięte toczyli woj-

ny z zakonem krzyżackim. O zamku tutejszym
jest już mowa w dok, z r. 1240 (Voigt. Cod.
dipl. Pruss., I., Me 51.) Ale dziś już tylko ma-
łe widać po nim szczątki; w pobliżu "WSI
znajduje się miejsce z ziemią koloru czer-
wonawego; podanie ludowe głosi, że to śla-
dy zaszłej tu niegdyś krwawej bitwy. We-
dług krzyżackich ksiąg szkodowych z r. 1414
poniosła ta wś w wojnie ostatniej 700 grzyw.
szkody, Kś, Fr.
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Michałowska ziemia, niem. Michelau (dok,
Michalo 1291, Michelaw, Mychalow, Michelovia,

- Miekalovia, terra Michaloviensis, territorium Mis
chelow), wzięła swą nazwę od starodawnego
zamku w Michałowie (ob.). Jej granice nie
były zawsze te same; trzeba rozróżniać ziemię

M. przed drugim pokojem toruńskim i po tym
pokoju. Granica pierwotna szła, według Tóp-
pena, od wsi Świecia nad Drwęcą, poniżej uj-
ścia Branicy, ku ziemi dobrzyńskiej do strugi
Rokietnicy, dalej wzdłuż tej rzeki aż do Opa-
lenicy i wzdłuż Opalenicy aż do Rypienicy,
do której uchodzi Opalenica, podczas kiedy
Rypienica wpada do Drwęcy poniżej Brodnicy.
Na wsch. graniczyła z biskupstwem płockiem,
ciągnąc się opodal Jastrzębia ku Drwęcy (ob.

Tóppen: Hist.-comp. (reogr. v. Preussen,str. 82
i 90 i tegoż: Atlas zur hist.-comp, Geog. v. Pr.,
Ne IT). Pierwotnie więc obejmowała ta ziemia
mały tylko obszar po lewej stronie Drwęcy.
Wynika to i z akt komisyi zajmującej się r.
1559 w Warszawie, z polecenia papieża, spo-
rem toczącym się o tę ziemię między Polakami
a Krzyżakami, Tam bowiem zeznaje świadek
(78m) zapytany o granice ziemi M.: „Durat
dieta terra 4 miliaria a qualibet parte. I dalej:
Interrogatus, quot.... miliaria faciunt dietam,
dixit, quod 7 miliaria vix unus homo potest
ire in una die* (ob. Script. rer. Prus., II, str.
125). Był to więc obszar ziemi zajmujący
około 5 mil kw. W spisie miejscowości z cza-
sów krzyżackich w XV w. są jako w tej zie-
mi leżące osady wymienione: Cielęta, Dzierz-
no, Jeleń, Gorczenica, Gotartowo, Grązawy,
Jastrzębie, Kosernitz (niem,), Koziróg, Micha-
łów, Szymkowo, Świerczyny, Szczuka, Sobie-
sierznie i Wapno (ob. Kętrz.: O ludn. pols,
w Pr., str. 86—87). Ale już w XV w. wy-

_ sunięto granicę ziemi M. daleko na wschód, bo
w spisie grodów i miast pruskich z czasu przed
wojną ]3-letnią czytamy dosłownie: „Terra
Michaloviensis habet unam civitatem Luthbork,
we Lidzbark, et XIV villas* (ob. Kętrz.: str.
108). Ziemia M. w swoich pierwotnych gra-
nicach była oddawna polską i stanowiła 0so-
bną kasztelanią. Potwierdzają to r. 1464 oby-
watele pruscy i Polacy, utrzymując: „„quod
terrae... Pomeraniae, Culmensis et Michałovien-
sis a primaeva sui fundatione, locatione et exor-
dio et ex antiquissimo tempore et diuprius-
quam ordo eruciferorum in rerum fuisset na-
tura, fuerunt et sunt locatae et possessae per
genus et linguagium Polonicum (Seript, rer.
prus, V, 237i Kętrz., str. 34), W podziale
Polski między synami Bolesława Krzywouste-
go (1139 r.) otrzymał Mazowsze, Dobrzyń,
Kujawy i kasztelanią chełmińską i michałow-
ską Bolesław Kędzierzawy (ob. Kronika wiel-
kopolska, rozdz. 30 i Kętrz., str. 34). Jeden
z jego następców, których książętami kujaw-
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(skimi nazywamy, Leszek, ks. na Inowrocławiu
i Wyszogrodzie (u Dług. zowie się on: „,dux
Michaloviensis*), zastawił tę ziemię Krzyża-
kom. Popierając bowiem Karola Roberta, kró-
la węgierskiego, przeciw Wacławowi czeskie-
mu, roszczącemu sobie prawo do korony Ś.
Stefana, dostał się w niewolę czeską. Chcąc
się z niej wykupić, zastawił r. 1303 d. 15 list.
ziemię tę „,pignoris nomine* zakonowi za 180
grzywien monety tornńskiej na 3 lata, i to
pod bardzo niekorzystnymi warunkami, mię-
dzy którymi główny był ten, że gdyby on al-
bo jego dwaj bracia Przemysław i Kazimierz
w rzeczonym czasie owej sumy nie wypłacili,
ziemia ta na zawsze zostąć miała przy zakonie
(ob. Stronczyński: Wzory pism dawnych, p.
22, N 21; Dług., III, str. 17; Voigt, IV, 188—
191; Tóppen: Hist.-comp. Greogr., 80—81). R.
1304 d. 14 paźd. odnowił Leszek tę ugodę, a
zakon dopłacił mu za to jeszcze 120 grzywien
(Lesko D. G. Dux Quiaviae et Dom. Juvenis
Wladislaviae... ad notitiam universorum volu-
mus pervenire, quod quam Nobis in necessita-
tis articulo... Conradus Saccus Magister Prus-
slae ceterique Fratres sui... centum et octo-
ginta marcas denariorum Thorun. concesses-
sent, et demum .. 120 marcas denariorum
Thor. mutuassent nos ... ipsis obligavimus no-
mine pignoris pro supra dicta pecunia in soli-
dum Territorium nostrum Michalau ... prout
ad nos pertinet et in partem nostrum ex divi-
sione Terrae (uiaviae facta cum Fratribus
nostris Inelitis Principib. et Ducib. Cuiaviae
Primislao et Casimiro est haereditarie devo-
lutum*, Datum Thorun (ob. Dogiel: Cod. dipl.
Regni Poloniae IV, M 44, str. 37). Jeszcze
tego samego roku zastawił Leszek znów 40
włók w ziemi M. naprzeciw Brodnicy za 62
grzywien (ob. Tóppen, str. 81 i Dogiel IV,
49). Gdyby ich zakonowi nie zwrócił 2 tygo-
dnie po Wielkanocy przyszłego roku, naten-
czas traci prawo wykupienia. Ale ani Leszek,
ani jego bracia nie byli w stanie należytości
tej w oznaczonym czasie spłacić, Później zaś,
gdy im Leszek i jego bracia pieniądze ofiaro-
wali, nie chcieli ich Krzyżacy żadną miarą
przyjąć. „Tandem cum post elapsos terminos
solutionis faciendae praenominatae pecuniae,
mówi Leszek, Reverendo viro, Fratri Magistro
ordinis.., aliquoties instaremus, ut sąepe dic-
tum Territorium Michelow Nobis redimendum
concederetur, nec obtinere possemus, ee quod
ad ipsos Fratres ... jam devolutum perpetua-
liter extitisset* (Dogiel, M 49, str, 43). To
samo zeznali r. 1339 przed sądem świadkowie
Go do braci Leszka: ,,Fratres ipsius Lest-
konis Kazimirus et Premislius sąepius obtule-
runt dietam pecuniam cruciferis, quia Vole-
bant terram recuperare, quod facere eruciferi noluerunt* (ob. Script. rer. Prus., II, 724).
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Chcąc sobie jednak jeszcze zapewnić ten naby-
tek dopłacili Krzyżacy Leszkowi r. 1317 je-
szcze 200 grzywien, tak że tenże całkiem 562
grzywien odebrał, co według obrachunku Na-
ruszewicza czyniło 44,960 złp. Za to odstąpił

im tę ziemię Leszek na własność już nie „sub

nomine pignoris', lecz „emptionis titulo*, na

co osobny wystawił przywilej. „Nos itaque

... eisdem Fratribus praedictum Territorium

Michelow damus et conferimus pro antedicta

pecunia plenum et integrum ... jure haeredita-

rio possidendum. Testes sunt Dominus Bogitz

Sub- Camerarius noster, Proseribosant subju-

dex Gerwinus, advocatus noster, Theodoricus,

Proconsul, et Martinus Feodarius noster, ać

plures alii fide digni. Actum et datum Nes-

saw A. D. 1317, XVI Kal. Aug. (17 Juli)

(ob. Dogiel, TV, N: 49 i Voigt: Gesch. Pr., LV,

str 318). Trzeba jednak o tem pamiętać, że

tu zawsze tylko mowa 0 ziemi M. w ściślej-

szem znaczeniu, jak wynika z akt komisyi tą

sprawą się zajmującej w Warszawie r. 1339.

W taki to sposób nabyli Krzyżacy ziemię M.

Wyzyskali krytyczne położenie księcia pol.,
który, jak się zdaje, jeszcze się nie był zazna-
jomił z polityką swoich nowych sąsiadów.
Postawili mu warunki, o których nieomal na
pewno przypuszczać mogli, że ich zastawiają-

cy nie będzie mógł wykonać. Zatem nie bez

przyczyny skarży się Długosz na to postępo-

wanie, pisząc: „Terra ... Michaloviensis tam

turpi et foedo commercio a Magistro et Ordine

Oruciferorum coepta est damnabiliter detine-

ri* (Hist. Pol., LII, str. 17, ed. krakowska).
Tak tedy od r. 1317 aż do 1466 należała zie-
mia michałowska do komturstwa brodnickiego,

choć Polacy już za czasów Władysława Ło-
kietka długoletnie o nią toczyli wojny. Na-

reszcie udali się do stolicy apostolskiej, by

spór rozstrzygła. Zjechała więc r. 1389 komi-

sya do Warszawy, wyznaczona przez Bene-

dykta XII, by rzecz gruntownie zbadać, Prze-

słuchano 126 świadków. Kazimierz, brat Le-

Szką, zeznał, że ziemia M. wszystkim trzem
raciom wspólnie należała, że ją Leszek dał

W zastaw przeciw ich woli („contra volunta-

tem et prohibitionem testis et fratris sui mor-

tui Premislai, qui cum Lestkone habebant ter-

ram pro indźviso*; ob. Seript. rer. Frus., str.

125), Uderza także, że w wystawionychKrzy -

akOom przywilejach z r. 1304 i 1317 żaden
z braci nie zachodzi między świadkami. Voigt

odpowiąda wprawdzie na to, że ci trzej bracia
podzielili między siebie księstwo kujawskie,

Przyczem między innemi przypada Leszkowi 1

lez,A michałowska (t. IV, str. 189), ale ta oko-
+ no że tenże przy zastawie zastrzegł nie

Y'x0 sobie alei braciom prawo wykupu, do-

Wodzi, że im jeszcze przysługiwało jakieś pra-
Wo do tej ziemi, które przy jej sprzedaniu nie 

Mie 311

(zostało uwzględnione. Na podstawie powyż-
szych zeznań, przyznała komisya Pomorze,

Kujawy, ziemię dobrzyńską, chełmińską i mi-

chałowską Polakom. (VoigtIV, 570; Morawski:

Dzieje Narodu pols., I, 245). Ale Krzyżacy,

widząc iż Kazimierz W. zatrudniony gdziein=
dziej, nie był w stanie wyroku orężem popie-
rać, o zwrocie zabranych krajów ani myśleli,
aż nakoniec król zawarł z zakonem w lipcu
r. 1348 pokój w Kaliszu, mocą którego ustąpił
Krzyżakom Pomorze, ziemię chełmińską i mi-
chałowską (ob. Dogiel TV, M 62). Od tego też
czasu pozostali oni w posiadaniu tej ziemi, aż
dopiero przez sławny pokój toruński r. 1466
razem z Prusami królewskiemi i ziemia micha-
łowska do Polski przywróconą została (ob.
Starożytności Polskie, s. v. Michałów). Odtąd
należała do województwa chełmińskiego i sta-

nowiła osobny obwód, rozciągający się jednak

daleko szerzej, niż pierwotna ziemia, Granieę

jej stanowiły teraz na zach. ziemia chełmińska,

na płd, dobrzyńska i Mazowsze, na wsch. i

płn. Prusy książęce, Obejmowała więc mniej

więcej dzisiejszy pow. brodnieki i lubawski i

dzieliła się na 4 powiaty: brodnieki, golubski,

łasiński, nowomiejski, miała też swego sędzie-

go ziemskiego, który odprawiał sądy w Bro-

dnicy i Nowem mieście nad Drwęcą; tam też

było złożone archiwum ziemskie michałowskie

czyli „Acta terminorum Michaloviensium*, się-

gające do początku XIV w. (ob. Kętrz., tamże,

str. 24). Archiwum to zaginęło. Jakie zaś

skarby zawierało, o tem świadczy lustracya

tegoż archiwum z r. 1680. Była tam więc:

1) książka niem, bardzo stara w pergaminie in

8-vo z r. 1819; 2) księga stara niem. w perga-

minie, in fol., poczynały się w niej akta od r.

1480—1566; 3) księga niem. w białym perga-
minie z aktami poczynającemi się z r. 1408, a
kończącemi się z r. 1436; 4) księga w czerwo-
nej skórze wybijanej, połowa w niej pisana
była łaciń, językiem, część niem., część pols.,
zawierała akta od r. 1544—1567 i jeszcze 9

innych. sięgających aż do r. 1619 (ob. Kętrz.,
tamże, str. XIV—XV).: Pod jurysdykcyą

zamku miehałowskiego czyli kasztelanii micha-

łowskiej, stała i ziemia lubawska. Ztąd po-
chodzi, że 1 ziemię lubawską nazywano micha-
łowską (Kętrz,, tamże, str. 23—24). Znaczniej-
sze w ziemi M, położone miasta są: Brodni-

ca, Grolub, Nowe miasto, Lidzbark i Lubawa.

Przy pierwszym podziale Polski, dostała się
ziemia M, rązem z zachod. Prusami pod berło

pruskie i stanowiła aż do r. 1807, wraz z dzi-

siejszym pow. lubawskim, pow.michałowski,

który potem od r. 1807—1815 należał do

księstwa warszawskiego. Ale już r. 1813 za-

garnęły Prusy znów ziemię M. i utworzyły

z niej r. 1816 pow. brodnicki. Ze pow. micha-

łowski istnieje dziś jeszcze w zarządzie ziem-
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skiego towarz. kredytowego dóbr szlacheckich
o tem była już mowa w art. o Brodnicy
(t. I, str. 870). Kś, Fr,
Michałowski, zaśc. nad rzeczką Tremlą,

lewym dopływem Prypeci, w płn.-zach. krań-
 6u pow. rzeczyckiego, w 3 okr. polic. kalen-
kiewickim, ma osad 8, miejscowość odludna,
poleska, łąki obfite. A. Jel.

_ Michałowskie, jez. w pow. ostrołęckim,
ob. Michałowo.
Michałowskie budy 1.) baraki, pow. war-

szawski, gm, i par. Okuniew, ob. Budy Micha-
łowskie, 2.) M.-Budy, wś i fol. nad rz. Pilicą,
pow. kozienicki, gm. Grabów nad Pilicą, par.
Wrociszew, odl. 41 w. od Kozienic, mają 13

- dm., 71 mk,, 157 mr. ziemi włośc. i 2820 mr.
ziemi dworskiej.
Michałowszczyzna, fol., ob. Frydrychowice

'w pow. wadowickim,
Michałowszczyzna, góra w wschodnich od-

nogach Roztocza żółkiewskiego, od strony płd.
Grzybowie Wielkich, w powiecie lwowskim,
pod 41” 42' 16” wsch. dłg. g.F., a 49054'30'
płn. sz. g.; wzniesienie 361 m. npm. Miejsce
znaku triang. Br. G.
_ Michałowszczyzna 1.) wś i fol. nad rz.
Klewicą, pow. oszmiański, gm. Holszany, w 1
okr. polic., o 12 mil od Wilna, 41/, od pow.
miasta Oszmiany i 8 w. od Holszan (st, p.), le-
ży w prześlicznej okolicy. Zabudowania dwor-
skie pomieszczone są na wzgórzu, u stóp któ-
rego przepływa rzeczka, na której opodal stoi
młyn do dworu należący, Za rzeczką na po-
chyłej dolinie rozściela się wś M., z 40 z górą
chat złożona (dawniej do dworu należąca), We
wsi na uboczu stoi cerkiewka murowana (do r.
1876 drewniana, później obok drewnianej mu-
rowana stanęła), prawosł, dawniej unicka, pod
wezw. Zmartwychwstania Pańskiego, fundo-
wana w 1801 r. przez Adama Mańkowskiego,
Ludność wsi przeważnie rzym.-kat, wyznania.
Gospodarstwo prowadzone wzorowo, grunta
urodzajne, przeważnie żytnie, Własność Wi-
tuńskich. Wś w 1866 r. miała 175 mk,, folw.
21 mk, 2.) M., os. karcz, nad rz, Klewicą,
pow. oszmiański, w 1 okr. polic, o 26 w. od
Oszmiany, 1 dm., 12 mk. żyd. 8.) M., okr.
wiejski, gm. Holsząny, pow. oszmiański, w 1
okr. polic., liczy w swym obrębie dobra Mi.
chałowszczyzna, wsie: Krasna-Górka, Pokle-
wo, Kozłowszczyzna, Dorgiszki, Paszkiszki,
Moskiniata, Znoski; 252 włośc. uwłaszczonych,
38 włośc, skarbowych. 4.) M., fol, szl., pow.
trocki, 2 okr. polie., 85 w. od Trok, 1 dm,,
32 mk., 4 prawosł,, 25 kat., 3 żyd, 5.) M.
wś, fol, i zaśc., pow. trocki, gm, Poporcie, włą-
sność Paszkowskiego, 440 dz. rozl. 6.) M.,
wś, pow. dzisieński, w 1 okr. polic., gm, Głę-
bokie, okr, wiejski Wincentowo, 37 dusz, włą-

_ sność Rudominy. Do majątku M. należą wsie:  
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Łaplino (27 dusz) i Weretej (10 dusz). 7.) M.,
fol., pow. nowogródzki, od 1861 r. własność
Terajewiczów, około 9 włók obszaru,
Michałpol al. Jgiehałówka, wś, pow. ostrog-

ski, o 10 w. na wsch. od Ostroga, przy starej
pocztowej drodze z Ostroga do Dubna, otoczo-
na lasem. Niegdyś należała do ks. Ostrog-
skich; ostatni ordynat Sanguszko darował ją
z innemi majętnościami kanclerzowi w. kor.
Małachowskiemu; ten sprzedał M, Czackiemu,
któremu skonfiskowaną, przeszła do generała
Ferzen, a od tego do senatora Ilińskiego,
W 1822 r. kupił ją ks, Czetwertyński i w rę-
ku jego potomków do dziś zostaje. Włościanie
trudnią się rolnictwem; ziemia glinkowata,
pszenna,

Michałpol, 1.) dawn. Mikał, Michaloc, mczko,
pow. latyczowski, nad rz. Wołczykiem, która
tworzy tu duży staw, o 20 w. od st. kolej,
i poczt, Deraźni, o 40 od Latyczowa, a 15 od
Proskurowa; cerkiew pod wezw. N. Panny
z 1500 paraf. i 38 dz. ziemi, Kościół paraf,
katol. pod wez. ś, Kiliana, wymurowany w r.
1824 przez Wisłockich, konsekrowany w 1837
r. przez biskupa Mackiewicza, na miejsce dre-
wnianego, wzniesionego w 1743 r. przez Mi-
chała Rzewuskiego, wojew. podolskiego, pod
wezw. N. Panny i 6, Michała archanioła; sy-
nagoga; 168 dm., 7 sklepów, 13 rzemieśl. Jest
tu kilka małych garbarni i fabryka świec ło-
jowych; 1801 mk., w tej liczbie 1254 żydów,
reszta włościan; ziemi włośc, 559, dwors. 644
dz. Położenie wzgórzyste, ziemia czarnoziem
glinkowaty. Urz. polic, (stan) i urz. gm., do
którego oprócz M. należą wsie: Widoczna, Za-
hińce, Faszczyjówka, Mazniki, Bebechy, Jaś-
kowce, Jaśkowieckie Futory, Mańkowce, No-
wosiółką, Krasnosiółka, Korzowce, Słobódka
Michałkowiecka, Jankowce, Monastyrek, Swin-
na, Łuka i Korolówka, razem 19 starostw, 2084
osad, ludności wiejskiej 6382 męż., 6132 kob,,
razem 125]4; ziemi należącej do włośc. 12021
dz., w tej ilości ornej 8476 dz., wypada więc
na l mk, 0'96 dz. Oprócz tego w obrębie gm,
mieszką innych stanów 1032 męż., 1035 kob.;
ziemi prywatnych właścicieli 14337 dz., wtej
ilości 8199 ornej, razem więc w obrębie gminy
ziemi włościan i prywat, właścicieli 26358 dz.,
w tej ilości ornej 16675 dz.; ludności wszyst-
kich stanów 14581. Marczyński w swojej Sta-
tystyce gub. podolskiej, polegając na księdze
wizyt kościelnych, utrzymuje że M. założoną
została przez Michała Rzewuskiego, pisarza
koron., zdaje się jednak, że t0 jest mylne,
gdyż Zygmunt III w przywileju z d, 8 marca
1605 r. wyraźnie powiada: „Powziąwszy wia-
domość, iż zmarły Stanisław Stanisławski, pod-
komorzy kor., założył był miasto Michał zwa-
ne, w pow. kamienieckim, lokacyą takową za-
twierdzamy, a nadto, przychylając się do za-
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niesionej przez spadkobierców prosby, obda-
rzamy je prawem magdeb. i nadajemy za herb:
łuk napięty ze strzałą (arcum cum sagitta ad
Jaculandum extensum)*. Być zresztą może, że
już przedtem była tu osada założona przez Mi-
chała Rzewuskiego i przez Tatarów zniszczona,
a na jej miejscu Stanisławski założył tera-
źmiejsze miasteczko. Zygmunt III ustanowił

jarmarki: na Nowy Rok, na Niedzielę 5 po
Wielkiej nocy i na Podwyższenie 8. Krzyża;
targi zaś we czwartki, W 1776 r. M. był
w posiadaniu Kazimierza Rzewuskiego, pisarza
poln. kor., słynnego pojedynkowicza i muzy-
ka. W tym czasie posiadał zaledwie 93.domów.
W 1780 r. właścicielem został Grzegorz Wor-
cel, kaszt, halicki, szambelan król. Stanisław
August na jego prośbę nadał jeszcze jarmarki:
w wigilią ś$, Mikołaja tygodniowy, w wigilią
Przemienienia Pańskiego (Spasa) 4-tygodn. i
w wigilią N. Panny Gromn. tygodniowy. Od
Worcelów M. kupił Teodor Wisłocki, szambelan
król. On to zaczął budować w 1817 r. tera-
Źmiejszy kościół, a syn jego Wawrzyniec, cho-
rąży pow. latyczowskiego, dokończył go w r.
1824. Niedługo jednak władali majątkiam
tym Wisłoccy, przeszedł on wkrótce pod roz-
biór. M. nabył Ludwik Kosielski (644 dz.) i
dziś należy do jego córki Heleny Baranieckiej.
Prócz tego są tu małe przestrzenie Stokalskie-

go, Boguckiego, Starzyńskiego. Do par. kat.
michałpolskiej, dekan. latyczowskiego, oprócz
M. należą wsie: Faszczyjówka, Janówka, Ko-
rolówka, Manikowce, Mykityńce, Widoczna i
Zahińce, razem 1360 dusz (1883 r.); dawniej
była kaplica w Manikowcach. 2.) M. Jicha-
łówka, wieś, pow. kamieniecki, par. Zbrzyź,
w 1868 r. miała 18 dm. 8.) M., słobódka
obok wsi Maryanówki, pow. kamieniecki, gm,
Lanckorona, osad 13. Dr. M., X. M. O.

Michałpol, fol. na obszarze dwors. Babuli-
niec, pow. buczacki. £;:

Michałuszki 1.) wś nad rz. Zmiejką, pow.
dzisieński, o 22 w, od Dzisny, w 1 okr, polic.,
3 dm., 22 mk. prawosł. 2.) M., wś, pow.
dzisieński, w 4 okr. polic., gm. Stefanpol, okr.
wiejski Szenbino, dusz 18. ;

Michały, wś i fol., pow. łęczycki, gm. 1 par.
Witonice, par. fol. Topola Królewska, odl. 0d
Łęczycy w. 14; wś, dm. 2, mk, 338; fol. dm. 2,
mk, 13; ziemi fol. 214 mr., włośc. 4 mr., wcho-
dziłą w skład dóbr Kuchary (ob.). W. W.

Michały, wś rząd., pow. dzisieński, o 62
w. od Dzisny, w 1 okr, polic., 9 dm., 54 mk,
Prawosł,
Michamsonie, wś rząd. nad rz. Oszmianką,

pow. oszmiański, w 1 okr. polic., o 2 w. od
Oszmiany, 24 dm., 370 mk. kat. .
Michanowicze, wś i st. dr. żel. libawo-ro-

meńskiej, odl. 19 w. od Mińska w stronę Bo-

brujska, pow. miński, przy granicy pow. ihu-
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meńskiego, nad rz. Świsłoczą, ma -osad 28;
miejscowość falista, małoleśna, grunta i łąki
dobre, A. Jel.
Micharzewo al. Miecharzewo, folw. prob.,

pow. wągrowiecki, 836 mr. rozl., 5 dm. 60
mk,, wszyscy kat,; 25 mk, analf. Poczta, gośc.,
tel. w Wągrowcu, st. kol. żel. w Rogoźnie.
Wspomina tę wś Lib. Ben. Łaskiego (Myecha-
rzewo, w par, Tarnowa, t. I, 109, 111).

Michasienki, wś, pow. dzisieński, w 3 okr.
polic., gm. czereska, o 28 w. od Dzisny, 3 dm.,
29 mk.

Michedowicze, Michidowicze, wś i dobra,
pow. mozyrski, gm. Grabowo, 2 okr. polie. pe-
trykowski, przy drodze wiodącej z Grabowa
do Babunicz; wś ma os, 45; dobra dziedzictwo
Biskupskich, 1734 dz. ziemi, Miejscowość od-
ludna, poleska, pełna dzikiego zwierza, grun-
ta lekkie, 2.) M., dobra w pow. mozyrskim,
w 2 okr, polic, petrykowskim, własność Izma-
ilskich, około 126'/ włók, Miejscowość pole-
ska. Ob. Archiw. J. Z. R., cz, I, t. 4, 468.

Michedy, wś, pow. borysowski, w 1 okr.
polie. łohojskim, przy gościńcu wiodącym z Su-
tok do Ziembina, osad 6, miejscowość falista,
kamień narzutowy w obfitości; lasu dostatek.

Michejew, por. Skuratów, pow. radomyski.
Michejewo, st. poczt. w pow. małojaro-

sławieckim, gub, kałuskiej.

Michejki wś nad rz. Słuczą, pow. słucki,
gm. słucka, osad 42, miejscowość niska, gleba
i łąki wyborne. A. Jel.

Michejówka al. Michijówka, wś, pow. no-
wogrodwołyński, gm. Horodnica, 182 dusz
włośc., niegdyś należała do dóbr Koreckich,
od Czartoryskich przeszła do Potockich, po
1831 r. skonfiskowana Hermanowi Potockie-
mu, obecnie własność rządowa. Jest żu prze-
szło 1000 dz. prześlicznie utrzyrmanego lasu
masztowego. Ob. Horodnica (t. ILI, str. 138
—140). | 5żiB

Michel-Dargen 1.) (niem,), ob. Jfauschel-
Dargen. 2.) M.-Hoppen (niem.), wś na Litwie
pruskiej, pow. kłajpedzki, st. p. Immersatt,
88 mk, r. 1856. 3.) M.-Prussen (niem.), ob.
Pliki. 4.) M.-Radwill al. Bartel-Brossien, Bru-
issen (niem.), wś, pow. szyłokarczemski, st. p.
Saugen, 149 mk, r. 1856. 5.) M.-Rundeit al.
Wietullen (niem.), wś, pow. szyłokarczemski,
st, p. Kukoreiten, 153 mk. r. 1856. 6.) M.-
Sakuthen al. Wabbeln (niem.), wś, pow. szyło-
karczemski, st. p. Lankuppen, 224 mk. r. 1856.
1.) M.-Szurlig (niem.), wś na Litwie pruskiej,
pow. kłajpedzki, st. p. Immersatt. 8) M,
Trump al. Sziligallen, wś na Litwie pruskiej,
pow. kłajpedzki, st. p. Prókuls. Kś. Fr.

Michelau (Górne i Dolne), w 1210 r. Micha-
łovo, wś, pow. brzeski. Posiada kościół paraf. kat,, kościół paraf. ewang., szkołę kat. i ew,
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Par. M. dek, brzeskiego w r. 1869 liczyła 338
katol., 900 ewang.

__ Michelau 1.) (niem,), wś i wyb ., pow.
_fiszhuski, st. poczt. Kranz. Roku 1856 liczyła
wś 108 mk., wybud, 8. M. tworzy osobny
okr. urz. stanu cywil., który r. 1880 liczył
408 dusz. R. 1882 urodziło się 15 dzieci,
zawarto 3 śluby, umarło 11 osób. 2.) M.,
(niem.), folw., pow. welawski, st. p. Gold-
adler. 3.) M. (niem.), ob. Michałowo, 4.) M.
Gross i Klein (niem.), łąki w pow. elbląskim
(ob. Rhode: Der Elbinger Kreis, str. 150,
M 44). 5.) M. (Gross i Klein), ob. Michlau Gr.

Kś, Fr.
Michelbruch (niem.), wybud., pow. dar.

kiejmski, st. Sodehnen. i
Michelmont, przyst. dr. żel. lipawo-romeń-

skiej, między Datnowem a Bejsagołą.
Michelowe, dok. 1393, ob. Michałowo.
Michelsdorf, wś, pow. włodawski, gm. Wo-

la Wereszczyńska, par. Wereszczyn, odl. 21
w. od Włodawy, posiada 16 dm., 223 mk,,
374 mr,

Michelsdorf, węg. Michalfalva, ob. Straża.
Michelsdorf 1.), kol., pow. niemodlińska,

par. kat. Prondy. 2.) M. (1289 Michelsdorf),
wś, pow. kamionogórski, posiada kościół par.
katolicki i szkołę, tudzież ewang kościółi szko-
łę. 3.) M., kol. pow. głupczycki, par. Bra-
nice, utworzona na gruncie Branie w 1802 r.
4.) M., wś, pow. lubiński, par. ew. Seebnitz,
5.) M., 1873 r. Michilsdorf, wś, pow. nowotar-
ski, par. ew. Nowy targ. 6.) M., 1375 M-
chelsdorf, wś, pow. świdnieki, par. Kweitsch.
1.) M., 1385 r. Michelsdorff, pow. walbrzyski,

_ kościół par. kat., poprzednio ewang., w 1834
r. nowoodbudowany. 8.) M. (dolne i górne),
1862 r. Michilsdorf, pow. hajnowski, Br. Ch.

_ Michełsdorf 1.), niem. ob. Michałki, pow.
szczycieński. 2.) M. (niem.), ob. Nikielkowo,
pow. olsztyński,

Michelshuette niem, folw. do Przywidza.
Michelsthal, wś, pow. bystrzycki.
Michelwitz 1.), 1358 r. Micholwicz, wś,

pow. brzeski. Dzieli się na dom. Garbendorf

i Luisenthal, par. Lubieś, 2.) M., 1294 Mi-
chalowicz, 1350 Widen, 1360 Micheldorf 1 Mi-
chelwicz, pow. strzeliński, par. ew. Grossburg,

kat, Wangern. 3.) M., 1402 Michiłwicz, wś,
pow. trzebnicki, par. Lossen,

„Micherdówka, część gm. Porąbki, pow.
bielski w Galicyi. Br. Q.

Micherzyńce, wś, pow. nowogródwołyń-
ski, w 5 obr. polic., gm. ostropolska, 157
dusz włośc., 332 dzieś, ziemi włośc., 258 dz,
ziemi dworskiej; własn. Bośniackich; jedyny
w powiecie wapielnik. sfda sJĘ,

_ Miebicka, rz., lewy dopływ Wilii, uchodzi
między Wiazucią a Uszą,

Michidra, ob, Mikodra.  
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Michiejewicze, wś. w płd. stronie pow.
borysowskiego, w gm. dymitrowickiej, w 1
okr. polic. chołopienickim, nad rz. Brusiatą,
dopływem Berezyny, przy drodze wiodącej
z Dymitrowicz do Bielawicz; ma osad pełno-
nadziałowych 29; miejscowośćpoleska, grunta
lekkie, łąki obfite. A. Jel,

Michiejówka, po białorusku Michiejeuka,
sześć osad. wiejskich i folw., pow. borysowski,
w gm. chołopienickiej, w 1 okr. polic. 10-ym
chołopienickim, miejscowość lesista, grunta
ubogie. A. Jel.

Michijówka, ob. Michejówka.
Michla, wś, nad Horyniem, pow. zasławski,

i folw. należący do zasłąwskiego klucza dóbr
sławuckich, w 1 okr, polic., cerkiew, fabryka
papieru na niewielką skalę, w której wyrabia
się wyłącznie papier do obwijania cukru,
z produkcyą roczną około 28000 rs., fabryka
piwa, likierów, wody kolońskiej.

Michlau, al. Michelau Gr. i Kl, (niem.), 2
wsie, dobra i wybud., pow. welawski, st. pocz.
Griinhayn, okr, urz, stanu cywilnego Griin-
linde, Kś, Fr.

Michlewszczyna, lub Miwki, wś, nad rz.
Suszycą, pow. radomyski, 17 mk,, 70 dz. zie-
mi, własn. Kajetana Goreckiego,

Michnajcie-Do/ne 1.), wś, pow. władysła-
wowski, gm. Leśnictwo, par. Władysławów,
odl. 1 w. od Władysławowa, ma 10 dm., 159
mk, W 1827 r. wś rząd., 10 dm., 90 mk,,
wchodziła w skład dóbr rząd, Leśnictwo. 2.)
M.-Górne, pow. władysławowski, gm. i par.
Gryszkabuda, odl. 19 w. od Władysławowa,
ma 19 dm., 148 mk. W 1827 r. wś rząd., 16
dm., 116 mk. Br. Ch,

Michnajcie, wś, nad Szeszupą, pow. sza-
welski, w 2 okr. polie., gm. żagorska, 17 dusz,
206 dzies, ziemi.

Michnicze, wś rząd., pow. wilejski, o 76
w. od Wilejki, w 3 okr. polic, gm. Mańkowi-
cze, przy dr. pocztow. połockiej; 14 dm. 139
mk.; 64 włość. uwłaszczonych. 2.) M., zaśc.,
pow. wilejski, w 2 okr. polie,, o 14 w, od Wi-
lejki, przy b. dr. pocztowej borysowskiej; 7
dm., 69 mk. prawosł,

Michnicze, ws, pow. czerykowski, o 50 w.
od Czerykowa, z zarządem gm. obejmującej

11142 dusz.

Michniekówka, młyn, w obr. gm. Lasko-
wy, pow. wadowicki, B. G,

Michniewicze, 2 wsie t. n., nad rz, Zurze,
pow. oszmiański, 2 okr. polic., 41 w. od Osz-
miany. Pierwsza wś ma 29 dm., 242 mk.
(122 prawosł., 120 kat.). Druga wś (folw?)
ma 2 dm., 9 mk. (kat.), kaplicę murowaną nie-
ukończoną, młyn, kuźnię i dom zajezdny.
Michniewo, wś i folw., pow. kalwaryjski,

gm. Krakopol, par. Dauksze, odl. 33 w. od
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Kalwaryi; folw. ma 5 dm., 20 mk.; wś 15 dm.,
126 mk. W 1827 r. wś rząd. 12 dm. 94 mk.

Michniów, wś, pow. kielecki, gm. Suche-
dniów, par. Wzdół, odl. 3 w. od Suchedniowa.

W 1827 r. wś rząd., 21 dm., 122 mk, Jest tu
góra Kamień, złożona z kwarcytów sylurskich.
Michniówka, kol., pow. turecki, gm. Pie-

kary, par. Skęczniew, odl. od Turka w. 18;
dm. 6 (ob. Zagaj).

Michniszki, wś, pow. kalwaryjski, gm. i
par. Urdomin, odl. 20 w. od Kalwaryi; ma 80

dm., 182 mk. W 1827 r. 20 dm., 114 mk.
Michniszki 1.), wś rząd., pow. trocki, gm.

Troki, w 1 okr. polic.; 48 włośc. uwłaszcz0-

nych. M., okr. wiejski w gm. Troki, pow.

trocki, liczy w obr. swym wsie: Michniszki,

Nowe Jeziorki, Słoboda, Chorążyszki,, Pupań-

ce, Borcie, Markuciszki, Markieniki, Zukiszki,
Pasieki, Wardziniszki, Woźniczany; zaścianki:
Mowszyszki, Kopciszki, Skiersabola; okolicę

Penkieniki; 6708 dzies. rozległości 2.) M.,
dwór rząd , pow. rossieński, par. kołtyniańska,
w 1 okr. polic. 3.) M., wś, pow. rossieński,
par. Jalska, w 2 okr. polic.

Michniuny, wś, pow. trocki, w 4 okr. pol.,
gm. Niedzingi; kaplica kat. par. Niedzingi.
Michnogóry, zaśc. włośc., pow. wileński,

w 2 okr. polie, o 45 w. od Wilna, 1 dm., 10
mk. katolików,

Michnolasy, zaśc. rząd., pow. trocki, w 8

okr. polie., o 66 w. od Trok; 2 dm., 19 mk:

katolików.
Michnów, wś i folw., pow. zasławski, okr.

police. białogrodzki, gm. M., o 14 w. od Zasła-

wia, o 7 od Białogródki. Należy do zasław-

skiego klucza dóbr sławuckich, Młyn na Ho-

ryniu.
Michnowa dolina, ob. Haligowce.
Michnowce, wś nad rz. Czarną, pow. sej-

neński, gm. i par. Krasnopol, odl. 6 w. od Sejn,

ma 11 dm., 148 mk. W 1827 r. wś rząd., 8

dm., 89 mk,
Michnowicze 1.), wś, w płn. stronie pow.

mozyrskiego, tuż przy granicy pow. Irzeczyć-

kiego, nad kotliną Prypeci i jez. Dworzyszcze,

w okr. polic, petrykowskim; cerkiew, osad 34;

miejscowość poleska, obfitującą w ryby i łąki.
2.) M., folw. pow. mozyrski, od 1871 r. wła-

sność Podhackich; 144'/, włók; propina-

cye i dochód z czynszu wynosi około 500

rubli. A. Jel.

Michnowiec (al. Michnowice, po rusku Myh-

nowec), wś, pow. turczański, 28 km. na
płn.-zach. od sądu pow. w Turce, 7 km. na

płn.-wsch. od urz. poczt. w Lutowiskach. Na

płn.-zach. leży wś Lipie, na płn. Bystre, na

płn.-wsch. Mszaniec i Grąziowa (wszystkie

trzy w pow. staromiejskim), na płd.-w sch. Fio-

puszanka Lechnowa, na płd. Krywka, na płd.-
zach. Lutowiska,na zach. Skorodne (3 ostatnie 

Mic 315

miejscowości w pow. liskim). W płd. stronie
wsi nastaje pot. Jawornik i płynie na płn. do

Bystrego, zabierając z obu boków liczne stru-

gi, między niemi także pot. Michnowiec. Za-
budowania wiejskie leżą w płn. stronie obsza-

ru. Na płd.-zach. leży las ze szczytami 783

i 761 m. wysokiemi, na płn.-wsch. wznosi się

Magóra łomniańska, Własn. więk. (spółki
handl. dla prod. leśn.) ma lasu 577 mr.; wł.
mn, roli orn. 1737, łąk i ogr. 199, pastw. 574,
lasu 12 mor. W r. 1880 było 806 mk. w gmi-
nie i na obsz. dwor. (obrz. gr.-kat.). Par. rz.-
kat, w Turce, gr.-kat. w miejscu, dek. żuko-
tyński, dyec. przemyska. Do par. tej należy
wś Bystre. We wsi jest cerkiew drewn. pod
wezw. Narodz, N. M. P. Za czasów polskich
należała wś do dóbr koronny ch, do krainy li-

peckiej (ob. Lipie, t. V, 258), w ekonomii sam-

borskiej a ziemi przemyskiej. W. sumaryuszu

dokumentów (rkp. w bibl. Ossoll.,„N 2837, str.

55), czytamy: „A. 1527. Privilegium Sigis-
mundi I provido Wankoni, locandi villam, m

loco dicto Michnowiec, super fluvio Mozaniec,

Michnowiec appellandam eollatum, In qua ad

Scultetiam, una area, omnes columbationes,—

tortae pro festis—Paschae et Natalis Domini,

datur. Cui Sculteto subditi duos diei quotannis

laborare, scilitet unum metere, alterum falcas--

trare obstringuntur. Ratione quorum, dictus

seultetus, bellicam expeditionem subire tene-

tur, praecisa statione annuali, per seultetos ad

aerarium regni pendi solita. Quod privilegium

Sigismunds Augustus approbavit cum appendi-

ce, ut scultetus, tabernam suam aedificet. Var-

saviae, A. 1558.* W lustracyi z r. 1686 (rkp,

w bibl. Ossoll., Nr. 1255, str. 226) czytamy:
„„Wieś M. ma łanów 38'/,, między tymi: soł-
tyskich łanów 2, popowski 1, wójtowski 1.
Czynsze na św. Michał: kuchenne, nożne, ży-
rowszczyzny, kopy hajduckie, za sądy zboro-

we tak płacą jako Łomna. Czynsze na św.
Marcin czynią 78 zł. 16 gr. Pam Modyrski
trzyma pół łanu roli gromadzkiej, a nie nie da-
je do gromady, tedy aby rolę gromadzie od-
dał, albo do gromady się przykładał, nakazu-

jemy. Czynsze na św. Wojciech: kuchenne,
nożne, kopy hajduckie, za jagnię i jarząbki,

owiec, gęsi, kury, bardna kuchennego, dziesię-

cinę owczą, baranka na Wielkanoc i jaja, tak

dają jako Łomna. Robociznę takąż odprawu-

ja jako Łomna. Cieślę posyłają do zamku na

robotę ze 20 łanów jednego. Karczma dodal-

szej ordynacyi zamku samborskiego.'* Extr.
inwent, zr. 1760 (kp. w bibl. Ossol., Nr.

1682, str, 208) podaje następujące szczegóły:

„Ta wś osiadła na łanach 367/,. Videlicet

sianych łanów 12, koszonych 14'/,, pustych

10. Z osobna wójtowski 1, hajduckich seu

sołtyskich 2, popowski 1. Chlebnika ad prae-

sens znajduje się in Nr. 14. Czynsze tej wsi
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wynoszą 548 zł. 22 gr. Wójtostwa tej wsi
posesorami szlachetni Paweł i Iwan Michnow-
scy, bracia rodzeni, na które prawo pokazali,
vigore którego płacić powinni do kasy ekono-
micznej zł. 14, tudzież hybernę na gardeku-
rów JKr. M. i inne onera fundi ponosić tenen-
tur. Lasy tej wsi: las od Grąziowy nazwany
Magóra, w nim jedlina i buczyna; las od gra-
nicy krywieckiej nazwany Ostry, jodłowy.
 Bkarzyli się poddani tej wsi, iż ks. Jan Szay-
dycz przywłaszczył do swego łanu popowskie-
go gruntu gromadzkiego pręt jeden od lat kil-
kudziesiąt, a czynszu nie przykłada się.  Ciż
poddani żalili się na zastawnika swego, iż nad
kontrakt robotników od nich wymaga i pro-
wizyą niezmierną obciąża. Rekomenduje się
juryzdykcyi zamku samborskiego, aby w to
wejrzała, żeby nie więcej prowizyi wyciąga-
no, jak po zł, 10 od sta.* Szczegóły do tej
wsi odnośne, podane w rewizyi praw, przywi-
lejów i t. d., odprawionej w r. 1766, ob. w do-
datku miesięcznym do Gaz. lwow. z r. 1872,
t. II, str. 53 i 248. : Lud. Dz.
Michnówka 1.) mko nad rz. Turyą, pow.

kowelski, na płn.-wsch. od Kowla, 200 mk.,
cerkiew prawosł.; założone w 1635 r., pierwo-
tnie pod nazwą Filonowo. Ob. Arch. J. Z. R,,
cz, VI, t. 1, dodatki 555, 568. 2.) M,, zaśc,
w płd.-wsch, stronie pow. mińskiego, nad rz.
Komylanką, dopływem Piereczutej, w okr.
kojdanowskim, par. kat, kojdanowska, 2 osą-
dy; miejscowość leśna, grunta równe, urodzaj-
ne, łąki piękne. A. Jel,

,  Michnowo 1.) wś, pow. rzeczycki, w gm,
mikulickiej, w I okr. polic. brahińskim, os. 9;
od płn. niezmierne przestrzenie moczarów.
2.) M., wś, pow orszański, kaplica katol. pa-
rafii orszańskiej,
Michnowszczyzna 1.) wś i dobra, pow.

wilejski, własność Rudominów. 2.) ML, fol.
pryw. pow. dzisieński, o 75 w. od Dzisny,
w l okr. polie,, przy b. drodze poczt, z Wilej-
ki do Dzisny, ] dm,, 10 mk. kat. 3.) M., wś
1 dwa fol., pow. nowogrodzki, gm. horody-
szczańska, 0 6 w. na płd.- wsch, od mczka Ho-
rodyszcza; wś ma osad 7; folwarki, własność
Chmielewskich, mają po 4 wł., w glebie dobrej.
Michny (Kurzątki), wś szlach, pow. kol-

neński, gm. Stawiski, par, Romany. W 1827
r, 10 dm., 68 mk.

Michocin ze Skałką i Wiankiem, wś nad Wi-
słą, pow. tarnobrzeski, leży na prawym brze-

gu Wisły, na płd. od Tarnobrzegu, przy go-

ścińcu z Baranowa do tego miasteczka. Poło-
żenie jest niskie i podmokłe, 175 m. npm. a
przys. Skałka jest zabudowany. pod samem
mczkiem. Ta wś liczy 767 mk., z których 65
przebywa stale na obszarze więk. pos. Ńą oni
wyznania rz.-kat. Jest tutaj parafia rz.-kat.
z kościołem mur,, szkoła ludowa i kasa pożycz-  
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kowa gm., z kapitałem 1437 zł. w. a. Par. nie
ma aktu erekcyjnego, istniała jednak już w r.
1326, a za Długosza (Lib. ben., LI, 358—360),
t.j. w XV w.,, byli kolatorami Marcini Miko-
łaj h. Habdank Machowscy wraz z Jakóbem
Domaratem Grzymałą, Później przeszedł M.
z kluczem dzikowskim w dom hr. Tarnowskich,
którzy go dotychczas posiadają. Par. niegdyś
dyec. krak., teraz przemyskiej, dek. michociń-
skiego, obejmuje Tarnobrzeg i 14 wsi: Chmie-
lów, Dzików, Kajmów, Machów, Mokrzyszów,
Nagnajów, Osice, Siedleszczany, Stadle, Cy-
gamy, Alfredówka, Podłęże i Jadachy z Ja-
nówką. Oprócz ośmiu najpierw wymienionych
należały jeszcze w XV w. do par. Borów, Ra-
dobancz, Wieczerzyska, Dąbrowica i Sucho-
rów. Do tej par. należy kościół filial. w Szlę-
zakach. Parafią i ekspozyturę obsługuje pro-
boszcz i 8-ch wikaryuszów; obejmuje ona 8822
rz.-kat,, prócz nich zaś mieszka na jej obszarze
2328 izrael. Ta wieś graniczy na płd. z Kaj-
mowem a na wsch. z Mokrzyszowem. Mac.
Michończyce 1.) nazwa dzisiejszych Nie-

chowie (al. Nihowic) w pow. rudeckim, wizy-
ta w dokumencie z 17 maja 1505 (ob. A. G. Z.
IX, 223). 2.) M., nazwa wsi Dmytrze, w pow.
lwowskim, używana niekiedy w dokumentach
zw. XVIiXVIL I tak np. w r. 1570 lustru-
ją Nikodem Łekiński, kąszt. nakielski, i inni
lustratorowie wsie Dobrzany, Karaczenow, 50-
kolniki, przedmieście szczerzeckie i Dmitrze
alias Michończyce (ob. Arch. Bernardyńskie
we Lwowie, ob. t. 397, str, 1819). W lustra-
cyi zr. 1571 (rkp. w Bibl. Ossol, Ne 2248, str,
45) czytamy: „Villa Dmitre seu Michończyce
56 laneos continens, z pół łanku per grossos
sexdecem solvendo, quatuordecem dies tantum-
met in anno laborant. My z.równych przy=
czyn jako i insze wsie tak w zaciągu po 2 dni
z łanu w tydzień, jako też et in oneribus
aequaliter praestando, porównaliśmy tę wieś,''
W lustracyi zr. 166] i 1662 (rkp. w Bibl.
Ossol, Ne 2884, str. 150) czytamy: „,Wieś Mi-
chończyce al, Dmitrze, do dzierżawy Szcze-
rzeckiej należąca, W tej wsi juxtą lustratio-
nem A. 1616 i 1627 było łanów 25, et in lustr.
a. 1627 osiadłych tylko 13. Teraz, po spusto-
szeniu przez nieprzyjaciela i po zniesieniu
przez przechodzącego żołnierza nie znajduje
się osiadłych łanów tylko 3. Czynszu płacą
z łanu po gr. 18, fecit 1 zł. 24 gr. Owsa po
dwie kłodzie z łanu miary szezerzeckiej wierz-
chowatej, przychodzi półmiarków 24 po gr, 15,.
fecit zł, 12. Kapłonów z łanu po dwa, przy-
chodzi 6 po gr. 6, fecit 1 zł. 6 gr. Dziesięciny
pszczelnej dostało się pniów 10 po złp, 3, fe-
cit zł. 30. Jajec z łanu 12, za nie gr, 6, Śtró-
żę sami odprawują koleją. Robić powinni jux-
ta lustrationem a. 1627 cztery dni w tydzień
we żniwa po dwójgu pieszo z pół łanku do sta-
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wów robić powinni, a w stawach nie łowić.

powyżej stawów. Tywon nie nie płaci, tylko
służbę odprawuje. Pop z cerkwi i z roli daje

zł. 2. Z jednego młyna dawano przedtem aren-

dy według lustr. z 1616r. zł. 300, ale teraz

po dezolacyi kładzie się 100 zł. Staw w tej

wsi i drugi we wsi Łaniech pod Szczercem,

które się szacują w 4-tym roku na zł. 1200.

Wybraniec tej wsi służbę wojenną odprawo-

wać powinien. W tej wsi trzyma półtora łanu

pani Kalinowska, niewiedzieć jakiem prawem,

na których może się urodzić zboża różnego

z 80 kop. Przeto poleciliśmy JMPanu dzier-

żawcy, aby w prawo wejrzał, a poddanym

krzywdy czynić zabronił, i dóbr Króla Jme.

in dispersionem nie podawał, a owszem alie-

nata prawem windykował. Suma prowentu

z tej wsi fecit zł. 44 gr. 7 den. 6. Lm. Dz.

Michorowo (dok. Michaclis 1295, Mikosch

1405, Mikorzewo 1594, Micheraw 1773), dobra

ryc., pow. sztumski, st. p. i kol. Mikołajki, 6

kil. odl. Mają 230'97 ha roli or. i ogr., 16:68

łąk, 4'26 past., 5'79 nieuż., razem 257:70 ha;

czysty dochód z gruntów 53438 mrk. Właśc.

Polidor v. Wełdowski. Par. kat. Postolin ew.

Klecewo, szkoła Mirany; 14 bud., między ty-

mi 6 dm., 96 mk. (1868 r.), 94 kat., 2 ew.;
podatek od gruntu 171 tal., od bud. 9 tal. R.

1483 posiadali te dobra bracia Lawe czyli

Lewe. Na początku XVI w. Schmoltz także

v. Zubrzyc Michorowscy (ob. Kreis Stuhm von

Schmith, str. 237). Roku 1406 wspominany

w dok. Jaeob von Mikosch al. Micors, t. j.

Jakub Michors z Michorzewa czyli Micho-

rowa (Kętrz. O ludn. pol., str. 187). Kó. Fr.

Michorszczyzna, ob. Michowszczyzna.

Michorzewke 1.) wś, pow. bukowski, 30

dm.; 286 mk.; 10 ew., 276 kat.; 24 analf,

Poczta w Kuszlinie; gośc., tel. i st. kol. żel.

w Opalenicy. 2.) M., olędry, pow. bukowski,

8 dm.; 55 mk., wszyscy ew.; 15 analf. Poczta

it. d. w Bichenhorst. 3.) M., folw., pow. bu-

kowski; 7 dm., 122 mk.; należy do dom.Mi-

chorzewa. M. St.

Michorzewo 1.) dom. i gm., pow. bukow-

ski; 4789 mr. rozl.; 2 miejse.: a) M.; b)Micho-

rzewko, folw., 23 dm.; 3586 mk.; wszyscy kat.;

61 analf. Gorzelnia parowa. Kościół para.

katol. należy do dekanatu grodziskiego. Pocz-

ta i tel. na miejscu; st. kol. żel. w Opalenicy

o 9 kil. Własność p. Emilii Sczanieckiej.

W XViXVIw. M. należało do znakomitej

rodziny wielkopolskiej Opalińskich herbu £o-

dzią, którzy tam zapewne kościół wystawili,

Kościół ten istniał już w wieku XVI. Na-

prawiony został gruntownie kosztem plebana

miejscowego kś. Jakuba Kosickiego T. 1770.

2.) M., wś, pow. bukowski; 17 dm.; 131 mk.;
wszyscy kat,; 23 analf. M. par. dek. grodzi-

skiego: 1490 dusz, i M, Śt.  
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Michorzewo (1594 dok.), ob. Michorowo,
Michotzin (niem.), ob. Miechucin.
Michotziner Gestrauch (niem.), ob. Michu-

cińskie zarośla,
Michów, os. miejska, dawniej mezko, pow.

lubartowski, gm. Chudowola, par. Michów, odl.

35 w. od Lublina, 21 w. od Lubartowa, 6 w.

od rz. Wieprza. Leży w piaszczystej równi-

nie, w lesistej okolicy, pomiędzy Lubartowem
a Baranowem, zdala od dróg bitych i linii dr.
nadwiśl. Posiada kościół par. drewniany, dom
schronienia dla starców i kalek, sąd gminny
okr. II, szkołę początkową, urząd gminny,

kasę wkładowo -zaliczkową, 170 dm. (10 mu-
row.) i 2140 mk., w tej liczbie 1106 żydów.
Z zakładów przemysłowych istnieje tu garbar-

nia, która w 1880 r. wyprodukowała za 10400
rs. W 1827r. M. miał 89 dm., 613 mk., zaś
w 1859 r. było 150 dm., 1407 mk. (609 żyd.).
Położony śród całej grupy drobnych osad

miejskich (Baranów, łysobyki, Firlej, Ka-

mionka, Kurów, Markuszów), wyniósł się nad

nie ludnością i zamożnością przez swą ruchli-

wość handlową. M. dawna własnośći siedzi-

ba Michowskich (zapewne Gryfitów z Micho-

wa pod Jędrzejowem, którzy osiedliwszy się

w tych stronach, jak wiele radów małopol-

skich, nadali siedzibie nowej nazwę dawnego

rodowego gniazda) był pierwotnie wsią. W r.

1616 r. Wojciech Michowski, łowczy lubelski,

wzniósł kościół par. Wnieb. P. Maryi i zało-

żył przy nim szpital i szkółkę, jednakże do-

piero w 1638 r. Zadzik, bisk. krak., erygował

tu parafią, W 1661 r. liczono w M. 150 go-

spodarzy rolnych. Po śmierci ostatniego z Mi-

chowskich w 1782 r. dziedziczką została Ewa

Szaniawska, kasztelanka lubelska. Ona to
sprzedała czy też darowała M. jezuitom lu-
belskim w tymże samym roku, jezuici uzyskali
dla M. od Augusta ILI w 1747 r. przywilej
erekcyjny miejski na prawie magdeburskiem,
ustanawiający 5 jarmarków. Po kasacyi za-
konuM. został własnością funduszu edukacyj-
nego i był wydzierżawiony księżnie Annie
Jabłonowskiej, dziedziczce Kurowa, i o ile się
zdaje przez nią nabyty. Po niej dziedzicami
byli: Ignacy Potocki, marsz. w. ks. litew., a od
1808 r. Piotrowscy. W 1850 r. wykopano
tu urny gliniane w znacznej ilości. Gdy 1817
cały M. został zniszczony przez pożar, spłonął.

i kościół, w którego ruinach, popodpieranych
przez belki, odprawiało się nabożeństwo aż do
1879 r., w którym położono fundamenta pod
nowy kościół, na który parafianie złożyli

17000 rs. Kościół ten został wykończonyi

poświęcony w początkach 1881 r. M. par.
dek. lubartowski (dawniej kazimierski), ma

3001 dusz, Dobra M. składają się z folw,:
Rudzienko, Natolin, 08. młynarskiej Skrobak,

os, miejskiej M.; wsi: Rudzienko, Składowa,
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Adamówka, Wólka Ostrowska. Rozl. mr. 2580:
folw. Rudzienko:gr. or, i ogr. mr. 6738, łąk
mr. 137,lasu mr. 94], nieuż, i place mr. 56,
w wieczystych dzierżawach mr. 548, razem
mr. 2351; bud. mur. 11, z drzewa 7; płodo-
zmian 12-polowy; folw. Natolin: gr. or, i ogr.
mr. 238, nieuż, i place mr. 6, razem mr. 239;
bud. mur, 1, z drzewa 7; płodozmian 4-polo-
wy. Są pokłady torfu. Osada M, os, 207,z gr.
mr. 1578; wś Rudzienko os. 61, z gr. mr. 673;
wś Składowa os. 13, z gr. mr. 149; wś Ada-
mówka os. 7, z gr. mr. 94; wś Wólka Ostrow-
ska os. 9, z gr. mr, 208; w r. 1882 os. młyn.
Skrobak, z gr. 85 i w innych 1miejseowościach
gruntu mr. 180, zostało odprzedane częścio-

- wym nabywcom. Br. Ch., A. Pal,
Michowa al. Mikowa, Mychowa, po rusku

_ Myhowa, wś, pów. dobromilski, 6 kil. na płd.-
zach. od sądu powiat., urzędu poczt, i telegr.
ist. kolej, w Dobromilu. Na płn. leżą Pa-
portno i Kropiwnik, na płn. wsch. Kniażpol,
na wsch, Wełykie, na płd. Katyna, na zach.
Kwaszenina, na płn.-zach. Arłamów. Srodkiem
obszaru płynie Wyrwa. Wchodzi ona tutaj
od zach, z Kwaszeniny i płynie zrazu na płd.-

_ wsch., potemna płn.-wsch. do Kniażpola, za-
bierając w obrębie wsi pomniejsze strugi z obu
boków. W dolinie Wyrwy leżą zabudowania
wiejskie (381 m.). Na praw. brz. Wyrwy
leży las Katynki, ze szczytem Niedźwiadne,
508 m. wys., na granicy płd. Na lew. brz.
Wyrwy las Czeremoszne. W płn.-wsch, stro-
nie wsi wznosi się punkt jeden do 526 m.
Własn. więk. (rządowa) ma roli orn. 24, łąk
1 ogr. 8, pastw. 6, lasu 919 mr.; własn. mniej.
roli ornej 624, łąk i ogr. 83, pastw. 78, lasu
897 mr. W r. 1880 było 477 mk, w gminie,
9 na obsz. dwor. (między tymi 13 obrz. rzym.-
kat., reszta gr.-kat.), Par. rzym.-kat. w Do-
bromilu, gr.-kat, w miejscu, dek. dobromilski,
dyec. przemyska. Do parafii tej na!eży wś
Wełykie, We wsi jest cerkiew. Dawniej na-
leżała M. do dóbr koronnych, do klucza do-

- bromilskiego w ziemi przemyskiej. Zu. Dz.
Michowa Wola, mko, pow. liski, leży

w górach nad Osławą w jej górnym biegu, 546
m. npm. Przez wieś prowadzi droga łącząca

_ dolinę Osławy z doliną Solinki, przekraczając
dział wodny między wsiami Szczerbanówką,
nad źródłami Osławicy i Zubraczem, na gór-
nym brzegu Solinki, Na obszarze wsi wpada-
ją do Osławy z lewego brzegu dwa potoki:
Magurniczy wyżny 1 M. niżny, a z prawego
prócz pomniejszych Chliwny potok. Dolina,
na której się to mko zabudowało, jest ście-
śnioną na południowy zachód. Niedźwiedzą
górą, 692 m. npm., będącą wysłannikiem Be-

_skidów, od północnego wschodu zaś Chliwnym
wierchem, 649 npm., po za którym ku wscho-
dowi ciągną się lesiste pasma, dochodzące  
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w szczycie zwanym Włosań 1001 m. bez-
względnej wysokości. U ujścia pot.  Magu-
rniczego niżnego stoi murowana cerkiew, na
południe zaś od niej, w widłach utworzonych
przez ujście pot. Chliwnego, folwark. Grunt
jest tutaj zimny, owsiany, lasy zaś częścią
bukowe, częścią świerkowe. Z 840 mieszk.
przebywa 24 na obszarze więk. pos., a prócz
210 izraelitów, zajmujących się częściowo eks-
ploatacyą sąsiednich lasów, wyznaje reszta
religię gr.-kat. Obszar więk. pos. należy do
kapituły gr.-kat, w Przemyślu i ma 65 mr.
roli, 90 mr. łąk, 191 mr. pastw. i 1226 mr. la-
su; pos, mniej, 925 mr, roli, 499 mr, łąk, 665
mr. pastw, i 172 mr. lasu. Jest tutaj kapela-
nia lokalna gr.-kat., urząd poczt. i szkoła lu-
dowa. Uposażenie kapelana składa się z 52
mr. roli, 88 mr. łąk 148 mr. pastw.; nadto
otrzymuje kapelan 16 sągów drzewa twardego
na opał i 4 sągi miękiego. Ze skopczyny po-
biera 46 kóp owsa a nadto 95 zł, w.a. do-
dodatku do kongruy. Paraf, należy do dyec.
przemyskiej, dek, jasielskiego. '[o górskie
mko niema jarmarków, ani też pod żadnym
względem nie różni się od sąsiednich wsi,
z wyjątkiem tego, że mieszka tu stosunkowo
wielka ilość żydów. M. w. graniczy na połu-
dniowy wschód z Maniowem, na północ ze
Smolnikiem zw. przy Baligrodzie, na wschód
dzielą ją ogromne lasy od Jabłonki, a na zach.
góry od Łupkowa. Mac.
Michowce, wś i dobra, pow. oszmiański,

własność Bułhaków.
Michowice 1.) wś, pow. skierniewicki, gm.

Głuchów, par. Wysokienice, W 1827 r. wś
rząd., 22 dm., 212 mk. 2.) M., przedmieście
Sochaczewa; w 1827 r. / dm. 64 mk. 8.) M.,
kol. nad rz. Wisłą, gm. Czermno, pow. gostyń-
ski, par. Traszyn. Ma 18 dm., 127 mk. ewang.;
ziemią pszenna, na której sadzą buraki cukro-
we; wyrób serów holenderskich, obszerne
ogrody owocowe, przynoszące rocznie po rs.
250, plantacye wierzb nad Wisłą. Jest tu
przystanek dla statków parowych. 4.) M. al.
Miechowice, wś, folw. i kol, pow, włocławski,
gm. Falborz, par. Brześć. Jest tu szkoła po-
czątkowa. W 1827 r. M. wś rząd., 14 dm,,
128 mk.; kol. M. 5 dm.,, 17 mk. Folw. M, rozl.
455 mr. WŚ M. 08, 18, z gr. mr. 474; kol. M.
ós. 15, z gr. mr. 136. Br, Ch.
Michowice, niem, Michowitż, dom., pow. ino-

wrocławski, 790 mr. rozl.; 7 dm., 93 mk,, 29
ew., 64 kat.; 38 analf, Poczta, tel., st, kol.
żel. w Inowrocławiu o 4 kil.; gość. o 2 kil.
Michowszczyzna, al. Michorszczyzna, WŚ,

pow. rówieński, należała do klucza klewań-
skiego Czartoryskich; ob. Klewań, t. TV, 140—1.
Michowo, wś nad rz, Płonką, pow, płoński,

gm. Kuchary, par. Płońsk, odl. o 8 w. od
Płońska, ma 6 dm.; 147 mk, Folw. i wś M,
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rozl. mr. 353: gr. or. i ogr. mr. 318, łąk mr.
20, nieuż. i place mr. 15; bud. z drzewa 12,
WŚ M. os. 17, z gr. mr. 16. i
Michowska Wola, ob. Michowa Wola. |

Michowska Wólka, wś, pow. lubartowski,
gm, Rudno, par. Michów.
Michrów, wś nad rz. Jeziorką, pow. gróje-

cki, gm. Konie, par. Rembertów, odl. 7 w. od

Grójca. W 1827 r. 26 dm., 149 mk. Hr. Je-
zierski urządził tu gospodarstwo rybne. Dobra

M. skłądają się z folw.: M., Łękomin, Dzidu-

sin; wsi: M., Michrówek, Kruszew, Krusze-

wek, Kożerany, Wólka Kożerańska i Cieśle.
Rozl. mr. 2766: folw. M.: gr. or. i ogr. mr.
727, łąk mr. 92, pastw. mr. 10, wody mr. 26,
lasu mr. 774, nięuż. i place mr. 38, razem mr.
1667; bud. mar. 11, z drzewa 16; płodozmian

12-polowy; folw. Łękomin: gr. or. i ogr. mr.

576, łąk mr. 15, pastw. mr. 28, lasu mr. 186,

nieuż. i place mr. 18, razem mr. 623; bud,
mur. 6, z drzewa 5; płodozmian 9-polowy;folw.
Dzidusin: gr. or. i ogr. mr. 107, łąk mr. 101,
pastw. mr, 1, wody mr. 13, lasu mr. 41, nieu-
żytki i place mr. 11; bud. mur. 2, z drzewa 5.
Jest gorzelnia, dwa młyny wodne, tartak, ce-
gielnia, smolarnia, rzeczka Jeziorka i Kruszen-
ka przepływają i stanowią motory do młynów
i tartaka. Wś M. os. 17, z gr. mr. 169; ws
Michrówek os. 11, z gr. mr. 178; wś Kruszew
os, 21, z gr. mr. 463; wś Kruszewek os. 7,
z gr. mr. 168; wś Kożerany os. 15, z gr. mr.
366; wś Wólka Kożerańska os. 12, z gr. mr
52; wś Cieśle os, 2, z gr. mr. 35.
Michrówek, wś, pow. grójecki, gm. Konie,

par. Rembertów. W 1827 r. 1l dm., 65 mk.
Michrowo, kasz. Mjchrowo, niem. Mickrow

dok, Micorowo, wś i dobra ryc., pow. słupski,
na płn. stoku pojezierza pomorskiego, 13 kil.
na płd. od Potęgowa, st. kol. żel. prowadzącej

z Berlina przez Szczecin do Gdańska. Leży

śród równiny, gleba zimna i mokra lub bagna-

mi pokryta, wydaje tylko w korzystnych la-
tach jakie takie żniwo. W pobliżu jest znacz-

ne jez. Lupowken (niem.) obfite w białe ryby
(cyprinus Brama). W 1877 r. 482 mk.; trudnią

się przeważnie rolnictwem i hodowaniem by-

dła, W$ tę nadał Mestwin Maciejowi ze Sła-
wna, który r. 12841 1298 był podkomorzym,

4 1301 kasztelanem w Sławnie; przywilej Me-
stwina potwierdził Sambor z Rugii d, 4 kwiet.
1301 r.; w XV w. posiadała tę wś familia niem.
Zitzewitz (ob. Seript. rer. Pruss, I, 7 16 i Perl-

bach: P. U. B., str. 521). Kś, Fr.
_ Michtowee, wś, pow. lidzki, w 4 okr. po-

lie., o 26 w. od Lidy, 10 w. od Wasiliszek,
w gm. mytlańskiej, okr. wiejskim Wawerka;

7 dm, 50 mk. kat. A, T
Michucińskie jezioro, ob. Jfiechucin.
Michunki, polne i lasowe, dwie wsie w pow.

latyczowskim, w kluczu Międzybóż (ob.), 
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Czartoryskich, zniesione przy zakładaniu ko-

lonii wojskowych. Dr. M.
Michyryńce al. Mecheryńce, Mecherzyńce, WŚ,

pow. nowogródwołyński, niedaleko rz. Słu-
czy, na płn.-wsch. od Ostropola, w 5 okr. po-
lie., gm. Ostropol. Ob. Arch. J. Z. R, cz. VI,

wa, 20 >
Miciajówka, Mitiajewka, wś nad rzką Bo-

jarką, pow. kaniowski, par. prawosł. Medwin;
w 1790 r. było 711 mk., obecnie 812.

Micianiszki, ob. Mitianiszki, |
Micieginy al. Miciaginy, w$ nad rzką Ńtra-

wą, pow. trocki, w 1 okr. polie., o 16 w. od
Trok, 7 dm., 58 mk, kat.

Micielnik, przys., pow. tarnobrzeski, przy
drodze z Jamuńcy do Kotowej Woli, otoczony
od płn., zach. i wsch, dużemi borami sosno-
wemi.

Micielno, ob. Myczelno,
Micieńce, wś, pow. żytomierski; w 1753 r.

Sanguszko odstąpił Lubomirskiemu.
Micigózd al. Miecigózd, wś, pow. kielecki,

gm. i par. Piekoszów. Leży przy drodze bi-
tej z Kiele do Włoszczowy, w równej odległo-
ści od Kiele i Chęcin. W 1827 r. 21 dm., 185
mk. Wspomina tę wieś Lib. Ben. Łaskiego
(t. I, 590).
Miciowszczyzna, wś nad jez, Balka, pow.

trocki, w 1 okr. polie., o 7 w. od Trok, 5 dm.,
35 mk. kat,

Miciuńce, wś, pow. trocki, w 3 okr. polic,,
o 40 w. od Trok, 9 dm., 99 mk., z tego 96 ka-
tol.,3żydów. |

Miciuńsk al. Saratowska słoboda, wś, pow.
szawelski, w 3 okr. polic., gm, poszwytyńska,
ma ludność starowierczą; dusz 9 otrzymało tu
1380 dzies, ziemi. J. G.
Miciuny 1.), wś szlach., pow. wileński, w 4

okr. pol., o 54 w. od Wilna, 28 dm., 203 mk.
kat. 2.) M., wś rząd., pow. trocki, w 1 okr.
polic., w gm. Jewie, o 42 w. od Trok; 6 dm,,
71 mk. kat, 8.) M., wś, pow. trocki, w 2
okr. polic., o 85 w. od Trok; 8 dm., 80 mk.
kat. 4.) M., wś nad jez. Świncia, pow. trocki,
w 2 okr, polic., o 21 w. od Trok, w gm. Z0-
sielskiej; 4 dm, 50 mk, (36 kat., 14 wielko-
rosyan). Własność Budkiewiezowej. 5.) M.,
wś rząd., pow. trocki, gm. Jewie; 9 dm., 81
mk, kat, Niegdyś starostwo niegrodowe. Mi-
ciuńskie al. Miczuńskie, stwo niegrodowe, le-
żało w wdztwie i pow. trockim, Wedle spi-

sów podskarbińskich z r. 1766 składało się
tylko z dwu wsi: Miciuny i Wiluniszki, które
wówczas posiadali Piotr i Anna Pietraszewi=
czowie, opłacając kwarty złp. 52 gr. 15, a hy-
terny złp. 10. 6.) M., cztery folw. t. n., pow.
szawelski, w 4 okr. polie., par. radźwiliska,
a) 2 włóki rozl., niegdyś Dowiatta, dziś Ant.
Jonajtysa; b) pół włóki, Aleksandra Waltera;
c) 2 włóki rozl., własność Rozalii Dołubow-
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skiej; d) 3 włóki ziemi, własność Eliasza Bre-
nera. 7.) M., wś, pow. szawelski, w 3 okr.
adm., gm. poszwytyńska, 25 dusz, 228 dzies,
ziemi.

Micek..., por. Mitk..,
Mickajcie, dwór, pow. rossieński, par. ław-

kowska, własn. Jakowicza.
Mickaleitschen al. Gr. Warkau, niem. wś,

pow. wystrucki, st. poczt. Aulowóhnen; okr.
urz. stanu cywiln. Gr. Franzdorf, 362 mk. r.
1856. - Kóś. Fr.
Mickańce 1.), wś nad rz. Szyrwintą, pow.

wileński, w 3 okr. pol., o 46 w. od Wilna; 7
dm., 93 mk, (7 prawosł. 86 kat.). 2.) M., oko-

„ lica szl. nad rz. Naczką, pow. lidzki, w 5 okr.
polic., o 35 w. od Lidy, 21 w.od Ejszyszek,
8 dm., 104 mk. kat., 6 starozakonnych; młyn
wodny. AR.
Mickehnen 1.) (Alt), al. Mikehnen niem.,

wś na Litwie prus., pow. ragnecki, st, poczt.
Neu-Fggleningken, okr. urz, stanu cyw. Juck-
stein. 660 mr. obszaru; 138 mk. r. 1856. 2.)
M.-Neu, kol. tamże. Kś. Fr.

Mickelnick 1) Gross (niem.), dobra ryc.,
pow. rastemboreki, st. poczt., tel. i kol, Ra-
stembork,f km, odl., okr. urz. stanu cywiln.
Lamgarben; zawierają 105 hekt. roli orn. i ogr.,
15 łąk, 8 pastw., 2 nieuż., | wody—razem 131
hekt.; czysty dochód z gruntu 2700 mrk.
2.) M.-Neu, niem, folw., pow. rastemborski, st.
poczt. Rastembork, około 8 km. odl., należy do
dóbr ryc. Podlacken. Kś. Fr.

Micken, niem, wś, pow. olsztyński, st. p.
Olsztyn, okr. urz, stanu cywiln. Nikielkowo,
ma 1433,60 mr. obszaru; między tymi 318,42
boru; par. kat, Dywity, ew.Olsztyn. W 1861 r.
8 dm., 89 mk., 88 kat., | ew.; 85 polaków, 4
niem, Wś M. wspomniana w dok. zr, 1399 przy
odnowieniu przywilełu wsi Wadąga (cod. dipl.
Warm. III str. 317). Założona została przez
prusaka Mike (ob. „Gresch, des, Keris Allen-
stein,** v, Grunenberg, 1864. str. 5). Z ro-

-__ dzin szlach. mieszkali tu dawniej, Hozyuszo-
wie i Wilamowscy. (ob. Kętrz. o ludn. pol.
str. 564 i 566). i Kś. Fr.
Micken niem., ob. Myki.
Micki, wś, pow, władysławowski, gm. Leś

nictwo, par. Gryszkabuda, odl. 13 w. od Wła-
dysławowa. W 1827 r. wś rząd., LI dm., 108
mk,; obecnie 10 dm., 139 mk. Wchodziły
w skład dóbr rząd. Leśnictwo.
Micki Wielkie i Małe, dwie wioski, pow.

mozyrski, w gm. michałkowskiej, w okr. polie.
skrychałowskim, po obu brzegąch małego do-
pływu Sołokuczy. Wielkie M. osad 23, Ma-
łe M. osad 4; miejscowość falista, lesis-

kz A. Jel,
Micki 1.) wś, pow. szawelski, w 2 okr.

pol., gm. popielańska, 7 dusz, (6 dzies. ziemi.
2.) M., wś, pow. szawelski, gm. ligumska; 55

/
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dusz, 484 dzies, ziemi włośc. 3.) M., wś, pow.
szawelski, gm. podubiska; 18 dusz, 86 dzies,
ziemi. J. G.
Miekiany 1.), zaśc. szlach. nad jez. Szwak-

szty, pow. święciański, w 3 okr. polie., gm.
Komaje, okr, wiejski Karolinowo, par. Koma-
je, o 384 w. od Swięcian; 3 dm, 14 mk. (11
kat., 3 starowierców), 2.) M. al. Sawonara,
wś nad jez. Sawonarą, pow. nowoaleksandrow-
ski, gub. kowieńskiej, o 12 w. od Bracławia,
106 dzies. ziemi dwor. Wład. Bortkiewicza.
Niegdyś wchodziła w skład dóbr Dryświaty,
(ob. t. II, 180).

Mickie, wś, pow. rossieński, par. kielmeń-
ska, w 1 okr. polic.
Mickiewicza dolina, ob. Aleksota.
Mieckiewicze wś, pow. augustowski, gm.

Łabno, par. Adamowicze, odl. 57 w. od Augu-
stowa, o 2 w. od szossy grodzieńskiej, Ma 31
dm., 197 mk, — w 1827 r. wś rząd.; 38 dm.,
198 mk. M, wchodziły w skład dóbr rząd.
Adamowieze. Ob. Łabno (t. V, 561).

Mickiewieze 1.), wś, pow. wilejski, o 37 w.
od m. Wilejki, 2 okr. adm.; 17 dm., 174 mk.
2.) M., wś, pow. oszmiański, w 2 okr. adm,,
44 w. od Oszmiany; 25 dm., 164 mk, (82 pra-
wosł., 82 kat.). 3.) M., wś nad bezimiennym
dopływem ani, pow. słueki, gm. Łańska,
o 10 w. na płd Nieświeża. Osad 26, grunta
dobre, lekko wzgórkowate, miejscowość bez-
leśna. 4) M., folw, pow. słucki, poradziwił-
łowski, teraz ks. Wittgenstejna, 14 włók i 41/,
mr. 5.) M., wś, pow. słomiński, na płd.-wsch.
od Mołczadzi.

Mickiewicze, błędnie, zamiast Miskiewicze,
ob. Małatycze,

Mickiszki 1.) zaśc, trzy folw., pow. sza-
welski, gm. tryska. Zaścianek ma 38 mk., 10
dzies. Własność Sakiela. Folw. M. 10 włók
rozl., własność Aleksandra Sypowicza. Drugi
folw. tamże, włók 10, śród lasu, własność
Leonarda Sakiela, dziedzica dóbr Powondeń
w telszewskiem. Eksploatacya lasu. Trzeci
folw. śród lasów, 8 włók rozl., własność Ma-
gdaleny Walentynowiczowej. 2.) M., wś,
pow. rossieński, par. botocka, J. G.

Micko, osada w pobliżu Korosteszowa, pow.
radomyski, późniejszy Radomyśl, łącznie z na-
zwami okolicznych osąd i wsi, jak: Mińczany,
Mińczyki, Mina, Mininy, Miniejki, ma być śla-
dem dawnego plemienia Mińczan lub Miczan,
odnogi Drewlan (obacz Morosteszów, t. LV,
416—1). j
Mieków, niem. Micka, wś łużycka, pow.

rozborski, przed r. 1815 na saskich Łużycach.
Ludność ewangelicka. |
Mickowszczyzna 1.) zaśc. pryw,, pow. dzi-

sieński, o 74 w. od Dzisny, w 2 ok. polie., 2
dm., 56mk. 2) M. zaśc, szląch., pow. osz-
miański, 1 okr. polie., o 12 w. od Oszmiany, 1
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dm., 14 mk, kat. 3.) M., zaśc., pow. oszmiań-
ski, | okr. adm., o 6 w. od Oszmiany, 2 dm,,
17 mk., 8 kat., 9 żyd. 4.) M., dwa zaśc., pow.
borysowski, nad rzeczką Ziembinką, lewym do-
pływem Hajny, o 4 w. na płd.-zach. od mczka
Ziembina, w par. katol. ziembińskiej, w okr.
police, łohojskim, w gm. ziembińskiej, każdy ma
osąd 3; miejscowość mocno falista, dużo ka-
mienia narzutowego, lasu dostatek, 4. Jel.

Mieckrew (niem.), ob. Michrowo.
Mickany 1.) mezko nad rz. Wilejką, pow.

wileński, 6 okr. polic., o 12 w. od Wilna, 84

mk. Własn. Aleksandra Piller v. Pilchau. Ist-

niała tu kaplica kat, par. ławaryskiej, browar

imłyn. Była to majętność rodziny dra Becu,

ojezyma Słowackiego Juliusza, który tu jako

student spędzał corocznie wakacye, i chwile

w M. przebyte wspomnina nie raz w listach do
matki. Mickuny okrąg wiejski, w gm. M., obej-
muje, w obrębie swym mko M., wsie: Hajdu-

ny, Skajstery, Kiwiszki, Papiernia, Wikorzy-
szki, Sungiały, Tawria, Werbezdany, Wołów-
szczyzna, i zaśc. Rakunty, Mickuny gmina
pow. wileński, w 6 okr. polic., liczy 123 wsi,
571 dymów, 4624 włośc. obojej płci. Mezko
M. miejsce pobytu zarządu gm. (Gmina liczy
5 okręgów wiejs.; 1) Ławaryszki, 2) Wierz-
by, 3) Paluliszki, 4) Łoźniki, 5) Mickuny.
Gmina należy do II okręgu pokoju do spraw
włościań. w m. Wilnie i do 74 cyrkułu powo-
łanych do służby wojskowej w pow. wileń-
skim, w m. Wilnie. 2.) M., os. karcz., pow.
wileński, w 6 okr. pol., o 16 w. od Wilna, 1
dm., 13 mk. żyd. 3.) M., os., pow. lidzki,

w 1 okr. polic., o 18 w. od Lidy, 2 mk. 4.) M.,
fol. nad rz. Świętą, pow. wiłkomierski, par.
Dobejki, w 4 okr. polie., należy do dóbr Ster-
kańce, własn. Łappy. 5.) M., wś, pow. sza-
walski, gm. ligumska, 26 dusz, 360 dz. ziemi.

Mickunowo, okol. szl,, pow. trocki, w 4

okr, adm., o 46 w. od Trok, 45 mk, 42 kat.,
3 żydów.

Mickut-Blausden 1.) al. Rupkalwen (niem.),

WŚ na Litwie pruskiej, pow. szyłokarczemski,

st, p. Szyłokarczma, okr. stanu cywil. Wie-
szen, 156 mk. r.1856. 2.) M.- Kioschen (niem.),

wś, ob. Kioszen, pow. szyłokarczemski, st. p.

Szyłokarezma, a nie Lankuppen, okr. urz, star

nu cywil. Kiszki, 3.) M.-Zampsaten, ob. Lamp-

saien, okr, urz. stanu cywil. Kiszki, 156 mk.

1856 r. 4.) M.-Schudereiten ob. Schuderetten

(niem.), wś, pow. szyłokarczemski, st. p. Kau-

kehmen, okr. urz. stanu cywil. Schakunen, 32

mk. r. 1856. Kś, Fr.

Micolis, ob. Mikolisz.
Micoschen (niem.), ob. Mikosze.

Miców, ob. Jyców.
Micowce, ob. Mycowce.
Micsak, ob. Miczakowce.
Mieurów, ob. Zykicz Górny.

Słownik geograficzny. Tom VI -— Zeszyt 6D.
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Micury, wś na lewym brzegu Prypeci, przy
ujściu rz. Bobryk, pow. mozyrski, w gm. pe-
trykowskiej, ma osad 13, miejscowość bogata
w ryby, łąk obfitość. A. Jel.

Miezajcie 1) fol. dóbr Kieciny, nad rz. Ur-
dupis, pow. szawelski, par. kurszańska, w 2
okr. polic., o 4 w. od Kurszan ku Szawkianom,
a 26 w. od Szawel; kościół fil. drew., pod wez.
J. Chr., odnowiony w 1857 r. przez parafian;
cmentarz, wiatrak, karczma, Własność Jana
Jakubowskiego. 2) M, okolica szl. tamże. Ma-
ja tu: Antoni Pacewicz 2 wł., Choromański 1
wł., Mingin 1 wł., Margiewiez Wine. 1 wł,
Margiewiczowa Agata 2 wł, Tomkiewiczowa
Aniela 1 wł. i Hipolit Narbutt 17/, wł. J.G.

Miczaki, fol. na obszarze dworskim Męciny
Dolnej, pow. limanowski, Br. G.
Miczakowce, węg. Micsak, wś, hr. ziemneń-

skie (Zemplin Węg.), nad rz. Toplą, uprawa
roli, 30 mk.

Miezanie al. Mińczanie, odnoga plemienia
Drewlan, zamieszkała niegdyś około Koroste-
nu, dzisiejszej Iskorości (ob. t. LV, str. 416, 1).

Miczedelowce, ob. Ifiędzydołowee.
Miczelka, niem. Mieizelchen, dobra, pow.

szczycieński, st. p. Dźwierzuty. Kś. Fr.
Miczewicze, wś, pow. słonimski, w 2 okr.

adm., o21 w. od Słonima; gmina M, liczy
1951 mk,
Miczkowa dolina, ob. Jureczkowa,
Miczkowszczyzna, ob. Mieczkowszczyzna.
Miczulaki, część Muszyny, pow. sądecki.
Miczuły 1.) niem, Jitschullen, wś na pol.-

prus. Mazurach, pow. węgoborski, st. p. i okr.

urz, stanu cywil. Banie, odl. od Węgoborka

21/, mili, od Leca 4'/,, od Królewca 16; ob-
szaru liczą 20 wł. czyli 2118 mr., między ty-
mi roli or., łąk i pastw, 2054 i nieuż. 63 mr.
W 1859 r. 196 mk, Do tutejszej szkoły na-
leżą: M. wś i dobra, W, i M. Zakałcze, Widuń-
ki, Sluza i król. leśnictwo; par. ew. Banie.
Dawniej należały M. do szkoły w Dąbrówce.
W M. było 6 czynszowników litewskich, któ-
rzy 20 grzywien czynszu płacili. Przy pomia-
rach okazało się tamże 26 włók. Wawrzyniec
Roch, sstą węgoborski, nadaje takowe sołty-
sowi Mikołajowi, celem założenia wsi dannie-

kiej i sprzedaje mu 2 wł, sołeckie za 80 grzy-
wien; prócz tego nabywa Mikołaj jeszcze 2 wt.
ziemiańskie. Dan r. 1560 (15667) w święto

N.M. Panny Gromnicznej (ob. Kętrz. O ludn.
polskiej, str. 530). 2.) M., niem. Mittschullen,

dobra, pow. węgoborski, st. poczt., okr. urz.

stąnu cywilnego i par. ewang. Banie. Mają
1 wł., prócz tego 2 wł. w M. Piłakach, 38 mk.

Roli or., łąk i past. 569 mr. 28 pr. kw., wo-

dy 8 mr. i 5 pr. kw., nieuż, 9 mr, 25 pr, kw.;

odl. od Węgoborka 2'/ą mili. R. 1633 nadaje

się Jerzemu Gabryelowi Marquart, sędziemu
ziemskiemu, na prawie magd. 7 wł. w Miczu-

21
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łach, 2 wł. ztej strony rz. Gołdap, 1 włókę
w Dunajku i jez. wielkopilackie za to, że się
zrzekł prawa polowania jeleni, łosiów, niedź-
wiedzi i dzików w majątkach Błędowo i Ko-
saki pod Grabowem i Górnemi (ob. Kętrz.
O ludn. pol., str, 538). Widać stąd, jak wiel-
ce ceniono podówczas prawo polowania (ob.
„Der Angerburger Kreis' Schmidta, 1860, str.
18). 8.) M., niem, Mitschullen, fol., pow. gier-
dawski, st. p. Nordenbork, należy do dóbr
ryc. Kurkowo. Kś, Fr.
Midąkiwsky horby, grupy zabudowań w

Koniutynie i Jabłonicy, pow. wyżnicki.
Midezałówka 1.) zaśc. szl., pow. trocki, 2

okr. polic., o 88 w. od Trok, 1 dm., 14 mk. (9
_ kat., 5 wielkoros.). 2.) M., folw., pow. troc-

ki, 2 okr. polic., 37 w. od Trok, 1 dm., 16
mk. katol.
Middelhagen (niem.), wś ze st. p., na Ru-

« gii, na półwyspie Mónchgut, wysuwającym się
ku płd., 15 kil. na wsch. od m. Putbus; gleba
tylko do łąk i na pastwiska zdatna; 1878 mk.
ew., trudni się głównie rybołóstwem albo rot-
maństwem; uprawą roli trudnią się tylko ko-

biety. W tym odległym zakątku przechowa-
ły się jeszcze do dziś dnia stare obrządki i
zwyczaje. Małżeństwa zawierają tylko mię-
dzy sobą; dziewczęta wybierają sobie same
męża, to nazywają po niem, Freijagd. Nie-
mniej charakterystyczny jest ubiór. Mężczy-
Źni noszą kamizelki z wielu guzikami i wyso-
kim kołnierzem, przy uroczystościach zaś dłu-
gie sukmany, prócz tego kilka spodni jedne
na drugich, a na wierzchu jeszcze szarawary
do kolan sięgające. Niewiasty noszą kilka ko-
szul, jedna na drugiej, z rękawami, dalej ka-
ftan wełniany o jaskrawych barwach, ozdo-
biony niebieską obwódką, na to biorą czarną
suknię, guzikami spiętą. Na głowie mają czap-
kę wysoką, z której się długie i szerokie wstę-
gi na dół spuszczają, pod czapką noszą biały
wełniany czepeczek, Niewiasty zamężne zdo-
bią te czapki jeszcze jedwabną wstęgą. Z Put-
bus idzie na M. do Thiessow poczta jedno-
konna. Ke. Fr.
Midno al. Ziedno, Miedna, grupa domów na

obsz., dwors, Smolna, pow. brodzki.
Midorowszczyzna, wś włośc., pow. wilej-

ski, w 1 okr. polie,, o 58 w. od Wilejki, przy
b. drodze pocztowej z Wilna do Mińska, 3
dm., 17 mk.
Midwery, wś, pow. tossieński, par. woj-

nucka,

Midyki, grupa domów w Smolinie, pow.
Rawa Ruska.

Midziutony, wś szl. nad jez. Mergi, pow.
trocki, w 1 okr. polic., o 10 w. od Trok; 3 dm,,
21 mk, katol.

Miebły, wś, pow. dzisieński, w 4 okr, polic,,
gm. Jazno, dusz 22.  
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Miechaleszczyzna, dwór w Kropiwniku
Starym, pow. drohobycki,
Miechocin 1.) wś, pow. krobski, 15 dm.,

96 mk., 85 ew., 11 kat., 18 analf, Poczta, tel.
i gośc. w Poniecu, st, kol. żel. w Bojanowie.
2.) M., fol., pow. krobski, 3 dm., 38 mk., na-
leży do dom, i gm, Wydawy, ob. Janiszew 2).

Miechotzin (niem.), ob. Miechucin.
Miechów 1.) miasto pow, gub. kieleckiej,

pod 50721'8 szer. i 379 40” 2 dłg. geogr., po-
łożone nad rz. Wielką al. Miechówką (dopływ
Szreniawy). Leży śród wyżyny olkusko-kra-
kowskiej na stokach wzgórza, obniżającego się
w kierunku rzeczki, płynącej o wiorstę w stro-
nie zach. M, leży przy drodze bitej, stanowią-
cej starożytny trakt z Kiele do Krakowa, odl.
71 w. od Kielc, 154 w. od Radomia, 242 w.
od Warszawy, a około 6 mil od Krakowa. Ko-
lej żelazna dąbrowsko-iwangrodzka łączy M.
z Warszawą, Kielcami, Radomiem. Miasto po-
siada obecnie kościół paraf, mur., szpital ś.
Anny na 20 łóżek, ochronę, dom schronienia
dla starców i kalek, szkołę pocz. męs. iżeń.,
zjazd sędziów pok, okr, II, sąd pok. okr. I, sąd
gm. okr. I, urząd pow., zarząd akcyzy 9 okr.,
urząd miejski, urząd poczt., stacyą telegr., st.
dr. żel, dąbrowsko-iwangrodzkiej, pomiędzy
Będziszewem (0 23 w.) i Wolbromiem (o 14
w.). W 1827 r. było tu 159 dm. i 1171 mk.;
w 1860 r. było 150 dm. i 1578 mk. (samych
chrz,), Po spaleniu miasta w 1863 r. zostało 40
dm. i 880 mk. W 1878 r. było 170 dm. i 3000
mk. (w tem 1943 stałej ludności). Do 1865 r.
nie wolno tu było mieszkać żydom, stąd w r.
1879 było ich tylko 274, Z zakładów prze-
mysłowych istniały tu w 1876 r.: dystylarnia
z prod. na 5500 rs., browar z prod. na 1560
rs., mydlarnia (1000 rs.) i 2 cegielnie (1600
rs,), Kasa miejska miała dochodu 5300 rs. a
rozchodu 8344 rs. M. jest starożytną osadą.
W XII w. stanowił on posiadłość rodu Gry-
fów, wywodzących się od książąt syrbskich.
Dziedzic ówczesny Jaksa, bawiąc w Palesty-
nie, sprowadził z Jerozolimy kilku kanoników
reguły ś. Augustyna, mających pieczę nad
kościołem grobu Chrystusowego. Wystawił
im w swej wsi kościół i klasztor w 1162 r.
i uposażył przez nadanie wsi: Miechów, Zagó-
rzyn i Komorów. Od nazwy wsi zakonnicy ci
przybrali miano Miechowitów. Przemysław II
ks, wielkopolski i krakowski nadał osadzie,
jaka się utworzyła przy klasztorze, przywilej
miejski w 1290 r. na prawie niemieckiem.
Współubieganie się książąt polskich o tron
krakowski, naraziło klasztor miechowski i
przyległą osadę na dwukrotne najścia. Bole-
sław Mazowiecki zajął i złupił w 1294 r. a w 6
lat potem węgierski oddział, walczący w spra-
wie Łokietka, zajął klasztor, z którego zakon
nicy musieli ustąpić, Jakkolwiek Władysław
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Łokietek zwrócił w kilka lat potem klasztor i
dobra zgromadzeniu, jednakże miasto utraciło
przytem prawo obioru rajców, których odtąd
naznaczał wojewoda krakowski. Nie mając
warunków pomyślnego rozwoju, obciążane po-
Wwinnościami na rzecz klasztoru i niszczone czę-
stymi pożarami (1344, 1379, 1506, 1595, 1745)
miasto nie mogło się podnieść i stanowiło za-
wsze nieludną i ubogą osadę. W XVI w. ist-
niały tu cechy: szeweki, stolarski, bednarski,
sukienników, rymarski od 1604, krawiecki od
1641, kowalski i rzeźniczy od 1708 r. Zmnie-
Sienie klasztoru przyniosło ulgę ludności, Przy
utworzeniu kongresowego królestwa polskie-

80 w 1815 r. M. został stolicą obwodu i po-
Wiatu w wojew. krakowskiem i to stanowisko
miasta powiatowego dotąd zatrzymał, W 1863
r. w lutym, w skutek bitwy stoczonej przez
wojska rossyjskie z oddziałem powstańców,
tóry zorganizowawszy się w dolinie Ojcowa
azotaż Miechów, miasto zostało spalone
ak, iż pozostało w nim tylko 40 dm. Główną
ozdobą M, ia „1 jedynym zabytkiem przeszłości
Jest wspomniany kościół poklasztorny. Obok
Pierwotnego zbyt szezupłego kościoła, obróco-
m = kaplicę grobową, dotąd istniejącą, za-
= w 1233 r. Henryk, prob. miechowski, bu-
ować nowy kościół z wieżą; Wisław, biskup

krakowski, położył kamień węgielny budowy.
Budowa trwała 50 lat. Kilkakrotne pożary i
gwia zatarły pierwotne cechy gmachu,
tóry, o ile się zdaje, był wzniesiony w stylu

ostrołukowym. Pożar 1506 r. zniszczył zu-
pełnie kościół, który został na nowo urządzo -
ny1 ozdobiony staraniem Tomasza z Olkusza
Wielki pożar z 1746 r. ogołocił znowu kościół
z pomników, ołtarzy i ozdób; sklepienie nawet
zapadło się. Mimo to potężne mury i gorliwość
zakonników pozwoliła na nowo odbudować.
Obecnie jest to budowla bez wyraźnego stylu,
murowana, kamieniem ciosowym wyłożona,
zkopułą i wysoką dzwonnicą, obok stojącą.
Kaplice otaczające kościół zostały później do-
budowywane, Wchodzi się do kościoła z boku,
przez tak zwany babiniec, stanowiący rotundę
sklepioną, mieszczącą w sobie ołtarz z Chry-
stusem na krzyżu i 5 kamiennych postaci świę-
tych. Ztąd drzwi marmurowe prowadzą do
kaplicy M. Boskiej i kościoła, Nawa kościoła
uderza swą wyniosłością, która nie zmniejsza
się w prezbiteryum. Dwadzieścia jeden dużych
okien oświeca tę nawę, W wielkim ołtarzu
rzeźba roboty Mikołaja z Krakowa, przedsta-
wia grób Chrystusa i jego zmartwychwstanie.
'gury są naturalnej wielkości i dobrej robo-

ty. W prezbiteryum są piękne stalle dębo-
2 Zasługuje na uwagę pięknej roboty am
=0. i dwa ołtarzowe obrazy (8. Annai 8. Jó-
me roboty Smuglewicza. Dawne grobowce

zczały w pożarach; obecnie jest tu pomnik 
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marmurowy założyciela klaszt. Jaksy, wznie-
siony w obecnem stuleciu przez prob, Nowiń-
skiego i nagrobek tegoż Nowińskiego (| 1839).
Skarbiec kościelny, mieszczący się przy pre-
zbiteryum, posiada bogaty zbiór aparatów ko-
ścielnych a między niemi relikwiarz srebrny
z kopułą, w formie kościoła jerozolimskiego,
darowany przez $. Karola Boromeusza Andrze-
jowi Batoremu, generałowi Miechowitów. Jest
tu także starożytny, wielki antyfonarz na per-
gaminie z pięknymi miniaturami. Z kaplicy
Pana Jezusa wychodzi się do krużganków ota-
czających kościół od zachodu i prowadzących
do oddzielnie stojącej kaplicy grobu jerozo-
limskiego, mieszczącej w sobie odtworzenie
grobu Chrystusa. Przy krużgankach było da-
wniej 14 kaplic stacyjnych, obecnie zniszczo-
nych. W tej kaplicy odprawiało się w Wiel-
ki Piątek uroczyste nabożeństwo, ściągające
pobożnych z odległych stron. Obok kościoła
stoi czworograniasta wieża, której dolna część
z ciosu i cegły sięga XIII w., kończąca zaś ją
kopuła z podwójnym krzyżem Miechowitów
wzniesioną została przez ks. Nowińskiego.
Przed kilku laty frontowa ściana kościoła
przyozdobioną została przez postawienie kolo-
salnej 'statui Chrystusa, dłuta Rygiera, Po za
krużgankami rozciągają się obszerne dwupię-
trowe budynki, otaczające kaplicę grobu, któ-
re stanowiły pomieszczenie generała zakonu,
prałatów, księży młodszych i kleryków. Hi-
storyą klasztoru miechowskiego skreślił uczo-
ny członek tego zgromadzenia ks. Szymon
Nakielski, którego kamień grobowy znajduje
się w kaplicy grobu, w dziele: „„Miechovia*,
wydanem 1634 r. w Krakowie. Z M. rodem
był uczony lekarz, geograf i historyk Maciej
Miechowita; założył on w M. szkołę i zapisał
fundusz na jej nauczyciela. Klasztor miechow-
ski posiadał piękną bibliotekę, liczącą do 9000
tomów, która spłonęła w d. 17382 r. M. par.
dek, miechowski 6450 dusz. M. gmina należy

do sądu gm. okr.I w Miechowie, urząd gm
we wsi Jaksice pod Miechowem; gmina ma
11837 mr, obszaru i 3684 mk., 3 szkoły po-
czątkowe (Kamieńczyce, Falniów i Przesławi-
z 8młynów wodnych.  Miechowski powiat
gub. kieleckiej, utworzony został w 1867 r.
z 26 gmin dawnego powiatu t. n. i 1 gminy
pow. olkuskiego, Posiada 24,89 mil kw. ob-

SZATU 1 graniczy od zach. z olkuskim, od płn.
Z jędrzejowskim, od wsch. z pińczowskim a od

płd. z Galicyą, Wisła stanowi naturalną gra-

nicę od Galicyi na przestrzeni od wsi Pobu-
dnik, stanowiącej najdalej na płd. wysunięty
punkt Królestwa, aż do Jaksie nad: granicą

pow. pińczowskiego. Cały obszar powiatu sta-
nowi część rozległej wyżyny olkusko-sando-
mierskiej, rozpościerającej się na lewym brze-
gu Wisły, Wyżyna ta dochodzi do najwię-
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kszego wzniesienia na obszarze zawartym mię-
dzy Olkuszem, Pilicą, Książem, Słomnikami i
Ojcowem. Przedstawia się ona jako płasko-
wzgórze piętrzące się tarasami, z powyżłabia-
nemi przez działanie wód wąskiemi dolinami,
występującemi na krawędziach środkowego,
bezwodnego i bezleśnego dziś płaskowzgórza.
Pilica, Szreniawa, Przemsza i Rudawa (w Gra-
licyi) okrążają to centralne płaskowzgórze;
Dłubnia i Prądnik wrzynają się w nie swemi
głębokiemi dolinami; sam środek przecie, oprócz
leniwo się wlokącej i ginącej w piaskach Ba-
by (ob.), nie posiada żadnej rzeczki. Zacho-
dnia część pow. miechowskiego leżąca, na lewo

od drogi bitej idącej z Krakowa na Słomniki,
M., Książ do Jędrzejowa i Kiele, należy do
tej centralnej wyżyny i przedstawia przy śre-
dniem wzniesieniu 1100 do 1200 stóp w nie-
których punktach znacznie większe wyniosło-
ści. Na płn. od wsi Poręba Górna, na prawo
od drogi z Wolbromia do M., wznosi się góra
na 1618 stóp, pod wsią Bąk mamy 1484 stóp,
pod Pogwizdowem (o 2'/ę w. na wsch.) mamy
1452 stóp. Pomiędzy Wielkim Książem, Przy-
bysławicami, Kamionką, Kempiem i Pogwi-
zdowem rozpościera się obszerna lesista wy-
Żyna, mało zaludniona. We wschodniej poło-
wie powiatu pod wsią Góry, przy drodze z M.
do Działoszye, wzniesienie dochodzi 1280 stóp,
średnie zaś wyniesienie poziomu 900 do 1000)
stóp. W miarę zbliżania się ku brzegom Wi-
sły wzniesienie zmniejsza się tarasowato, co
wybornie obserwować można jadąc drogą
z Ojcowa do Krakowa. Sród tego obszaru,
który w odległej przeddziejowej epoce już był

' zaludniony, jak o tem świadczą poszukiwania
odbywane po jaskiniach doliny Prądnika i
przyległych jej dolin, osady pierwotne po-
wstawały nad brzegami rzek i strumieni, Do-
lina Szreniawy stanowi niewątpliwie wraz
z doliną Nidy i lewym brzegiem Wisły pier-
wotną kolebkę chrobackiej Polski. Rzeka ta
przerzyna cały pow. miechowski w kierunku
od płn.-zach. ku płd. aż do Słomnik, a od
Słomnik skręca na Proszowice, w kierunku
wschodnim ku Wiśle. Pokłady tłustej gliny i
namułów wodnych, pokrywające skaliste pod-
łoże dolin i stoki wyniosłości wytworzyły ży-
zną glebę, na której utrzymuje się bogata ro-
ślinność, cechująca dolinę Prądnika i głośne
z urodzajności i pięknej pszenicy okolice Pro-
szowie. W 1876 r. wysiew pszenicy wynosił
w pow. 12,613 czet., zbiór 63,193 czet., jarej
pszenicy wysiano 1,854, zebrano 6,928; żyta
wys. 18,259, zebr. 5,540 czet.; owsa wys.
17,858, zebr. 85,859; Jęczmienia wys, 15,528,
zebr. 69,681 czet.; innych ziarn 5,057, zebr,
24,751; kartofli wysadz. 41,591, zebr. 187,534
czet, Uprawa ogrodowizn i owoców rozwija
się u włościan, którzy dzięki bliskości Krako-  

wa i trzem drogom bitym, prowadzącym od
granie powiatu do tego miasta, mają łatwy
zbyt na swe produkta. (ena ziemi w płd.
części powiatu dochodzi do wyjątkowej wyso-
kości, Lasów w powiecie bardzo mało, głó-
wnie w płn. części. W 1880 r. było 13,302
mr, lasów prywatnych nieurządzonych, 12,543
mr. z urządzonem gospodarstwem, 3009 mr.
zasianych po wycięciu, 4123 mr. wyciętych a
nie zadrzewionych, 271 mr. oddanych wło-
ścianom za serwituty, 47 mr. włościańskich.
Sady dwors. zajmowały 490 mr., włośc, 671
mr., w osadach miejskich tylko 14 mr. Prze-
mysł fabryczny słabo rozwinięty dla braku
kolei i miast większych, W całym powiecie
było w 1881 r. 51 fabryk, produkujących za
807,859 rs., w tej liczbie jednak jest 5 mły-
nów amerykańskich, z prod. na 167,810 rs., 14
tartaków, 15 cegielni, 8 gorzelnie (86,736 rs.),
5 browarów (3,289 rs.), 1 cukrownia (63,580
rs.), fabryka narzędzi rolniczych w Proszowi-
cach (12,300 rs.)) a więc przeważają drobne
zakłady, nie mające trwałych warunków bytu
(tartaki, cegielnie). Dróg bitych pow. miechow-
ski posiada stosunkowo więcej niż sąsiednie.

Sam M. połączony jest nie tylko ze wszystkie-
mi sąsiedniemi miastami powiatowemi, ale i
z główniejszemi osadami miejskiemi przez dro-
gi bite. Trzy drogi bite (od komor: Michało-
wice, Baran i Igołomia) łączą powiat M.
z przyległym Krakowem. Nowozbudowana dro-
ga żelazna z Dąbrowy do Iwangrodu (Dębli-
na), przecina płn. część powiatu w kierunku
od Wolbromia na M., Książ i łączy Miechów
z Kielcami, Radomiem i Lublinem. Ludność
powiatu w 1879 r. wynosiła 85,581 (41,765
męż. i 43,816 kob.). Szkół początk. posiadał
w 1883 r. pow. miechowski 59, w następują-
cych wsiach: Brzesko Nowe, Książ W., Pro-
szowice (2), Słomniki, Birkow, Błogocice,
Chodów, Czaple W., Damice, Falniów, Gie-
bułtów, Grołcza, Groszcza, Hebdów, Jeżówka,
Iwanowice, Igołomia, Kacice, Kalina W., Ka-
lina M., Kamieńczyce, Kępa, Klimontów, Ko-
niusza, Kościejów, Kozłów, Książ M., Lubo-
rzyca, Łętkowice, Marchocice, Marcinowice,
Michałowice, Moczydło, Maniukowice, Na-
dzów, Nasiechowice, Niedźwiedź, Niegardów,
Pałecznica, Pojałowice, Prandocin, Przyby-
sławice, Pstroszyce, Racławice, Rzędowice,
Rudno Średnie, Słaboszów, Strzeżów, Tczyca,
Tropiszów, Uniejów, Wawrzeńczyce, Wierz-
bno, Wierzchowiska, Więcławice, Wolica, Wro-
cimowice, Zębocin. Pod względem kościelnym
stanowi pow. miechowski dekanat tej nazwy
dyec. kieleckiej, składający się z 40 następu-
jących parafii: Birków, Brzesko Nowe, Brze-
sko Stare v. Hebdów, Czaple Wielkie, Grołcza,
Goszcza, Igołomia, Iwanowice, Kalina W.,
Koniusza, Kozłów, Książ W., Książ M., Lubo-



Tzyca, Łętkowice, Miechów, Nasiechowice,
Niedźwiedź, Niegardów, Pałecznica, Pobiednik
M., Poborowice, Poręba Górna, Prandocin,
„Proszowice, Racławice, Radziemice, Słaboszów,
Sławiee, Słomniki, Szreniawa, Tczyca, Ulina

.. Uniejów, Wawrzeńczyce, Więcławice,
rocimowice, Wysocice, Zielenice i Zębocin.

Pod względem sądowym stanowi jeden okrąg
sądu pokoju dla M, i 6 okr, sąd, gmin.: M.,
Książ W,, Słomniki, Wilezkowice, Proszowice,
Brzesko. Pod względem administracyjnym
składa się z jednego miasta, 4 osad miejskich
ł 24 gmin: Gruszewo, Igołomia, Iwanowice,

acice, Klimontów, Koniusza, Kowala, Książ
Wz Kozłów, Luborzyca, Łętkowice,Michało-
wice, Miechów, Niedźwiedź, Nieszków, Pałecz-
nica, Proszowice, Racławice, Rzerzuśnia, Sło-
mniki, Tezyca, Wawrzeńczyce, Wielko-zagó-
rze, Wierzbno, 2.) M., wś i fol. nad rz. Ił-
żanką, pow. iłżecki, gm. Miechów, par. Kaza-

ja odl. 17 w. od Iłży. Posiada młyn wo-
ać tartak, 28 dm., 295 mk., 1740 mr. zie-

ża az 1 267 mr. włośc. W 1827 r. było
za CO 171 mk. Na terytoryum M. zało-
> zostało mezko Kazanów (ob.). M. gmina
urzędem w Kowalkowie, 4709 mk., 640 dm,,

rozl. 15,649 mr., w tem ziemi dwors, 8903 mr.;
sąd gm. okr, III os, Kazanów, st. p. Zwoleń.
W skład gm. wchodzą: Anielin, Borów, Czar-
ny-las, Dębnica, Dobiec, Gąciarska-Wólka
Huta, Ignaców, Kazanów, Kochanów Kopiec,
Kowalków, Koziorowa Ruda, Kzoczow-śinici-
SZY; Kroczew-większy, Maziarska - Wólka,
Miechów, Niedarczów-dolny, Niedarczów-gó
ny, Ostrowniea, Sajdy, Tomaszów, Wład seaa i Br kż. zaj

iechów, przyległość wsi Gór acz
eka, pow. keioG pe
Miechów al. Mnichów, niem. Mechau, wś

pow. sycowski, par. ewang. Międzybórz, ka-
tol. Domasłów. Około 1770 r. był tu jeszcze
kościół katol. fil. F. 8.
Miechów Wielki, dawne nazwisko mczka

Denków (ob.).
Miechowen, niem., ob. Miechowo.
Miechowiee 1.) wś, folw. i osada pałacowa

nad rz. Mogilniczką, pow. grójecki, gm. Błę-
dów, par. Mogielnica, odl. 21 w. od Grójca,
W 1827 r. 17 dm., 125 mk. Istniało tu wzoro-
we gospodarstwo folwarczne, obora i owczarnia
postępowa, Folw. M. z wsią M. i Popowice
rozl. mr. 475: gr. or. i ogr. mr. 359, łąk mr.
17, pastw. mr. 12, lasu mr. 50, zarośli mr, 29,
nieuż. i place mr. 8; bud. mur. 3, z drzewa 3.
WŚ M. os, 26, z gr. mr. 225, wś Popowice os.
20, z gr. mr, 496. M., pałac i ogród rozl. mr.
100: gr. or. i ogr. mr. 56, łąk mr. 18, pastw,
mr. 8, lasu mr. 8, nieuż. i place mr. 15; bud.
mur. 3, z drzewa 3; jest młyn wodny i cegiel-
nia. Osada ta w r. 1877 oddzielona od dóbr M, 
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Por. Dobiecin, 2.) M., pow. włocławski, ob.
Michowice, Br, Ch,

Miechowice-Jfałe 1.) wś, pow. dąbrowski,
par. rzym.-kat, Wietrzychowice. Leżą w ni-
zinie 185 m. npm. w widłach utworzonych
przez ujście Kisieliny do Dunajca, z lew. brz.
tej rzeki. Odległe od urzędu poczt. w Siedli-
szowicach o 6 kil.; liczą M.-Małe 561 mieszk.,
z których 48 przebywa stale na obszarze więk.
pos. Ludność jest rzym.-kat, obrządku, Pos.
więk. ma 568 mr. roli, 89 mr. łąk i 91 mr.
pastw.; pos. mniej, 181 mr. roli, 143 mr. łąk
i9 mr, pastw., Ta wś graniczy na płn. z Su-
borzycami, na płd. z Przybysławicami, a na
wsch, z Jadownikami mokremi. Nazywają ją
także Miechowiczkami. 2.) M.- Wielkie, wś, pow.
dąbrowski. Leży na płn. od poprzedniej, na
lewym brzegu Dunajca a prawym Błonicy,
uchodzącej do Wisły, w równinie podmokłej,
185 m. npm. wzniesionej, należąca do parafii
rzym,-kat. w Wietrzychowicach i 4 kil. odda-
lona od Siedliszowie, liczy 635 mk., z których
600 rzym.-kat. a 35 izrael. Pos. więk. Fel,
br. Konopki ma 324 mr. roli i 45 mr. łąk;
mniej. 4538 mr. roli, 122 mr. łąk i 161 mr.
pastw. Łąki i pastwiska są najniżej położone,
dla tego ulegają częstym wylewom. M.-Wiel-
kie graniczą na płn. z Dęblinem, na wsch.
z Jagodnikami i częścią Jadownik mokrych,
a na południowy -zach z. Wietrzychowi-
cami. Mac,
Miechowice 1.) Górne i Dolne, niem. Mie-

chowite, w 1532 r. Mechowitz, Wielka wś, pow.

bytomski. Posiada kościół katol. parafialny,

szkołę początkową, kopalnią galmanu i ołowiu

ido 5000 mk., przeważnie polaków. Obszar

dworski należy do właściciela niemca, ma
3761 mr., w tem 2268 mr. lasu, 1301 mr. roli,
167 mr. łąk i 90 mr. ogrod. Grunta lekkie,
średnie, po części drenowane. Siedzibą wła-
Ściciela jest piękny zamek gotycki. WŚ M.
wraz z koloniami: Karco i Osin ma 4 gospo-

darzy, 2 połowicznych, 4 ćwierć łanu mają-
cych, 17 ogrodziarzy, 5() zagrodników i 56
komorników. Ogółem mają 906 mr. ziemi,

Inwentarz wiejski składa się z 96 koni, 228
krów i 65 sztuk jałowizny. Kopalnie istnieją
tu następne: a) Marya, kopalnia galmanu od
1822 F., machiny ma o sile 170 koni i zatru-
dnia 688 ludzi; b) Emilienfreude, kopalnia gal-

manu od 1826r., zatrudnia 135 ludzi i wydaje
do 48000 cent. galmanu; c) Johanna, kopalnia
galmanu od 1848 r. Dobywanie rudy oło-

wianej odbywało się w różnych czasach z prze-
rwami, z powodu, iż sąsiednie kopalnie gal-
manu dostarezały wiele ołowiu, a tutejsza ru-

da ołowiana była ubogą w srebro i nieopłacała

kosztów dobywania. Kościół tutejszy pod
wezw..św. Jacka pochodzi z XLV w. W 1856
r. wzniesiono nowy, w stylu ostrołukowym.
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Dzieje tego kościoła i życie wieśniaków pol-
skich w M. opisał ks, Bontzek w ciekawym
iz talentem skreślonym poemacie „Kościół
w Miechowicach* (Bytom). Jest tu także
kaplica św. Barbary, wzniesiona w 1856 r. na
górze, na obszarze dworskim, Droga bita łą-
czy M, z pobliskim Bytomiem (*/ mili) i ze
stacyą Karf dr. żel. górno-szląskiej, na jej
bocznej odnodze z Tarnowie. Par. M. dek.
tarnowskiego w 1869 r. miała 4369 katol., 40
ewang., 50 izrael. 2.) M., niem. Mechwitz,
wś, pow. olawski, ma kościół paraf. ewang.,
należy do par. kat. Więzów. Br. Ch.
Miechowiee al. Mechowiec, al. Mechowice,

wś, pow. kolbuszowski. Leży w piaszczystej
równinie 225 m. npm., nad małym dopływem
Łęgu, zwanego w tem miejscu Przyrwą, a na
płn-wsch. od Dzikowca, Należy do parafii
rzym.-kat. w Umolasie, ma 608 mk. rzym,-
katol. i kasę pożyczk. gminną z kapit, 844 zł,
w. a. Pos. więk. ma tylko 25 mr, łąk; mniej.
653 mr. roli, 155 mr. łąk i 148 mr. pastw.
M. graniczy na płd. z Zagrodami, a na płn.-
zach. z Rudą. Mac.

Miechówka, rz. w pow. miechowskim; po-
czątek pod Pstroszycami, płynie ku południo-
wi przez Siedliska, Miechów i pod Kamieńczy-
cami wpada z lew. brzegu do Szreniawy.
Długa 8 w. J. Bliz.

Miechówka, os. karcz., pow. dzisnieński, 3
okr. polic., o 49 w. od Dzisny, 1 dm., 7 mk,
katol.

, Miechowo, niem, Miechowen, nad rz, Ełk,
dobra ryc. na Mazurach, pow. łecki, st. kol,
ip. Prostki 7 kil. odl., okr. urz. stanu cywil.
Borki. Mają obszaru 265'62 ha i to roli orn,
i ogr. 122'46 ha, łąk 49:61, pastw. 44:09, bo-
ru 38'59, nieuż, 3:78, wody 7'14; czysty do-
chód z gruntów 1410 mrk, Ks. Fr.
Miechowsczyzna, jezioro w pow. konstan-

tynowskim, we wsi Derło, ma 2 mr. obszaru
(Ene. Orgel.). |
Miechowsk, dobra, pow. słonimski, wła-

sność Połubińskiego, Za, ziemię włościańską
wykup wynosił tu 2986 rs. 34 kop.
Miechowski tunel, pierwszy, jaki wyko-

nano w królestwie polskiem przy budowaniu
dróg żelaznych, przebity został w górze zwa-
nej Piaskowiec, w gm. Kozłów,..w pow. mie-
chowskim, pomiędzy folwarkami. Przybysła-
wice i Piaskowiec, należącemi do dóbr Rzędo-
wice, na 208-ej wiorście budującej się kolei
licząc od Iwangrodu (Dęblina), Wysokość
góry, pokrytej lasem bukowym, w najwyż-
szym punkcie od spodu tunelu wynosi 1581/,
stóp ang. nad poziom drogi. Tunel przebity
został w skale mniej więcej jednorodnej, pia-
skowcowo-wapiennej. Długość tunelu wynosi
2,464 stóp angiel. (przeszło */, wiorsty), wy-
sokość 238 stóp ang.,. szerokość największa 

17/4 stóp ang., spadek w kierunku od Dąbro-
wy ku Sędziszewu 8 stóp na 1000.
Miechowszczyzna 1.) folw. pryw., pow.

wilejski, o 51 w. od m. Wilejki, w 1 okr. po-
lie., przy b. drodze pocztowej z Młodeczna do
granicy pow. mińskiego, | dm., 4 mk. kat. 2.)
M. (po białorusku Miechouszczyna), wś w płd.
krańcu pow. bobrujskiego, przy granicy pow.
rzeczyckiego, w okr. polie. paryckim, ma osad
2], miejscowość odludna, poleska. A. Jel,

Miechucin, niem, Miechutzyn, Miechuczyn,
Michotzin, dok. 1402 r. Mechoczin, WŚ ze st.
poczt., pow. kartuski, 12 kil. na zach. od Kar- >
tuz, 180 metrów npm., dla tego klimat tu ostry.
Ma 449 mk., 426 kat., 28 ew., hodują prze-
ważnie bydło, świnie, drób. M. ma obszaru
2690 mr. łącznie z jeziorem, obejmującem
218 mr. Zawiera 16 gburskich posiadłościi
28 zagród; ma katol, szkołę i 60 dm., paraf.
kat, Chmielno, ew. Mirachowo; leży przy szo-
sie gdańsko-słupskiej. Z miechucińskiego jez.
wypływa rzeka Łeba, uchodząca do Bałtyku.
Okr. urz. stanu cywil. Chmielno. M. należy
do prastarych osąd, czego dowodem są urny
tu znalezione i miecz starodawny (ob. Zeitsch.
des Westpreuss. Gresch. Vereins, 1862, str. 5).
Za czasów krzyżackich miała ta wieś prawo
polskie i płaciła od radła 1 grzywnę i 4 korce
owsa (str, 38 i 40), R. 1378 siedział tu włó-
darz zakonu, który później miał swą siedzibę
w Mirachowie (str. 29). Za polskich czasów
należał M, do sstwa mirachowskiego. Kś. Fr,

Miechucińskie jezioro, ob. Jfiechucin,
Miechucińskie zarośla, wś, pow. kartuski,

st. p. Mirachowo. Osada ta powstała na wy-
karczowanem polu zwolna od r. 1830 począw-
szy; składa się z rozproszonych wybudowań;
obszaru ma 693 mr.; 106 kat, mk., 16 dm.
(1868), paraf. kat, Chmielno, ew. Mirachowo,
szkoła Miechucin, odl. od Kartuz 2 mile,
Miechuczyn (niem.), ob. Miechucin.
Miechurzewo, folw., ob. Zekno,
Miechutzyn (niem.), ob. Jiechucin,
Miechy, wś nad rzeką Berezyną, pow.

oszmiański, w 4 okr, polie,, o 42 w. od Oszmia-
ny, 3 dm,, 36 mk. (19 prawosł,, 17 kań.).

Miechy, niem. Mniechen al. Kurczątka (ob.),
84 mk. (1856 r.), okr. urz. stanu cywil. Miłki,

Mieciany, wś rząd. nad rzeczką Ożwietą,
ow. święciański, w 3 okr. polic., 028 w, od
więcian, 8 dm., 11l mk., ztego 106 kat., 5

żydów, 6,
Mieciele, zaśc. pryw., pow. dzisieński, o 61

w. od Dzisny, w 2 okr. polic., 1 dm., 9 mk.
starowierców. gii

Miecielszczyzna, wś, pow.. trocki, 2 okr.
polie., o 48 w. od Trok, 8 dm., 74 mk. kat.

Mieciewicze, ob. Miaciewicze,
Mieciszcze al. Mieciszczewo, folw, nad bezim,

strugą, dopływem Deszczanki, pow, bobrujski,



w okr. police. hłuskim, w pobliżu szosy brze-

skiej, pomiędzy wsiami Sołon i Słoboda; miej-

scowość odludna, poleska, grunta piaszczyste,

Mieciuny al. Miciuny, pow. sejneński, ob-

Mięciuny,

Mieckany, wś włośc,,
okr. polie., o 22 w. od Oszmiany,
mk. kat.

Mieczajcie, po żmudzku Micajtia, ob. Mi-

czajcie. -

Mieczańce, zaśc, szlach., pow. wileński,

w 3 okr. polie., o 44 w. od Wilna, 1 dm. 7

mk. katol.
Miecze i M. myza, wś ifolw., pow. SZGZzUu-

czyński, gm. Przestrzele, par. Rydzewo, odl.

23 w. od Łomży, a 9 w. od Grajewa st. dr.

żel. W 1827 r. par. Rajgród, 24 dm., 147 mk.

Folw. M. z attyn. leśną Kuligi. Rozl. mr.

2289: gr. or. i ogr. mr. 365, łąk mr. 414, past.

mr. 593, lasu mr, 548, nieuż. i place mr, 43,

sporny obszar mr. 326; bud. mur, 3, z drzewa

18. Dobra te w r. 1876 oddzielone od dóbr

Rydzewo-Czarny las.
Mieczek, ob. Krajkowo- Mieczek, pow. płocki.

Mieczewo, wś, pow. szremski, 38 dm., 455
mk., wszyscy katoł.; 281 analf, Folw. ma
228 mr. rozl. Poczta i tel. w Kurniku; st.
kol. żel. w Gądkach o 17 kil.; gośc. o 8 kil.

Mieczewo-Czołowo, leśnictwo do dóbr
Kurnik (ob. t. IV, 925).

Mieczki, okolica szlachecka, pow. łomżyń-
ski i ostrołęcki, gniazdo rodu Mieczkowskich
wspominane w dokumentach z 1405 r. (Glo-
ger), W jej obrębie leżą wsie następne:
1.) M. Małystok, wś szlach., pow. łomżyński,
gmina i parafia Puchały. W spisie z 1827

r. nosi nazwę M. Mały Płock, ma 7 dm., 49

mk. 2.) M. Poziemaki, wś szl, i M. Ziemaki

nad rz. Ruż, pow. ostrołęcki, gm. i par. Piski,

odl. 21 w. od Ostrołęki. W 1827r. M. Po-

ziemaki mają 16 dm., 82 mk., a M. Ziemaki 3

dm,, 49 mk. Były tu wtedy jeszcze M, Obra-

my, 4 dm. 32 mk. Fol. M. Ziemaki z wsiami:
M. Ziemaki, M. Abramy, M. Poziemaki i os.
Łosie, rozl. mr. 775: gr. or. i ogr. mr, 276, łąk
mr. 215, past. mr. 4l, wody mr, 4, lasu mr.

30, zarośli mr. 190, nieuż. i place mr. 19, bu-
dowli z drzewa 11, są pokłady torfu, Wś M.
Ziemaki os, 16, z grun. mr. 129; wś. M, Abra-

my os, 9, z grun. mr, 239; wś M. Poziemaki
08. 2, z grun. mr, 35; 0s. Łosie grun. mr, 60.
3.) M. Czarne, wś szl., pow. kolneński, gm.
ao par. Przytuły. W 1827 r. par. Radzi-

ów, 26 dm., 168 mk. 4.) M. Sucholaszczki,

wś 8zl, pow, kolneński, gm. Stawiski, par,

Romany. W 1827 ». 11 dm., 63 mk.
Mieczkoszczyzna al, Miczkowczyzna, gru-

pa domów ifolw. 3 ż RE

milski, olw. w Wojtkowej, pow obro

pow. oszmiański, 1
4 dm., 50
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Mieczków, os. fabr., pow. brzeziński, gm.

Dobra. Jest to fabryka krochmalu i mączki

kartoflanej, założona przez warszawskiego fo-
tografa Mieczkowskiego i od niego nazwana.
Ob. Dobieszków,

Mieczkówka, niem. Mitschkowen, pow. We-
goborski, st. p. Banie, okr. urz, stanu cywil.

Lisy. WŚ tę założył Stanisław Mieczkowski
r. 1612 na 7 wł. 12 mr. nadwyżki, które uję-
to Lisom. 1859 r. 84 mk., szkoła Rudziska,
par. ew. Banie, odl. od Węgoborka 4 mile, od
Leca 41/,, od Królewca 17 mil. Kś, Fr.
Mieczkowo, fol., pow. ostrzeszowski, 2 dm.,

30 mk., nal. do dom. i gm, Wyszanowa., 2.) M.,
wś i gm., pow. szubiński, 2 miejsc.: a) M.,
b) Wygoda, karczma; 83 dm., 608 mk., 435
ew., 168 kat., 248 analf. Poczta w Gromadzie,
gość. i tel. w Keyni, st. kol. żel. w Nakle.

Mieczne, wś w półn.-wschod. stronie pow.
owruckiego.

Miecznik, os. młyn., pow. stopnieki. Nale-
ży do dóbr rząd. Czyżów.

Miecznikowo, okolica szlach., pow. mław-
ski, gm. Szczepkowo, par. Janowiec Kościelny,

odl. 18 w. od Mławy. W obrębie jej leżą na-

stępujące wsie: 1.) M.- Cygany, wś, 4 dm., 32
mk.; 127 mr. gruntu drobnej szlachty. W 1827
r. 8 dm, 23 mk. 2.) M. Gołębie, wś, ma 8

dm., 80 mk., 202 mr. gruntu drobnej szlachty.

W 1827 r. 11 dm., 58 mk. 3.) M.-Kołakz,
wś nad strugą bez nazwy, 9 dm., 87 mk., 183
mr. gruntu drobnej szlachty. W 1827 r. 10

dm., 63 mk. (ob. Kołaki 8). 4.) M.-Miąchy,

wś, 4dm., 14 mk., 258 mr. gruntu drobnej

szlachty, młyn wodny. W 16827 r. 4 dm., 25

mk, 5.) M.-Siwe, wś, 5 dm., 50 mk., 155 mr.

gruntu drobnej szlachty i 76 mr. nieużytków.
W 1827 r. 5 dm., 16 mk. 6.) M.-Sowy, wś, 4
dm., 36 mk., 135 mr. gruntu drobnej szlachty,
W 1827 r. 2 dm., 21 mk, 2 Br. Ch.

Mieczotraki, wś, pow. maryampolski, gm.
Michaliszki, odl. 20 w. od Maryampola, ma 27
dm., 209 mk, Niezamieszczona ani w spisie
wsi z 1827 r., aniwSkorowidzu Zinberga.
Mieczownica, wśi folw. nad rz. t. n., pow.

słupecki, gm. Ostrowite, par. Giwartów, odl.
od Słupcy w. 10; wśdm 7, mk. 86; fol. dm.
8, mk. 186, obszaru 1360 mr. (360 mr. lasu).
W 1827 r. 19 dm., 169 mk. Wspominają Lib.
Ben. Łaskiego (t. I, 301) pod nazwą Myecze-
wnycze i Myeczewnyczky, Dobra M. składa-

ją się z fol, M. i Chrzanów, wsi: M., Doły.
Ohrzanów i Brzozogaj, rozl. mr. 1175: fol. M.
gr. or. iogr. mr. 620, łąk mr. 57, lasu mr.

187, nieuż, i place mr. 32, razem mr. 896; bu-

dowli mur. 16, z drzewa 7, płodozmian 10 i

14 polowy; fol. Chrzanów grun. or. i ogr. mr.

270, past, mr, 2, nieuż. i place mr. 7, razem

mr, 279; bud, mur. 3, z drzewa 1, płodozmian

18-polowy; jest tu gorzelnia parowa, przera-
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biająca rocznie 45,000 korcy kartofli; pokłady
torfu. WŚ M. os, 15, z gr. mr, 31; wś Doły os.
17, z gr. mr. 248; wś Chrzanów os, 10, z gr.
mr. 20; wś Brzozogaj os. 13, z gr. mr, 379.

Mieczyn, wś, pow. włoszczowski, gm. i par.
Krasocin, leży przy trakcie bitym z Włoszczo-
wy do Kielc. W 1827 r. 21 dm., 140 mk,
Wchodzi w skład dóbr Huta Nowa al. Kraso-
cińska (ob. Huta Nowa, (6), które stanowiły
znowu jednę całość z dobrami Gruszczyn (ob.).
Mieczysław 1.) os., pow. włocławski, gm,

Pikutkowo, par Wieniec, 2.) M. al. Mamiu-
sin al. Malusin, wś włośc., pow. kozienieki,
gm. Grabów nad Wisłą, par. Zwoleń, odl. 32
w. od Kozienic, ma 14 dm,, 91 mk., 167 mr.
Należał do dóbr Grabów (ob.).

Mieczysławice, fol, pow. garwoliński, gm.
Ułęż, par. Zabianka, 1 dm., 12 mk,, 502 mr.

_ Mieczysławka, os., pow. lubartowski, gm.
Łuck, par. Lubartów. W 1827 r. 2 dm. 12
mk.; obecnie 10 os., 86 mr. Należała do dóbr
Lubartów.
Mieczysławka, wś, pow, bałcki, gm. Tro-

jamy, par. Hołowaniewskie; 134 dm., 1062
mk., 2188 dz. ziemi dwors., 2900 dz. włośc.
Dziedzictwo Potockich, Strogonowej, dziś na-
leży do dóbr rodziny cesarskiej, Dr. M.

Mieczysławowo, kol., pow. kolski, gm.
Izbica, par. Modzerowo, odl. od Koła w. 21;
dm. 40, 340 mk., przeważnie ewang., ziemi 736
mr. Webodziła w skłąd dóbr Izbica (ob.).
Mieczysławowo, fol. pryw., pow. dzisień-

ski, o 54 w. od Dzisny, w 1 okr. polic., 1 dm.,
8 mk, katol.
Mieczysławowe, wś, pow. szremski, 8 dm,,

12 mk., 8 ew., 64 kat. Poczta, gośc,, tel. i st.
kol. żel. w Miłosławiu.

Mieczysławska Wola, wś, pow. lubartow-
ski, gm. Łuck, par, Lubartów.
Mieczysławy, niem. Alt i Neu-Menzels, wś

i folw., pow. morąski, st. pocz, Miłomin 5 kil.
odl. Nazwa Menczels ukazuje się w księgach
czynszowych krzyżackich z r. 1486/37 i wska-
zuje według Kętrz. na pol. kolonistów. Okr.
urz. stanu cywil. Herzogswalde. Fol. M. Stare
należy do dóbr ryc, Banners, które dzierży

Karol v. Petzinger; drugi fol. nazywa się Gar-

tenpungel; cały ten klucz ma 347 ha roli or.
i ogr., 118 łąk, 80 past., 75 boru, 16 nieuż,,
10 wody, razem 596 ha; czysty dochód z grun-
tów wynosi 4799 mrk. Mleczarnia około 60
krów, 700 owiec. Dawniej mieszkali tu C ga-

nowie (Kętrz. O ludn. pol., str. 567, 581). R.
1527 sprzedaje Marcin Boburski 10 włók w M.

Grzegorzowi Cyganowi, biorąc 60 grzywien
za włókę (tamże, str. 560). Kś, Fr,

Mieczyszczów, wś, pow. brzeżański, o 15
kil. na płd.-zach. od tego miasta. „Leży nad

potoczkiem, który na płd.-zach. krańcu tej wsi
ma swe źródła i o 1 kil. na płn.-wsch,od wsi 

wpada do potoku płynącego z Nadorożniowa;
graniczy na wsch. z Rybnikami, Kotowem i
Trościańcem, na płd, ze Sławentynem, na zach.
z Lipicą Dolną i Lipicą Górną, na płn, z Huci-
skiem i Nadorożniowem. WŚ rozsiadła się śród
wysokich i lesistych gór brzeżańskich, w głę-
bokim jarze. Na płd. wznosi się góra Popi-
licka 2326 m. npm., a obok tej ku wsch. Ko-
zakowa ze śladami starych wałów; przechodzi
tędy droga zwyczajna z Brzeżan do Burszty-
na, która z powodu ciężkiej ziemi po dołach,
gliny po górach i górzystego położenia w je-
sieni i na wiosnę jest prawie nie do przebycia.
W M. jest gorzelnia i młynek wodny, piękny
dwór, do niedawna siedziba rodziny Sahajda-
kowskich, obeenie własność Horocha Horo-
witza z Podhajec; druga droga prowadzi na
Sławentyn, Bybło, Konkolniki do Bułozowcea,
Przestrzeń dwor. gr. or. 839, łąk 410, past,
78, lasu 1976; włośc. gr. or. 1856, łąk 327,
past. 119, lasu 318 mr. kw. n. a. Ludn, rz.-
kat. 285, par. Brzeżany, gr.-kat. 1148, par.
M., dek, brzeżański, dyee. lwowska, szkoła
etatowa. B, R.

Miedack, jez., niem, Niedaiz-See, pow. sta-
rogardzki, leży między M. Bukowcem a Łąż-
kiem, 106 m. npm.; z niego wypływa mała
struga, która na wsch. od Zblewa tworzy staw,
kilkanaście mr. obejmujący, który pędzi młyn
i piłę, Przy Piesienicy, wsi o milę od Zblewa
odl., uchodzi ta struga do Wierzycy. Kś. Fr.
Miedary 1.) al. Miedar, 1584 Medarih, do-

bra, pow. bytomski, odl. 2*/, mili od Bytomia,
o I milę od Tarnowiec, Dobra ryc. M. z fol.
Kopanina mają 1440 mr. roli, 470 łąk i 2090
lasu. Wś włośc. ma 9 kmieci, 32 ogrodziarzy,
10 komorn., mających 509 mr. ziemi, Jest tu
szkoła kat, par. Broslawice. 2.) M., 1584 Me-
dari, dobra, pow. kozielski. Dobra mają fry-
szerki żelaza i zakłady żelazne w os. Blacho-
wnia (Blechhammer). W 1844r. było 69 dm.,
707 mk, (90 ew.). Wartość prod. fabryk że-
laznych dochodziła do 200,000 tal. Szkoła kat.
w miejscu, par. kat. Sławęcice. 8.) M., niem.
Hoenigern, 1382 Honegern, 1395 Honigerdorf, do-
bra, pow. namysłowski, o 11/, mili od Namy-
słowa, W 1844 r. 63 dm., 621 mk. (68 kat.),
Jest kościół par. ew, (z1742 r., na nowo 1786
r. odbudowany), szkoła ew. Par. kat. Bie-
strzykowice (Eckersdorf). Do M. należą przy-
ległości: Charlottenau, Zielony las, Zaba ($aa-
be) i Piękna studnia (S$chónbrunn). Br. Ch.

Miedele, wś, pow. rowieński; w 1753 r.
Sanguszko odstępuje Lubomirskiemu.

Miedeńskie, nazwa niwy we wsch. stronie
Berlina, pow. brodzki.

Miedianka, strumień, wpadający z lewej
strony do Taśminy, powstaje z trzech potoków
Murajka, Bałakałka i Serebranka,

Miedłinowo, wś nad rz, Żyżmorką, pow.
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trocki, 2 okr. polic., 35 w. od Trok, 2 dm., 26
mk,, 2 prawosł,, 24 katol.

Miedliszki, wś, pow. trocki, u zbiegu rz.
Wierzchniej z Niemnem.

Miedna, os, włośc., pow. kozienicki, gm.
Suskowola, par. Sucha, odl. 25 w. od Kozienie,
1 dm., 4 mk., 45 mr,

Miedna, wś, pow. brzeski, w 1 okr. polie.,
o 28 w. od Brześcia Lit., z zarządem gm., obej-

mującej 1616 dusz, przy b. trakcie Brześć-
Włodawa.

Miedniemujża, ob. JAedenmujźa.
Miedniewice 1.) wś, fol., os. leś, i smol.,

pow. błoński, gm. Guzów, par. Szymanów.
Leży między Wiskitkami a Bolimowem, na
prawo od linii dr. żel. warsz.-wied. za Rudą
ku Radziwiłłowi, odl. 17 w. od Błonia a 10
w. od Rudy Guzowskiej, st. dr. żel. warsz.-
wiedeń, W 1827 r. było tu 49 dm., 542 mk.,
obecnie 677 mk. i szkoła począt. Istnieje tu
kościół poklasztorny, filialny obecnie, głośny
ze znajdującego się tu cudownego obrazu Ma-
tki Boskiej, Obraz ten miał się pojawić na
sosze w stodole kmiecia Jakóba Trojańczyka,
1674 r.; był on na papierze malowany, wy-
obrażający Pana Jezusa, N. Pannę i Ś, Józefa,
i zaczął czynić cuda, które tłumy ludu zgro-
madzały. Dziedzic tej włości Mikołaj Gru-
dziński, ssta gołubski, wystawił na miejscu
stodoły w 1676 r. kościół drewniany a nastę-
pnie zbudował pomieszkanie dla księży refor-
matów, których uroczyście wprowadził Miko-
łaj Popławski, biskup inflancki i piltyński,
1686 r. Pomieniony fundator zaczął murować
klasztor w 1692 r., który dokończony został
po jego śmierci przez żonę Lukrecyą z ks. Ra-
dziwiłłów w 1704r. Kościół murowany, dziś
istniejący, na miejscu poprzedniego wystawili
sami zakonnicy ze składek 1755 r. Mnóstwo
ludzi, z odległych nawet okolic, nawiedzało

miejsce to głośne cudami; po otrzymaniu ze-

zwolenia z Rzymu, Ignacy Krasicki bisk, war-

miński, przy pomocy Jędrzeja Józefa Zału-

skiego, bisk, kijowskiego, ukoronował wize-

runek Matki Boskiej Miedniewickiej w d. 7

czerwca 1767 r. Była to, jakpisze Sam Za-

łuski, pyszna koronacya, do której się wiele
księżna Sanguszkowa przyłożyła. W 1817 r.
papież Pius VII nadał zupełny odpustwszyst-
kim wiernym tu przybywającym. Zwykłe zaś
odpusty, na które pobożni licznie się zgroma-

dzają, odbywają się szczególniej na Zielone

Świątki i Narodzenie N. M. Panny. Obszer-
niejszy opis M. znajduje się w dziele: „Żródła
cudów i łask Przenajdostojniejszej Maryi Pan-
ny z eudownego Miedniewiekiego obrazu.
(Warsz. 1841 r.). Dobra M. składają się z fol.
M., Hipolitów i Kamionka, wsi: M., Nowa wieś
i Antoniów, rozl, mr. 3945: fol. M. gr.or.i
ogr. mr. 838, łąk mr. 120, lasu mr. 838, nieuż, 
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i place mr. 75, razem mr. 1871; bud. mur. 6,
z drzewa 22, plodozmian 10-polowy; fol. Hi-

politów gr. orne i ogr. mr, 306, łąk mr. 38,
lasu mr. 42, nieuż. i place mr. 8, razem mr.
396; budowli murow. 2, z drzewa 6; fol. Ka-
mionka gr. orne i ogrody mr. 321, łąk mr.
71, lasu mr. 1259, nieuż. i place mr. 26, ra-
żem mr. 1677; bud. mur. 1, z drzewa 9. WŚ
M. os. 58, z gr. mr. 676; wś Nowa wieś os, 37,
z gr. mr. 443; wś Antoniów os, 21, z gr. mr.
219. 2.) M., wś nad rz. Rawką, pow. skier-
niewieki, gm, Skierniewka, par. Skierniewice,
odl. 4 w. od Skierniewie, należy do księstwa
łowiekiego, posiada szkołę począt., 86 osad,
1568 mr. obszaru; położona przy trakcie ze
Skierniewic do Mszczonowa; gleba w połowie
pszenna a w połowie żytnia, Włościanie tu-
tejsi produkują kaszę jęczmienną i wywożą na
targi do Warszawy. W XVIII w. znaleziono
tu urny mieczem owinięte, pisze o tem ks. Ko-
ralewicz, reformat, w dodatku do kroniki swe-
go zakonu, ogłoszonym 1722 r. Wspomina tę
wieś Lib. Ben. Łaskiego (t. II, 274). Należała
ona do skierniewickiego klucza dóbr łowie-
kich, stanowiących uposażenie arcybiskupów
gnieżnieńskich. Br. Ch.
Miedniewska al. Miedniewicka Wola, WŚ,

pow. błoński, gm. Guzów, parafia Wiskitki.
W 1827 r. było tu 41 dm., 828 mk. Wcho-
dziła w skład dóbr Gruzów (t. II, 920).

Miednik, wś i fol, pow. węgrowski, gm.
Miedzna, par. Stoczek, ma 8 dm., 93 mk., 1280
mr. obszaru. W 1827 r. było tu 10 dm., 78 mk.

Miedniki, wś, pow. hrubieszowski, gm. Ja-
rosławiece, par. Uchanie. W 1827 r. 20 dm,,
138 mk.
Miedniki 1.) mczko i fol., pow. wileński,

w 5 okr. polic., o 28 w. od Wilna, 26 dm,,
297 mk., przeważnie katol., własność dawniej
Kamieńskich, obecnie gen. Łabyńcewa i wło-
ścian. Była tu kaplica kat. b. par. szumskiej.
Fol. M. 1 dm., 13 mk, (3 prawosł., 10 katol.).
Os. karcz. | dm., 8 mk. żyd. Jest to staroży-
tna osada litewska, Początkiem jej był gród
RYTYksiążęcy, po którym zostały rozle-

głe runy, zajmujące obszar mający 249 łokci
długości i 195 łokci szerokości, W 1385 r.
w. mistrz Konrad Zolner przerażony zbliże-
niem Litwy z Polską wtargnął i splądrowaw-
say kraj aż po Oszmianę, stanął obozem pod
Miednikami. Tu sprawił wspaniałą ucztę ry-
cerstwu. W zamku tym często mieszkał Ol-

glerd, a następnie młodzi królewicze (synowie
Kazimierza Jagiellończyka), gdy bawili pod
opieką Długosza na Litwie. Tu złożone były
zwłoki królewicza Kazimierza aż do 1636 r.,
w którym je przewieziono uroczyście do ka-
plicy na cześć świętego wzniesionej przy ka-
tedrze wileńskiej. Kościół par. tutejszy zało-
żył Witold. Osadzono później przy nim augu-
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styanów. Poseł cesarski Herberstein wracając
z Moskwy w 1517 r. zastał zamek w M. już
opustoszałym. Widok ruin zamku miednickie-
go znajduje się w Albumie Ordy. M., okrąg
wiejski w gminie Szumsk, pow. wileński, li-
czy w obrębie swym: miasteczko Miedniki,
wsie: Kurhany, Dworce, zaścianek Piotrzy-
szki; włościan uwłaszczonych 184, skarbo-
wych 11. 2.) M. fol. szlach., pow. wileński,
5 okr. adm., o 32 w. od Wilna, 1 dm., 50 mk.
(9 prawosł., 11 katol., 30 żyd.), Gorzelnia,
browar i cegielnia. 3.) M., wś, pow. kowień-
ski. 4.) M., dawna nazwa Worń (ob.), pozo-
stała dotąd w nazwie pewnej części tego mia-
sta. Nazwa ta pochodzi prawdopodobnie od
wyrazu litewskiego módis (gen. módeio), drze:
wo. 5.) M., ob. Stoczek. J. Kra,

Miednikowo, st. poczt. w pow, bałacheń-
skim gub. niżegorodzkiej, pomiędzy Pucze-
żem a Bałachną. :

Miedniszki, Miedyniszki, Medyniszki, wś rzą-
dowa, pow. trocki, 5okr. polie., 62 w. od Trok,
gm. Jezno, okr. Nibry, 6 dm., 56 mk. kat.

Miedniwa, mała rzeczka w pow. lucyńskim,
ob. t. V, str, 467, 2.

Miednoje, st. poczt, w pow. nowotorżeckim
gub. twerskiej, na trakcie z Tweru.
Miedowa góra, ob. Dębek, pow. wejhe-

rowski.
Miedowarce, zaśc., pow. trocki, w 1 okr,

adm., gm. Międzyrzecze, okr. wiejski Angli-
niki, 15 w. od Trok, | dm., 6 mk. kat.
Miedryki i.) wś i fol, pow. oszmiański,

w l okr. polic., gm, solska, okr. wiejski Ku-
szelewszczyzna, o 16 w. od Oszmiany; wś ma
4 dm, i 31 mk, kat, (26 włośc. uwłaszczonych);
folw. I dm., 8 kat. (własność Zdanowskiej).
2.) M., zaśc., pow. oszmiański, gm, solska, 7
włościan uwłaszczonych, 1. Krz,

Miedrzyca, dobra, pow. lepelski, w 3 okr.
polie., gm, Goracewicze, 208 włościan uwła-
szczonych, 1250 dzies, rozl., b. własność Koł-
bów, dziś Zdrojewskiego. A. K, £.

Miedukszta, okolica włośc. nad rz. Mie-
dukszanką, pow. trocki, 4 okr, polic., 66 w.
od Trok, 5 dm., 47 mk. (43 kat., 4 prawosł.).
Miedunsken (niem,), ob, Mioduńskie.
Mieduszyna, polana w obr, gm. Makowa,

pow. myślenicki,
Miedwegoła, właściwie Medwejgoła, Medwe-

goła, góra w pow. rossieńskim, ną płn.-zach,
od Kołtynian, wzniesiona 766 st, ang, npm.

'Miedwied, wś i st. poczt. w pow. i gub.
nowgorodzkiej, na trakcie z Szumska,

Miedwiedica, ob. /Viedźwiedzica,
Miedwiedniki, wś, pow. rzeczycki, nad rz,

Fejmanką, dopł. Dubny, prawym dopływem
Dźwiny zach,
Miedwiedówka al. Medwedówka, zaśc, szl.  

nad jez. Giełusze, pow. trocki, 1 okr. adm,, 10
w. od Trok, 2 dm., 12 mk. kat,
Miedwiedówka, rzeczka, ob. Medwedówka,
Miedwiedziowo (Medwedowo), wieś, pow.

dzisieński, gm. Plisa, okr, wiejski Hołubicze,
o 10 w. od gminy, 23 dusz. (Dwór Aloizberg).
Miedwieńka, st. poczt. w gub, i pow. kur-

skim, pomiędzy Kurskiem i Obojanem.
Miedwieże, sioło, pow. romeński gub. połt.,

023 w. od Romn, nad strugą Romną, 386 dm,,
2744 mk. |
Miedwieże Wielkie, wś, pow. łucki, gm. M.,

w 3 okr, polic., o 23 w. od Gródka a 25 od
Kołków.

Miedwin, ob. Medwin.
Miedwinowce, wś, pow. słonimski, na płd,

od Wiązowca, przy drodze do Słonima.
Miedyń, m. pow. gub. kałuskiej, przy uj-

ściu rz. Tomyszewki do Miedynki, 760 w. od
Petersburga a 74 od Kaługi, 7800 mk., 8 cer-
kwie, szkoła pow. i par., szpital, bank, fabry-
ka zapałek (roczna prod, do 42,060 rs.) i per-
kalików, st. poczt. Starożytne, do 1386 r. na-
należało do ks. smoleńskiego, potem do mo-
skiewskiego. Pod miastem d, 13 paździer. 1812
r. zostałą stoczona bitwa między wojskami
rossyjskiemi a przednią strażą korpusu ks. Jó-
zefa Poniatowskiego. J. Kra.

Miedyniszki 1.) wś rząd., pow. wileński,
w 2 okr. adm., o 62 w. od Wilna, 4 dm,, 27
mk, kat. 2.) M., zaśc., pow. wileński, w 2 okr.
polie., gm, Szyrwinty, okr. wiejski Wazgiuny,
Ż dusze. 8.) M., zaśc., pow. wileński, w 2
okr. police. gm. Szyrwinty, okr, wiejski Bej-
widzie, 6 dusz. 4.) M., wś, pow. trocki, w 8
okr. pol., gm, Jezno, okr. wiejski Nibry, 24
włościan uwłaszczonych.
Miedynki 1.) zaśc. pryw., pow. dzisieński,

o 110 w. od Dzisny, 2 okr. polic., 2 dm., 27
mk. katol. 2.) M., zaśc. szl., pow. trocki, 2
okr. polic., 42 w. od Trok, 1 dm., 8 mk. w. ros.
8.) M., zaśc. szl, nad jez. Taura, pow. trocki,
1 dm., 11 mk, katol. J. Krz.
Miedyny 1.) zaśc. szl., pow. trocki, w 2

okr. police, o 42 w. od Trok, | dm., 12 mk.
kat. 2.) M., zaśc. szl., pow. trocki, 2 okr.
pol., o 49 w. od Trok, 15 dm.,, 26 mk. kat.
Miedysówka, Midysówka, Miodusówka, wieś

nad rz. Żerdzią, pow. starokonstantynowski, na
wsch. od Białozierki; ob. Arch. J. Z. R., cz, VI,
t. I, 234, 285. 5

Miedza, fol., pow. kaliski, gm. i par. Zbiersk,
odl, od Kalisza w. 21, dm. 1.

Miedza, ob. Meża.
Miedzanka,Miedzianka, TZ, w pow, węgrow-

skim, początek na wsch. Miedzny pod Orze-
szówką, płynie stąd w kierunku płd.-zach.
pod Wąchołami i za Ludwinowem, na płn.
Węgrowa, wpada z prawego brzegu do Liwcea.
Długa 14 wiorst. . ZB:



Miedze al. Niedze-lasek, wś, pow. sieradzki,
gm. Dzierzązna, par, Rossoszyca, odl. 17'/ą w.
od Sieradza. Ma 37 osadi 280 mk. Powstała
z uwłaszczenia bezrolnych włościan w 1864 r.
Miedzechów, wś i fol., pow. grójecki, gm.

Nowa wieś, par. Boglewice, odl. 10 w. od
Grójca. W 1827 r. było tu 36 dm., 236 mk.
Fol. M. z wsią M, i Ozarna, rozl. mr, 752: gr.
or, i ogr. mr. 604, łąk mr. 116, pastw. mr. 3,
nieuż, i place mr. 29, bud. mur, 4, z drzewa 9.
WŚ M. os, 52, z grun, mr, 473; wś Czarna 08.
4, z grun. mr, 8. Br. Ch.

Miedzeszyn, wś i fol. nad Wisłą, pow. war-
szawski, gm. Zagóźdź, par. Żerzeń, leży pra-
wie na wprost Wilanowa, na prawym brzegu,
odl. 10 w. od Warszawy. W 1827 r. 28 dm.,
192 mk. Obecnie jest tu staranne gospodar-
stwo folwarczne. Fol. M. rozl. mr. 555: gr.
or, i ogr. mr. 101, łąk mr. 42, past. mr. 2, wo-
dy mr. 1, lasu mr. 97, zarośli mr. 168, nieuż.
i place mr. 20, w wieczystych dzierżawach mr,
124; bud. mur. 1, z drzewa 10.

Miedzeszynek, wś nad Wisłą, pow. war-
szawski, gm. Zagóźdź, par. Zerzeń, odl. 8 w.
od Warszawy. Ludność tutejsza trudni się
koszykarstwem. Fol, M. rozl. mr. 379: gr. or.
i ogr. mr. 151, łąk mr. 4, past. mr. 121, wody
mr. 98, nieuż. i place mr. 5; bud. mur, L,
z drzewa 2, Br, Ch.

Miedziaki, grupa domów we wsi Krasów,
pow. lwowski (ob. t. LV, str. 645—2).
Miedziaków, mylnie Miziaków (urzędowe),

małe mko rząd., pow. winnicki, przy ujściu
Zharu do Bohu, na płn.-zach. od m. powiat, 8

okr. police. pikowski, gm. do Kalinówka (st.
dr. żel. odesko-kijows. o 138 w. odległa), par.
Strzyżawka; do 2000 mk., w tej liczbie wię-
ksza połowa żydów, 140 dm., ziemi ze słobód-
ką Miedziakówką 2156 dz. Cerkiew pod wez.
ś. Michała posiada 126 dz, ziemi, szkółka wiej-
ska, dom modlitwy żydowski, młyny. Mko to
należało do sstwa winnickiego i zwało się pier-
wotnie Kolumnów, od herbu założyciela swe-
go około 1757 r. Józefa Czosnowskiego, ssty
winnickiego. Podług inwentarza 1762 r. znaj-
dowało się gospodarzów chrześcian 22 i 83 ży-
dów; we dwa lata zaś potem sporządzony 1n-
wentarz mówi, iż pierwszych jest 45, drugich
17 i że z arendy znaczny pokazał się niedobór
dla zubożenia poddaństwa. W lustracyi 1789
r. takowe znajdujemy szczegóły: M., dawny
Kolumnów, nad Zharem, ma Ż rozległe stawy,
na niższem są 3 młyny, w rynku 1] dm. żyd.,

z tych 3 zajezdne, zatylnych 4 pustych. Mko
2 razy pogorzało, tudzież przez upadłą fabry-
kę rudnią mocno w intracie poniżone. Na dru-
giej stronie grobli wś Miedziaków ma dwór
duży cum omni commoditate odbudowany, sło-
mą kryty i 96 chałup chłopskich. Posiadał je
następnie w dożywociu ks. Józef Poniatowski,  
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wraz ze sstwem winnickim (1782) i ustąpił
Protowi Potockiemu, wojew, kijowskiemu. Po
upadku jego fortuny, komisya banku war-
szawskiego prawo do tego dożywocia sprzeda-
ła w 1801 r. Kajetanowi Skopowskiemu; od
niego przeszło do Jordanów i Grrocholskich
(ob. Winnica), Jest tu st. poczt, konna wiejska.
Ob, Arch. J. Z. B., cz. III, t. 8, 148; cz, VI,
t. 1, 118; cz, VI, t. 2, 339, 340, 478.
Miedziakowka słobódka, mylnie Mizża-

kowska słobódka, pow. winnieki, nad Bohem,
naprzeciwko mka Miedziakowa, 26 osad, 242
mk.; należała do St. Winnickiego, dziś rząd.
Miedziakowskie fatory, duża wś rząd,,

pow. winnicki, o 16 w. od m, Winnicy. gm.i
par. Strzyżawka, 2200 mk. (w tej liczbie 38
jednodworców), 2885 dz. ziemi włośc., 421 dm.
Włościanie dostatni; duże fruktowe sady; cer-
kiew. Ob. Arch, J. Z. B., cz. VI, t. 2, 389,
341, 471—478. Dr. M,
Miedziana góra, góra w pow. kieleckim,

należy do pasma wyniosłości ciągnących się
od wsi Miedzierzy do Zagdańska. Leży ona na
gruntąch wsi Kostomłoty w pow. kieleckim i
wznosi się na 984 stóp npm. Są tu piękne
marmury, glinka ogniotrwała i następujące
rudy: miedź (rodzima, szara, czarna, szklista,
pstra, czerwona, błyszcząca, błękitna), piryt
miedziany i malachit. Kierunek pokładów od
ząch.-płn, ku wsch.-płd., nachylenie 30 do 45”.
Układ warstw górnych: łupek wapienny, łu-
pek kwarcowy, ilasty i glina. Kopalnie mie-
dzi odkryte w końcu XVI w., z nich to Jerzy
Radziwiłł, bisk, krakowski, przysłał w darze
Zygmuntowi III miedź na pokrycie zamku kra-
kowskiego po spalenia w 1595 r. W XVII w.
eksploatacya ustała. Stanisław August wziął
te kopalnie od biskupów krakowskich i kazał
wznowić roboty. Miedź dobywaną tu, używa-

no do bicia monety. Huta w Niewachlowie
przerabiała dobywane tu rudy, Za królestwa
kongresowego, z ustanowieniem dyrekcyi gór-
niczej w Kielcach, roboty odnowiono, W 1817
r. urządzono sztolnię Stanisław, do odprowa-

dzania wody. Od 1817 r. dobywano rudę mie-
dzianą, dającą 129/, miedzi, z której otrzyma-
no w latach od 18]8 do 1824— 747 grzywien

srebra. Rudę żelazną dobywano w kopalni
Zygmunt, lecz woda zatamowała roboty. Dla
zużytkowania glinki ogniotrwałej założono
w 1862 r. fabrykę naczyń fajansowych, której
czynność ustała 1863 r. Na górze samej stoi
kościołek, niedawno ze składek włościan od-
nowiony, Br. Ch.

Miedziana góra, wś, pow. kielecki, gm.
Niewachlów, par, Kielce, odl. o 9 w. na pła.
od Kielc, leży przy drodze bitej kielecko-piotr-
kowskiej, na połowie drogi między Kielcami a
Cmińskiem. Początkiem wsi była zapewne osa-
da górnicza, powstała przy otworzeniu w są-
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siedniej górze kopalni miedzi w XVI w. Ztąd
nazwa góry i wsi zarazem. WŚ ta należała do
biskupów krakows.; w 1827 r., jako rządowa
górnicza posiadłość, liczyła 101 dm, i 633 mk.

Miedziana, góra, ob. Krywka, pow. tur-
czański.

Miedziana góra, niem. Kupferberg, wś, pow.
opolski, par. kat, Wielkie Strzelce, W 1844
r. 24 dm., 109 mk,, odl, 2 mile od Opola.

Miedziane, potężny grzbiet górski w Ta-
trach nowotarskich, odrywający się od głó-
wnego grzbietu ku płn.-wsch. na dziale dolin
Pięciu Stawów Polski (Roztoki i Białki), Szczyt
wznoszący się w głównym grzbiecie wynosi
2167 m.; temu szczytowi nadają Węgry na-
zwę Hrubego albo Grubego Wierchu, Drugi
szczyt płn. wznosi się 2239 m. npm. (szt. gen).

Miedzianka, prawy dopływ Liwca, ob.
Miedzanka |
Miedzianka (Nadzianka), rzka w pow. czer-

kaskim, powstała z połączenia dwóch strumie-
ni około wsi Ostrowiec, przepływa koło Ostro-
wieckiej Budy i Ksawerowa i pod Bałaklają
łączy się z rz. Serebrianką, dopł. Taśminy.

Miedzianka, góra pod Chęcinami, przy wsi
t. n., za wioską miejską Polichno, Według lu-
stracyi z 1569 r. były tu huty miejskie, do-
bywano kruszec miedziany i srebra nie mało,
a także lazur bardzo kosztowny i zielenicę

bardzo cudną, Br. Ch.
Miedzianka, wś nad rz. Lasociną, pod górą

t. n., pow. kielecki, gm. Zajączków, par. Chę-
ciny. W 1827 r. wś rząd., 17 dm., 110 mk,
O M. wspomina Lib. Ben. Łaskiego (t. I, 586).
Miedzianów, dom.. pow. odolanowski, 1272

mr. rozl,, 5 dm., 132 mk., 6 ew., 126 kat., 73
„amalf. Cegielnia, kopalnie torfu. Poczta, tel.
i gość. w Skalmierzycach o 6 kil., st. kol. żel.
w Ostrowie o 13 kil.
Miedzianówek, wś, pow. odolanowski, 6

dm., 54 mk., ] ew., 53 kat., 29 analf. Poczta,
gosc. i tel. w Skalmierzycach, st, kol. żel,
w Ostrowie. M, St.

Miedziany, wś rząd. nad jez. Wieregoja,
pow. trocki, w 38 okr, polie., 47 w. od Trok,
gm. Jezno, okr, wiejski Pieszkowiany, 21 dm.,
192 mk. (174 kat., 18 żyd.). |

Miedziany, ob. Medzani.

Miedziaty, wś, pow. wiłkomierski, w 3 okr.
polic., par, Zmujdki, własność Charmańskiego,

Miedzice, dziś Zrzciany al. Trzeiano (dok.
1242 Nudicz mylnie, zamiast Midicz al. Medicz,
od miodu zwane, stąd niem, Honigjelde; 1565

Kónigsfeld, Honigfeld), wś w Pomezanii, pow.
sztumski, st. p. Kwidzyn, paraf, katol. i okr,

urz. stanu cywil. Straszewo, paraf. ew, G'da-

kowo (Dakau), ma 4249'66 mr. obszaru, 219
bud, (1868 r.), między tymi 149 dm., 1088
mk., 875 kat., 158 ew. M. zostało, jak dowo-
dzi Kętrz, (O ludn, pols. w Prus,, str. 26—27  

i 180), założone jeszcze przed przybyciem
Krzyżaków, przez Pomorzan, którzy aż dotąd
zapuścili swoje zagony. R, 1242 nadaje mistrz
krajowy Henryk v. Wyda Niemcowi Dytry-
kowi z Dypenowe (de Tyfenow) M, i inne
wsie, z pozwoleniem obsadzenia ich ludźmi
wszelkiej narodowości, nawet Prusakami, by-
leby ostatnich nie osadził na lepszem prawie
jak zakon (,,Ceterum libertatem habeant haec
et omnia alia bona sua ex omni natione homi-
nibus eollocandi, dummodo Prutenis, si quos
locaverint in eis eundem rigorem, quem nos
nostris Prutenis injunxerimus, injungant et
ipsi*). Actum in Thorn (ob. Voigt: Cod. dipl.
Pruss,, I, N.51). Za czasów polskich należały
M. do sstwa straszewskiego, które r. 1565 od-
łączono od sztumskiego. R. 1629 d. 27 czerw.
zaszła tu walna bitwa między Gustawem Adol-
fem a Koniecpolskim. Król miał zamiar wsu-
nąć się między wojsko polskie i posiłki cesar-
skie pod Arnheimem. W tym celu wyruszył
z Malborka na Kwidzyn, ale w pochodzie do-
wiedział się, że te posiłki już się były złączyły;
zwrócił się więc czemprędzej ku Malborkowi,
ale Koniecpolski zaczepił tylną jego straż pod
Trzcianą, Polacy zdobyli tu 10 dział i 5 cho-
rągwi; sam Gustaw był po dwa razy pojma-
ny, tylko niepoznany, wymknął się z rąk zwy-
cięzeów; kapelusz jego posłano sławnemu wo-
dzowi wojsk cesarskich Wallensteinowi. Do-
piero gdy nadszedł Wrangel z jazdą i Bau-
dissin z piechotą na pomoc, wycofał się król
szczęśliwie z tej zaciętej walki i uszedł do
Malborka, straciwszy około 200 żołnierza
(ob. Schmitt: Gresch. des Kr. Stuhm, str. 57—
58). Bitwę tę nazywają Szwedzi potyczką
pod Sztumem, Polacy pod Trzeianą. £ś, Fr,
Miedzichowska Woła, istniała w dawnej

ziemi czerskiej, w 1479 r. założona (Księgi sąd.
ziemi czersk,).

Miedziechowszczyzna, folw. szlach. nad
rz. Rzeszą, pow. wileński, 1 okr. polic., gm.i
okr. wiejski Rzesza, o 14 w. od Wilna, 4 dm,,
34 mk, katol., własn. Aleksandrowicza,

Miedzieniewicze, wś, pow. nowogródzki,
gm. horodyszczańska, nieopodal gościńca wio-
dącego z mka Horodyszcza przez Zaosie do

Czernichowa i Snowia, o kilka wiorst ku za-
chodowi o d jeziora Kołdyczewskiego; 383 osad
pełnonadz ałowych; miejscowość lekko falista,
małoleśna, grunta dobre. A. Jel.

Miedzieniszki, zaśc. szlach., pow. wileński,
w 4 okr, adm., o 65 w. od Wilna, gm. Wor-
niany, okr. wiejski Podworance, 2 dm., 13

mk. katol.
Miedzierza, wś i folw. nad rz, Ozarną, pow.

konecki, gm. i par. Miedzierza, odl, 14 w. od
Końskich, leży na lewo od drogi bitej z Koń-
skich do Kielc. Od M. rozpoczyna się jedna
z gałęzi stanowiących początek Łysogór. Po-
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siada kościół par. drewniany, kopalnie rudy

żelaznej zatrudniają 150 górników i maszynę

o sile J6 koni, Folw. M. należy do dóbr Li-
pa i Maleniec. W 1827 r. było tu 86 dm.,
262 mk., obecnie 62 dm., 652 mk., 3985 mr.
ziemi dworsk. (właśc. Józef Bocheński), 530
mr. włośc. i 6 mr. kościelnej ziemi, 1779
r. wystawił tu wielki piec Kluszewski, ostatni
żupnik krak. Kościół tutejszy wystawił 1621
r. Stan. Przerębski, właśc. M.; konsekrowany
pod wezw. ś. Stanisława w 1685 r. Do 1846 r.
stanowił on filię par. Radoszyce. Wś tę wspo-
mina Lib. Benef. Łaskiego (I, 596 i 702); pła-
ciła ona dziesięcinę z łanów włościańskich1

folwarcznych proboszczowi w Końskich. M.

par. dek. konecki (dawniej szydłowiecki),

3830 dusz. M. gmina, należy do sądu gm.

okr. III w Radoszycach, urząd gm. we wsi
Królewiec, stacya poczt. Mniów. Leży ona
w południowej stronie pow. koneckiego ipo-
łudniową stroną przytyka do pow. kieleckie-
go, ogólna jej powierzchnia 19286 mr. W tem
lasów rządowych, do leśnictwa Przedbórz za-
liczających się, mr. 5020, prywatnych 4385,
nieuż. 1198 mr., resztę stanowią grunta i łąki
różnej gleby i wartości.
tnych dwa: Kłócko i Miedzierza do rozleglej-
szych dóbr Ruda Maleniecka należące, Gm.
M. składają wsie: Zaborowice, Przyłogi, Smy-
ków, Trawniki, Zastawie, Królewiec, Musz-
czarz, Sałata, Lisie jamy, Borki, Małachów,
Kamienna Wola, Kozów, Jan Dziadek i nowo
z lasu erygowana Skobelew. Wsie prywatne:
Miedzierza, Kawęczyn, Wólka Smolana, Swin-
ków, Miedzierza Pokościelna, Rozgół, Maty-
niów, Straźnica, Wyrębów, Kłóck, Stanowi-
ska, Huta, Straszów, Gliniany Las, Sośnina,
Ostre Górki. Szkoły nie ma, Ludność ogólna
6228 głów. W tem 3035 męż., 3198 kob. Co

do wyznań: katol. 6160, prawosł, 1, żyd. 67.
Bydła rogatego 2521 sztuk, koni 481, owiec

1640, trzody 960. W Kawęczynie wielki

piec, przetapia rocznie rudy żelaznej kiblów

20000 i produkuje 30000 pudów surowca,

który odstawiany jest do zakładów Ruda Ma-

leniecka; bogate kopalnie rudy zatrudniają

wielu górników. Podobnaż kopalnia w Grlinia-
nym Lesie do dóbr Kłócko należącym, wydaje
rocznie 12000 kiblów. Przed 10 laty była

rozległa i bogata kopalnia w lesie rządowym
w obrębie Małachów, nazwana Jan, z dobrze
urządzoną sztolnią, dostarczająca rocznie 15000

kiblów do pieca w Mroczkowie, lecz zaniedba-

na od kilku lat runęła. W samym Małacho-
wie istniała w tymże czasie fryszerka rządo-

wa, dziś wraz z magazynami i budowlami za-

wiadowcy w zwaliskach. Obfitość rudy w tej

okolicy tak jest znaczna, że włościanie wsi

rządowych, nie mogąc prowadzić robót porzą-

dnie, w wielu miejscach zryli dość głęboko

Folwarków prywa-:

jest także rola Musołówka*. 
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swoje kolonie a wydobytą rudę sprzedają do
pieca w prywatnych przyległych dobrach
Krasna, powiatu kieleckiego. Alf, Kucz.

Miedziewszczyzna, zaśc. szlach., pow. 08Z-
miański, 1 okr. adm., 14 w. od Oszmiany, 8
dm., 338 mk, katol.

Miedziki, 2 wsie, pow. oszmiański, w 3 okr.
polic., gm. Traby, okr. wiejski Czeniewicze,
1) o 88 w. od Oszmiany a 10 w. od Dziewie-
niszek, 11 dm., 800 mk. katol., 2) 3 dusze
rewiz.

Miedzinka, jez. w pow. mozyrskim, w ko-
tlinie Prypeci, łączące się z jej rozgałęzienia-
mi, na przeciwko wsi Dereszewicze; przez nie
przepływa rzeczka Karasino; bardzo rybne.

Miedzińska Wola, wieś, ob. Miedzyńska

Wólka.
Miedziokalnia (Medżokałnas, drzewem po-

rosła góra), wyniosła góra tuż pod Krożami
(ob.), na której za czasów pogaństwa składano
cześć bogini myślistwa zwanej Medzojma. Na
górze tej poeta Sarbiewski, mieszkający w Kro-
Żach na początku XVII w., układał wiersze
łacińskie i wyrzynał je lub pisywał na korze
dębów. Za jego czasów góra M, była porosła
odwiecznemi dębami, dziś są na niej niewielkie
lipy i leszczyny, gdzie niegdzie dęby i dużo
dzikiej róży, cierni, głogów i t. d. J. Krz.

Miedziołówka, zaśc., pow. trocki, par. Zo-
śle, własn. Andrzejewskiego, 60 dz. rozl.

Miedziuki, wś włośc. nad pot. Tało, pow.
wileński, w 2 okr, adm., o 39 w. od Wilna,
gm, i okr. wiejski Mejszagoła, 13 dm., 81 mk.
katol.

Miedziany 1.) wś rząd. nad rz. Komajką,
pow. święciański, w 3:0kr. polic., gm. Godu-
ciszki, okr. wiejski Kowalciszki, o 37 w. od
Święcian, 7 dm., 58 mk. katol. 2.) M. wś,
pow. poniewieski, par. Poniewież, należała do
dóbr Kirów (ob.).

Miedziuś, mylnie Miodziuś, grupa chat, mię-
dzy Szczawnicą niźnią a wyźnią, w pow. no-

wotarskim, należąca do Szczawniey niźniej.
Nazwa Miodziusia spotyka się jedynie w opi-
sach lekarskich Szcząwnie, tymczasem lud zo-
wie to miejsce Miedziusiem. Również w urzę-
dowym opisie sołtystwa szezawnickiego z 14
stycznia 1667 czytamy: „Item na Miedzywsiu

: Z nazwy „,Mię-

dzywsie*, al. „„Miedzywsie”, pozostało dzisiej-
sze miano, Br. G.

Miedziuszki, zaśc. włośc. nad jez. Wajonis,

pow. święciański, w 2 okr. adm., gm. Zabło-

ciszki, okr, wiejski Perweniszki, 3 dm., 85

mk, katol.
Miedzna, u Długoszai w Lib. ben. Łaskiego

Miedzwna i Miedzwne (może skrócone formy z Miedź-
wiedna i Miedźwiedne). Tak samo nazwy Miedzno,

Miedniewice, brzmiały dawniej: Miedzwno, Miedwnie-

wice (Miedźwiedniewice?). Br, Ch,
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Miedzna 1.) osada miejska, dawniej mko,
nad rzeczką Miedzianką, dopływem Liwca,
pow. węgrowski, gm. i par. Miedzna, odl. 81/,
w. od Węgrowa, 4] w. od Siedlec a 79 w. od
Warszawy. Posiada kościół par. drewniany,
107 dm. (2 mur.), 1004 mk. i 2399 mr, ziemi.
W 1827 r. było tu 200 (7?) dm. i 682 mk,
W 1860 r. 912 mk, (159 żydów) i 101 dm,
Kościół par. pod wezw. Zwiastowania P. M,
istniał tu już w 1470 r. Miasteczko samo za-
łożone zostało w 1581 r. przez Jana Wodyń-
skiego, dziedzica, na gruntach wsi Międzylesie.
Zygmunt I wydał przywilej erekcyjny na
prawie magdeburskiem. Grotard Butler, to-
warzysz niewoli Jana Kazimierza we Francyi,
wziął za żoną w posagu M. Uchwałą sejmo-
wą z 1631 r. wyznaczoną została M. na miej-
sce odbywania sądów ziemskich, Konstytucya
1678 r. potwierdziła tę uchwałę. Butlerowie,
w których ręku M. do końca XVIII w. zosta-
wała, starali się podnieść ubogą osadę. Jan
Butler, ssta drohicki, pułkow. królewski, od-
nowił 1690 r. dawne przywileje i swobody i
czynił rozmaite udogodnienia dla osiadają-
cych, tak chrześcian, jak żydów. W połowie
KVIII w. doszła M. do pewnej pomyślności
i liczyła do 100 dm. Jeszcze w 1794 r. stał
tu niewielki murowany zamek, służący za re-
zydencyą dziedzicom, Kościół obecny wznie-
śli, na miejscu dawnego, w połowie z muru,
w połowie z drzewa, Butlerowie w 1802 r.
Jest w nim głośny z cudów obraz M. Boskiej.
W miejscu, gdzie się ten obraz pierwotnie po-
jawił stoi murowana kaplica. Targi i jarmar-
ki, choć zapewnione przywilejami, nieodbywa-
ły się w M. z powodu bliskości innych miast,
Folw. M. posiada gorzelnią, browar, cegielnią,
młyn wodny, fabrykę terpentyny. Dobra M,
i Jartypory składają się z folw.: M., Wrotnów
1 Wrotnówek, Międzyleś, Miednik, Jartypo-
ry, Warchoły, Tchórzewo; wsi: Wrotnów,
Miednik, Międzyleś, Ugoszcz, Drgicz, Zgrze-
bichy, Żeleźniki, Treblinka, Wyczech, Wron-
kowizna, Rostki, Sokołowszczyzna, Jartypory,
Warchoły, Tehórzewo, Poszewka i Kozołupy.
W 1864 r. rozl. dominialna ogólna wynosiła
mr, 14498; w tem: grunta orne i ogr. mr.
4489, łąk mr. 681, lasu mr. 6477, zarośli mr.
2026, pastw. mr. 498, nieuż, i place mr. 377.
Z powyższej rozległości w r. 1878 sprzedano
częściowym nabywcom mr. 480. Budowle
ubezpieczone na rs. 31700. Obecny obszar
dworski dóbr M. wynosi 8572 mr. W$ Wro.
tnów os. 38, z gr. mr. 1102; wś Miednik os.4,
z gr. mr. 104; wś Międzyleś os. 29, z gr. mr.
490; wś Ugoszcz os. 27, z gr. mer, 061, wieś
Drgicz os. 34, z gr. mr. 604; wś Zgrzebichy
os. 10, z gr. mr. 280; wśZeleźniki 03. 21, z gr.
mr, 353; wś Treblinka os. 20, z gr. mr. 252;
wś Wyczech os. 5, z gr. mr. 102; wś Wron-  
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kowizna 08. 4, z gr, mr. 43; wś Rostki os, 23,
z gr. mr, 637; wś Sokołowszczyzna os. 4, z gr.
mr. 2; wś Jartypory os. 63, z gr. mr. 697; wś
Warchoły os, 8, z gr. mr. 216; wś Tchórzewo
os. 18, z gr. mr, 374; wś Poszewka 0s, 3, z gr.
mr. 172; wś Kozołupy os, 13, z gr. mr. 363.
W 1884 r. folw. Miedzne rozkolonizowano na
18 osad po 40) mr., zakupionych przez 13 ro-
dzin czeskich. M. par., dek. węgrowski, 3500
dusz, M. gm., graniczy z gm. Ruchna, Stara-
wieś, Łochówi Stoczek, sąd gm, okr. II Sto-
czek o 15 w., st. p. Węgrów o 8'/, w.,do Bie-
dlec 41 w., ludn. 4005, rozl. 23293 mr.
W skład gm. wchodzą: Drgicz, Kostki, Kozo-
łupy, Miedzna os., Miedzyńska-Wólka, Mie
dnik, Międzyleś, Orzeszówka, Orzeszowska
Wólka, Poszewka, Rostki, Tchórzewo, Ugoszez,
Wronkowizna, Wrotnów, Wrotnówek, Wy-
czech, Zgrzebichy i Żeleźniki. 2.) M.-Dre-
wniana, wś nad rz. Węglanka, pow. opoczyń-
ski, gm. i par. Białaczów, odl. 6 w. od Opocz-
na. (Gorzelnia, browar i młyn wodny. Nale-
ży do dóbr Białaczów. Ma 37 dm., 373 mk.,
485 mr. ziemi dwor. i 546 mr. włośc. W 1827
r. było tu 34 dm. i237 mk. 8.) M.-Murowa-
na, wś ifolw. nad rz. Wąglanką, pow. opo-
czyński, gm. Topolice, par. Białaczów, odl. 10
w. od Opoczna, ma 29 dm., 244 mk., 470 mr.
ziemi dwor, i 317 mr. włośc, W 1827 r. było
tu 24 dm. i 100 mk. Długosz odróżnia M.-
Wielką (major) i Małą. Opisuje tylko pierw-
szą. Kmiece łany, kśrczma i zagrodnicy da-
wali dziesięcinę dla prebendy dwikozkiej
w Sandomierzu. Zaś z gruntów folwarcznych,
według Lib. Ben. Łaskiego, pobierał dziesięci-
nę pleban w Białaczowie (I, 707, 9). Folwark
był dziedzictwem Mszczuga h. Lis (Dług. I,
366). Druga M., zwana Małą (minor), według
Lib. Ben. Łaskiego (I, 628) miała tylko łany
kmiece i dawała dziesięcinę proboszczowi

w Żarnowie, Br. Ch., A. Pal,
Miedzna, wśi dobra, pow. pszczyński, o 1

milę na wsch. od Pszczyny, przy drodze
z Pszczyny do Górowa. Posiada kościół par.
drewniany z XIV w., obecny z 1858 r., szko-
łę katol., mającą do 180 uczniów że wsi M,,
Grzawa, Siegfriedsdorf i Erdmannsbruch. Ob-
szar dominial. obejmuje osuszone bagna: Zbo-

rowiec (18 mr.), Kościelniok (26 mr.), Spólnik
(19 mr.), Wilczek (24 mr,) i pole Potok, po
wyciętym lesie na mokradłach (82 mr.). Ob-
szar gminny ma 2000 mr.roli, 100 mr, zarośli
i 100 mr, ogrodów. Włościanie mają 67 ko-
ni, 500 sztuk bydła i 200 świń. Par, M. dek,
pszczyński w 1869 r. miała 5749 dusz katol.,
66 ewang., 56 izrael. Należały do niej wsie:
M., Grzawa, Gilowice, Wola, Górów, Zawad-
ka, Międzyrzecz, Siegfriedsdorf i Erdmanns-
bruch; kościoły filialne: Grzawa i Górów,
w Woli kaplica.. Br. Ch.



Miedzne, grupa zabudowań w Wadowicach,
w pow. wadowiekim, Br. G.
Miedzno 1.) część wsi Grochów (ob.) w pow.

kutnowskim. 2.) M. (dok. Miedzwne), wieś i
folw., pow. sieradzki, gm. Męka, par. Rosse-

szyca, odl. od Sieradza w. 12; wś dm. 17, mk.
126; folw. dm. 1, mk. 5. M. stanowiła jedną
całość z dobrami Grądy (ob.). Wspomina tę
wś Lib. Ben. Łaskiego (I, 388). 8.) M., folw.,
pow. wieluński, gm. i par, Siemkowice, odl. od
Wielunia w. 26, dm. 1, mk. 6. 4.) M. wś i
folw., pow. częstochowski, gm. i par. Miedzno.
Leży na drodze z Działoszyna do Kłobucka,
o 20 w. na płn. od Częstochowy. Posiada ko-
ściół paraf., urząd gminny, szkołę początkową
i piec wapienny. Ma 161 dm. (15 folw.),
1199 mk., 2472 mr. ziemi włośc. i 2086 (857
ornej) folwarcz, W 1827 r. było 114 dm.i
691 mk. M, wchodziło dawniej w skład sta-
rostwa krzepickiego al. kłobuckiego (ob. t.
IV, 178—1i 184—2). Kościół tutejszy sta-
nowił filią kościoła kłobuckiego i został wznie-
siony około XIV w. (ob. Dług. II, 213). Po
spaleniu kościoła w 1856 r. wzniesiono nowy
murowany kosztem parafian w latach 1872—
1877. Dobra M. składają się z folw.: M.i
Izbiska, wsi: M. i Borowo. Rozl. mr. 2163:
folw. M.: gr. or. i ogr. mr. 494, łąk mr. 37,
pastw. mr, 120, lasu mr. 1405, nieuż. i place
mr. 38, razem mr. 2094; bud. mur. 13, z drze-
wa 17; płodozmian 5 i 9-polowy; folw. Izbi-
ska: gr. or. i ogr. mr. 64, nieuż. i place mr. 5,
razem mr. 69; bud, mur. 3; jest gorzelnia, po-
kłady kamienia wapiennego i budowlanego.
WŚ M. os, 99, z gr. mr. 1689; wś Borowa os.
21, z gr. mr. 914. M. par. dek. częstochowski,
Gmina M. należy do sądu gminnego okr. III
w Kłobucku, gdzie też st. poczt., ma 14170
mr. obszaru i 3917 mk. (1874 męż.i2043 kob.)
a według wyznań 3300 katol., 16 ewang. i 90
izrael. (1880 r.).
Miedzno 1.) (dok, Miedsno, Mestyno, 1258

Meszwino, za czasów krzyżackich), WŚ, pow.

świecki, st. p. Osie, paraf. katol.i ewang. Osie,
tamże urz. stanu cywil. Obszaru ma 2840'89
mr. W 1868 r. 117 bud., 65 dm., 419 mk.
369 kat., 50 ew. M. należy do starych osad.

R. 1253 nadaje je Mestwin bisk. kujawskie-
mu. B. 1283 posiada M. Glabuna Waysi!.
Księga czynszowa z r. 1415 donosi, że do M.
należało wtedy 24 włók; z tych posiadał 1 wol-

ną; od drugich pobierał zakon */, grzywny od
włóki i 2 kury; osadzone były tedy tylko 4
włóki. Według księgi czynszowej Zr. 1415

- płacił karczmarz w M. zakonowi 4 wiardunki
i2 skojce czynszu (ob. Wegner: „Ein Po-
mersches Herzogthum', str. 481). Wegner
twierdzi, że M. wzięło swą nazwę od Mestwi-
na; trafniejszy jest wywód od miedzy, zwłasz-

cza jeżeli zważymy, że tędy szła stara droga 
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z Drzycimia na Osiek do Starogardu i Gdań-

ska. 2.) M., kasz. Mjedzno, dok. Mesewin, wś
nad Czarną wodą, pow. chojnicki, st. p. Kar-
sin, sąd okr. Chojnice, okr. urz. stanu cywil.
Karsin; paraf. katol, Wiele, ew. Mokre. Ma
obszaru 1319'58 mr., 6 bud., 3 dm.; 64 mieszk.
katol. (r. 1867); według szematyzmu dyec.
128 (r. 1866). W 1870 r. liczono tu 74 mk.,
fdm. M. leży na granicy pow. chojniekiego
i starogardzkiego, w piaszczystej okolicy; czy-
sty dochód z morga szacują tu na 3 sbr.
W 1353 r. nadaje komtur tucholski Konrad
Vulekop uczeiwemu Czeszkowi za jego wierną
usługę dobra zakonu M. podle Bedy (t. j. Wo-
dy czyli Czarnej wody) na obu brzegach le-
żące. Po 5 latach będzie nam dawał co rok
jednę grzywnę pruską czynszu na św. Marcin.
Uwalniamy go też od wszelkich dróg do Li-
twy, tylko przy polowaniu po 5 latach, jak
często mu będzie nakazane od braci naszych
zakonnych, służyć nam jest zobowiązany. Da-
jemy mu też w rzece Wdzie jaz do łowienia
ryb i wolne pastwisko w dobrach naszych.
Według lustracyi z r. 1664 płaciło pustkowie
M. do kasy sstwa tucholskiego 4 flor. 25 gr.
czynszu (ob. Odpisy w Pelplinie). M. nale-
żało wtedy do klucza kosobuckiego czyli zabor-
skiego. 3.) M.-Szlacheckie, niem. Adi, Miedzno;
wybudowanie, pow. chojnicki; należy do wsi
Odry, paraf, kat, Wiele, ew. Mokre, st. poczt.
Karsin. Kś. Fr.

Miedźwieck, wś, pow. lepelski, ob. Zwańsk,
Miedźwiedź (dok.), ob. ZViedźwiedź.
Miedźwiedzice, wś, pow. słucki, kościół

paraf. kat. drewniany, pod wezw. śś. Piotra i
Pawła, fundowany w 1645 r. przez ks, Radzi-
wiłła, bisk. wil. Paraf, dek. słuckiego, 1713
dusz; kapl. w Sowejkach.
Miedźwiedzie Ucho, ob. Wiedźwiedzie Ucho.
Miedźwiedziszki, wś, pow, wileński, w 2

okr. police, gm. Mejszagoła, okr. wiejski
Dukszty, 8 dusz rew.
Miedzyń l.) wś, pow. bydgoski; 33 dm.;

296 mk.; 259 ew., 37 kat.; 109 analf. Poczta,
tel., gośc., st. kol. żel, w Bydgoszczy. 2.) M.-

Mały, wś, pow. bydgoski, 11 dm., 46 mk., 45
ew., l kat.; 10 analf. Poczta it. d. w Byd-
goszczy. W 1879 r. zmieniono nazwę wsi na
Golddorf, 3.) M.- Wielki, uiem. Widlkelmshóhe
an der Weichsel; blisko Wisły, dom., 1748 mr.
rozl.; 3 dm., 52 mk.; należy do gm. i dom.
Niecponie, Poczta i tel, w Fordonie o 2 kil.;
gośc. 0 2 kil.; st, kol. żel. w Bydgoszczy o 10
kil. M. St.

Miedzynięta, zaśc., pow. oszmiański, w 8
okr. polic., gm. Jewie, okr. wiejski Urciszki,

6 dusz rewiz.
Miedzyńska Wólka, wś, pow. węgrowski,

gm.i par. Miedzna. Ma 21 dm., 160 mk., 431
mr, obszaru,
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Miegany, ob. Surwiliszki,
Miegiany, wś, pow. szawelski, gm. skiem-

ska, 24 dusz, 115 dzies, ziemi,
Mieglecy, st. poczt., w pow. borowickim

gub. nowogrodzkiej, pomiędzy st. Ustiużna i
Borowicze.

Mieguny, wś włośc. nad jez, Surwiliszki,
pow. święciański, w 3 okr, polie., par, Koma-
je, 0 28 w. od Święcian, 27 dm., 264 mk. kat.
Os. karcz., | dm,, 4 mk,

Miehałki al, Mihałki, ob. Michałki,
Miejka, rzka, w pow. nowogródzkim, zaczy-

na się w moczarach około wsi Zalesie, płynie
w kierunku południowym koło wsi Zarowie,
folw. Stal i tu rozlawszy się w dwa jeziorka
obraca młyn; przeciąwszy drogę wiodącą z Za-

rowia do Hołubowszczyzny, ma młyn i zwra-
ca się odrazu na płn.-wsch.; przed drogą z Za-
rowia do Czernichowa ma staw i przeciąwszy
drogę obraca młyn; pod folw. Jasin rozlewa
się w jeziorko, ma młyn, poniżej którego przy-
Jąwszy z prawej strony rzekę Chmarkę, traci
swą nazwę, bo odtąd połączone wody przy-
bierają nazwę Dzwieja. Długość biegu około
10 wiorst. A. Jel,
_Miejlunie, wś, pow. wileński, w 2 okr. po-

lie., gm. Muśniki, okr. wiejski Kiernów, 33
dusz rew.

Miejsce, wś, pow. krośnieński, odl. 7 kil.
od Krosna, par. rzym.-kat., urząd poczt., szko-
ła ludowa jednoklasowa i kasa pożyczk. gmin-
na z kapit, 1465 zł. w. a.
siącach utworzono tu nadto st. kol. transwer-
salnej (pod karpackiej). Ta wieś zabudowa-
na w małej dolinie górskiej, 311 m. npm. wznie-
sionej, leży .u zlewu potoku Iwonicza, zwanego
także Małą Lubatówką do Lubatówki, We
wsi przecinają się gościńce z Krosna do Ry-
manowa i z Domaradza do Dukli. Dolinę,
w której się wieś rozsiadła, zasłania od połowy
góra Winna 343 m., od wsch. góra Wapniska
318 m., upłazowe wzniesienia od płd. docho-
dzą 319, a od zach. 392 m, npm. W półno-
cnej części wsi, przy skrzyżowaniu się go-
seiiców stoi drewniany kościół, przy drodze
do Rymanowa cmentarz, a zabudowania dwor-
skie nad Lubatówką, przy drodze gminnej do
Wrocanki, Dawniej wieś królewska, opłaca-
jąca, wraz z pobliską Lubatówką, w ostatnich
latach rzplitej 1250 złp, kwarty, została zało-
żoną niedługo przed r. 1348, gdyż w przywi-

leju nadanym sołtystwu w Rogach jest wy-
mienioną w tym roku jako Meszcze. W pó-
źniejszych aktach piszą nazwę tej wsi Miestce.

Parafia (dyec. przemyska, dek, rymanowski)
niema aktów erekcyi, jest jednak wymieniona

w aktach biskupich w r. 1569, a w akcie wi-
zytacyjnym bisk. Wacł. Sierakowskiego jest
uważaną za istniejącą od kilku wieków, Nie-

wiadomo także z którego roku pochodzi istnie-

W ostatnich mie-
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jący obecnie kościół. Podług spisu ludności
z r. 1881 liczy M. 915 mieszk, rzym.-kat. i 11
izrael. Pos. więk, Maryi z Trzecieskich Kra-
sińskiej ma obszaru 307 mr. roli, 44 łąk i ogr.
i 11 mr. pastw.; pos. mniej. 680 mr. roli, 185
mr, łąk i 54 mr. pastw. M. graniczy na wsch.
z Targowiskami, na płd. z Iwoniczem wsią, na
zach. z Rogami i Wrocanką, a na płd. z Gło-
wienką i Łężanami. Mac.

Miejsce, wś, pow. wadowicki, na prawym
brzegu Wisły, która tutaj dwa razy silnie się
wygina i zagięciami wieś obejmuje. Brzegi
rzeki są niskie, 221 m. npm., gleba namulista
i urodzajna, same zaś wybrzeża zajmują łąki
i pastwiska. W kilku stawach prowadzą go-
spodarstwo rybne racyonalne. Ta wieś nale-
żała dawniej do księstwa zatorskiego, za cza-
sów Długosza (Lib. Benef., II, 230) miuła ko-
ściół p.t,P. M., dziedziczył ją zaś obywatel
krakowski Niklinno, Teraz należy do parafii
rzym.-kat. w Spytkowicach a od Zatora jest
o 9:8 kil. odległą. Liczy 198 mk. rzym.-kat,
Pos. więk. Aug. hr. Potockiego ma 59 mr. roli,
5 mr. łąk i 44 mr. pastw.i stawów; pos, mniej.
244 mr. roli, 25 mr. łąk i 46 mr. pastw. M.
graniczy na zach. ze Śmolicami, na płd, z Pal-
czowicami i Spytkowicami, od wsch. i płn. jest
oblana Wisłą. Mac.

Miejsce al. Miesce, wś i dobra, pow. koziel-
ski, odl, 1*/ą m. od Koźła. Obszar dominialny
z fol. Louisenhof i os, leśną Kobylec, ma 450
mr. roli, 8 past., 272 lasu, 22 nieuż., ogółem
152 mr. Wś ma 9 gospodarzy, 1 ogrodz., 26
komorników. Posiadają oni 770 mr. roli, 15
past., 15 lasu, 47 wody, 39 nieużyt., ogółem
929 mr. obszaru. Parafia i szkoła w Sławen-
cicach. Br. Ch,
Miejska dąbrowa, wś włośc., pow. kozie- h

nicki, gm. Bobrowniki, par. Głowaczów, odl.
24 w. od Kozienic. Posiada urząd gminny,
34 dm., 256 mk. i 797 mr.
Miejska góra, wznosi się między Seretem

a Dniestrem, na płd. od wsi Kasperowiec,
w pow. zaleszczyckim, pod 48? 30” wsch, dłg.
g. F., a 489398” płn. sz. g.; dochodzi wy-
sokości 272 m, npm. Br. G.

Miejska górka, mko, ob. Górka Miejska.
W uzupełnieniu podanych powyżej (t. IL, 710)
wiadomości dodajemy, iż w 1882 r. stanął tu
dom sierot z funduszu prof. Stan. Radajewskie-
go. Dobra M. Górka należą do ordynacyi ks.
Sułkowskiego, mają 8109 mr, obszaru, Par.
kat, M. Górka, dek. jutrosiński, 1998 dusz
(1873 r.) Br, Ch.

Miejska Wola al. Miejska Wólka, niem. *
Steinfliess, dwa dobra ryc., pow. ostródzki, na
pols.-prusk. Mazurach, st. poczt, i tel, Rych-
nowo, 7:8 kil, odl., okr, urz. stanu cywil. Szcze-
pankowo. Osada ta powstała wraz z Kitno-
wem i Dąbkowem na 80 wł., które Hartung v.-



Sonnenborn, komtur dzierzgoński, nadał Pio-
trowi z Kitnowa i bratu jego Hartwikowi
w ziemi saskiej, na takiem prawie, jakie mają
Piotr z Leszcza, Hejman z Wądzyna i Konrad

z Grzybin. Granice tych 80 włók: dobra Kon-
rada Doringa, dobra Jana z Otoczyna— Rych-
nowo, Grierwałd, Frygnowo (Fregenau), Dy-
lewo (Siekerin), Otrzymują także wolne ry-
bołóstwo w jez. Pancerzyn i 16 lat wolności,
po upływie których powinni czynić 2 służby
w lekkiej zbroi. Dan r. 1335 w dzień ś. Maryi
Magdaleny. Obszaru było wtedy w M. W.
20 włók (ob. Kętrz. O ludn. poł., str. 361).
Pierwsze z tych dóbr zawiera 133 ha roli
or. i ogr., 4 łąk, 8 past., 5 lasu, 2 nieuż., 1
wody, razem 153 ha; czysty dochód z gruntu
681 mrk. Drugie obejmują 41 ha roli or i ogr.,
7 łąk, 5 past., 88 boru, 4 nieuż., razem 145 ha;
czysty dochód zigruntu 449 mrk, Ob. Kitnowo.
Miejska Wólka, przedmieście miasta Za-

mością w gub. lubelskiej,
Miejska Wólka, ob. Jfiejska Wola,
Miejski, folw., niem. Domaine Rehden, pow.

grudziąski, par. kat. Radzyn, 2667:25 mr.
obszaru, 19 bud., 8 dm., 126 mk., 104 kat,,
22 ew.; M. fol. jest królewską domeną i nie
płaci żadnych podatków; rola or. i ogr. zawie-
rają 420'33 ha, łąki 97:49, past, 22'14, nieuż.
15:90, wody 127*70, razem 688*56 ha; czysty

_ „dochód z gruntu 14,723 mrk. Kś. Fr,
Miejski Kruhel, ob. Krukel Wielki,
Miejski ląs, w zach. stronie Sielca, pow.

sokalski, Najwyższe wznies. 215 m.
Miejski potok, nastaje z połączenia dwóch

strug we wsi Dołhomościskach, w pow. Mości-
ska, przepływa tę wś w kierunku płn., poczem
zwraca się na zach., zrasza wsch. obszar Są-
dowej Wiszni i na przedmieściu, Dworskiem
zwanem, wpada do Wiszni, z praw. brzegu.
Długość biegu niemal 6 kil. Przy opisie wsi
Dołhomościsk podano mylnie ujście tego poto-
ku do potoku Rakowa. Br. G.

Miejskie Folwarki, przedmieście Kamień-
ca Podolskiego.

Miejskie jezioro, ob. Okuniew.
Miejskie Psiny, ob. Psiny miejskie,
Miekajcie, wś, pow. rossieński, w 8 okr.

polie., par. erźwiłkowska.
Mieklińce, mylnie Mietlińce, wieś nad rz.

Kunką, pow. hajsyński, gm. Kiślak, par. Ku-

na, 185 dm., 1220 mk. (67 jednodworców),
1604 dz, ziemi. Cerkiew pod wez. Ś. Michała,
71 dz, ziemi, M. należały do sstwa hajsyń-
skiego, dziś własność rządowa. Dr. M.

Miel, zaśc. szl., pow. święciański, 4 okr.
polic., o 62 w. od Święcian, 1 dm, 14 mk. kat,

Mielachowicze, wś i fol., nad rz. Waką,
pow. trocki, 1 okr. polic., gm. Międzyrzecz,
okr, wiejski Skorbuciany, 21 w. od Trok; wś
ma 42 włościan uwłaszczonych; fol. zaś 1 dm.,
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10 mk, kat. Własność niegdyś Antoniego Je-
leńskiego, dziś rządowy. 2.) M., fol., pow.
nowogrodzki, od r. 1867 własność urzędnika
Trykućko, przeszło 72 włościan. A Jel.

Mielagiany, wł. Melegiany, wś rząd., nad
rz, Grrejmianą, pow. święciański, | okr, adm.,
o 14 w. od Święcian, gm. Święciany, okr. wiej-
ski Sudata, 53 włościan uwłaszczonych.

Mielańce, zaśc. szl, nad jez. Mielańce, pow.
trocki, w 1 okr. polic., 20 w. od Trok, 1 dm,,
11 mk, katol.

Mielany, wś włośc., pow. wileński, w 1 okr.
police, o 26 w. od Wilna, gm. Niemenczany,
okr. wiejski Podkrzyż, 9 dm., 57 mk, kat.;
właściciel Wincenty Dauksza (1866).

Mielasze, wś włośc., pow. lidzki, 1 okr.
adm., o 16 w. od Lidy, 11 dm., 129 mk,, z te-
go 116 prawosł. (1866).
Mielawa, ob. Miawa,
Mielawicze, wś rząd, nad rz. Krowlatką,

pow. oszmiański, w 2 okr. polie., o 81 w. od
Oszmiany, 12 dm., 79 mk. (9 prawos., 70 kat.),

Mielcarek, pustkowie, pow. odolanowski,
2 dm., 20 mk., należy do wsi i gm. Krempa.,
Poczta i t. d. w Ostrowie. Pod wsią rozkopa-
no groby pogańskie, z których wydobyto mnó-
stwo skorup i odłamków krzemieni, M. Śt.

Mielce, mko nad rz. Turyą, pow. kowelski,
na płn. od m. pow., 200 mk., kościół i klasztor
prawosł,, fundowany w 1542 r. przez Sangu-
szków pod wez, ś. Mikołaja, z obrazem tegoż
św., cezczonym od pobożnych; szkoła duch., 2
jarmarki. Za Augusta III było w M. opactwo
bazyliańskie. Ob. Arch. J. Z. R., cz, I, t. 1,
6, 7, 368, 870. J. Krz.

Mielcucha, Mlcicka, ob. Jonka i Liszki,
Mielcuchy, kol. nad strum, t. n., pow. wie-

luński, gm. Kuźnica Grabowska, par. Krasze-
wice, odl. od Wielunia w. 34, dm, 58, mk. 596,
wchodziła w skład dóbr Kuźnica (ob.). W 1827
r. nosi nazwę Mieluchy, ma 8 dm., 71 mk.

Mielec, msto pow., zbudowane w piaszczy-
stej równinie, 186 m. npm, na praw. brz. Wi-
słoki, odl. 1 milę od Przecławia, 2 m. od Ra-
domyśla, 6 mil od Sandomierza, obszaru 1153
m, 915 kw. sążni; 3177 mk., z których 1705
religii rz.-kat. a 2472 izr. W środku msta za-

budowanego przeważnie parterowemi, częścią
drewnianemi domami, otoczonemi ogrodami,
WZNOSI się okazały, starożytny mur. kościół,
z zdala bielejącą się wieżą. Samo miasto jest
zbudowane w miejscu o tyle wyższem, że wra-
zie wylewu Wisłoki wygląda jakby stało na

wyspie nieżmierzonego okiem jeziora. Jeszcze
w l-szej ćwierci b. stulecia bardzo schludne,
niecierpiące na swym obszarze żydów, nie ró-
żni się dzisiaj to miasto od innych mniejszych
miast Gralicyi. Z miasta prowadzą gościńce:

na płn. do Baranowa, na wsch. droga z prze-
wozem na Wisłoce do Dębicy (o 33 kil.) a na

22
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zach. także z przewozem do Radomyśla. W po-
bliskich wsiach t.j. w Podleszanach i Woli

Mieleckiej, dzielą się te drogi na kilka ramion.
Miasto oblewa Wisłoka od płd. i zach., od

- wsch. zaś otacza je olbrzymi sosnowy bór, bę-
dący połudn. częścią puszczy sandomierskiej.
W płn. stronie miasta nad rzeką jest fol. Ba-
bia góra, a przy drodze do Woli Mieleckiej
na zach., gdzie Wisłoka zagina się prawie pod
kątem prostym, zmieniając bieg zachodni na
północny, na miejscu w tym już -wieku roze-
branego zamczyska, znajdują się zabudowania
więk, pos. Gmina uboga nie posiada żadnego
majątku, wszystkie zaś wydatki dla utrzyma-
nia porządku opędza z poboru należytości tar-
gowych i z dodatku do podatku konsumeyjne-
go od mięsa, co razem w r. 1883 przyniosło
46074 zł, w. a. Starostwo wraz z urządami
z niem połączonymi, mianowicie urzędem bu-
downiczym, załatwiającym także sprawy po-
wiatu tarnowskiego i urzędem podatkowym,
mieści się w budynku suprymowanego w koń-
cu zeszłego stulecia klasztoru ks. trynitarzy.
Oprócz sstwa znajduje się tutaj sąd pow. zło-
żomy z sędziego, 2-ch adjunktów i 2-ch kance-
listów, załatwiający sprawy sporne 51 gmini
30 obszarów więk. pos, z ludnością 32,998.
Dalej jest Mielec siedzibą notaryusza, urzędu
poczt, i telegr., rady powiat., rady szkolnej
okręgowej dla okręgu mieleckiego i tarnobrze-
skiego, urzędu katastralnego, wydziału okrę-
gowego towarz. kredyt. ziems.i okręgowego
towarz. rolniczego. Stale przebywa w tem
mieście 2-ch lekarzy, 2-ch magistrów chirur-
gii i weterynarz. Jest apteka i kilka dosyć
dobrze urządzonych sklepów z towarami ko-
rzennemi i bławatnemi, Dla oświaty zrobiono
dotychczas nie wiele, jest bowiem tylko szko-
łą ludowa 4-klasowa mieszana. Przemysł po-
piera towarzystwo zaliczkowe, liczące 844
członków, którzy złożyli 12,206 zł. w. austr.
w udziałach, 2494 zł. na fundusz rezerwowy.
Koszta administracyi w r. 1883 wynosiły 1038
zł, w. a., dano pożyczek w kwocie 91,815
zł., a cały obrót kasowy wyniósł 135,319
zł. w. a. Oelom humanitarnym służy zakład
ubogich z kapitałem 2063 zł. i fundacya
szpitalna Pinkasa Kranza, mająca dom dre-
wniany szacowany na 2574 zł. w. a. i 5588
zł. w papierach wartościowych. M. był gnia-
zdem Gryfów Mieleckich, których ród wy-
gasł w r. 17/1, a którzy pierwotną wś zamie-
nili na miasteczko. W 1502 r. zniszczył je
pożar i dla tego król Aleksander uwolnił
mieszkańców na 10 lat od wszelkich podatków;
w 1516 r. odbył się tutaj zjazd panów rad ko-
ronnych dla obmyślenia obrony przeciw Ta.
tarom, a w 1522 r. dozwolił król Zygmunt I,
przywilejem wydanym w Grodnie, aby Stani-
sław Mielecki dla kosztownego utrzymania  

dróg, grobel i mostów w okolicy bagnistej i
trudnej do przebycia, pobierał od ładownego
wozu po 4 denary czyli obole. Na prośbę Sta-
nisława i Sebastyana Mieleckich podniósł król
Zygmunt I w 1582 r. opłatę myta, a około r.
15580 przeszło mko w wianie Zofii Mieleckiej
w dom Tarnowskich. Później przeszedł Mielec
spadkiem na hetm, koron. Karola Chodkiewi-
cza, po którym nabył go Zbigniew Ossoliński,
podkomorzy sądecki w 1610 r. i w tej rodzi-
nie był 200 lat z górą. Teraz właścicielem
więk. pos. jest Ludwik hr, Starzeński. Tera-
Źniejszy kościół mur. pochodzi z 1826 r. i ma
godne widzenia pomniki rodziny Mieleckich.
Do końca zeszłego wieku była z nim połączo-
na prepozytura z 4 mansyonarzami, a do r.
1854 obejmował kościół w Chorzelowie jako
filią. Par, starożytna dyec. tarnowskiej, dek,
mieleckiego, obejmuje: Wojsław ze Smoczką,
Cyrankę, Biesiadkę, Rzędzianowice, Trzcia-
nę i Złotniki, z ogólną liczbą 5948 rz.-kat., 45
ew. i 2695 iar. Jeszcze w r. 1611 dozwolił
Zygmunt III dla podniesienia miasta na za-
prowadzenie targów eo «wtorek a jarmarków
na Ś. Jakuba i M. B. Gromniczną, Teraz od-
bywa się 5 jarmarków dorocznych we czwart-
ki: po M. B. Gromnicznej, ś. Trójcy, po Wnie-
bowzięciu, po $. Mateuszu i ś, Marcinie. Grłó-
wnym przedmiotem handlu jest na tych tar-
gach zboże, trzoda i płótno. Obszar więk. pos,
wynosi 158 mr. roli, 26 łąk i ogr., 16 pastw.
i 27 mr. lasu; pos. mn. 510 roli, 38 łąk i 87
mr. pastw. Na płd.-wsch, graniczy M, z Woj- -
sławiem a na płu. z Cyranką i Złotnikami.
Powiat mielecki w Galicyi obejmuje nisko poło-
żone piaszczyste i sosnowemi borami pokryte
dorzecza Brenia i Wisłoki dolnej, granicząc na
ząch. z pow. dąbrowskim, na płd. z pow. tar:
nowskim i ropczyckim, na wsch, z kolbuszow-
skim i tarnobrzeskim, a na płn. z Wisłą, sta-
nowiącą granicę Galicyi od królestwa polskie-
go. Obszar powiatu wynosi 8':8788 kw. mi-
riam. z 66,264 mk., rozsiedlonymi w 106 osa-

dach i 91 gminach katastralnych. Należy za-
tem do najsłabiej zaludnionych, albowiem na
1 kil. wypada zaledwie 80) mk. W całym po-
wiecie są dwa sądy: w M,i Radomyślu i nie
ma żadnej szkoły średniej, Miasteczek jest 4:
M., Radomyśl, Rzochów i Przecław. Podług
wykazów statystycznych z r. 1869 wypadał
ślub w tym powiecie na 56 par, narodziny na
26 par, a śmiertelność, z powodu wilgotnego
położenia, była znaczną, mianowicie | wypadek
śmierci na 29 mk. Pod względem rozdziału
powierzchni zauważać należy, że w posiadłości
większej lasy zajmują o 1905 mr. więcej niż
role, łąki i pastwiska razem; lasy bowiem zaj-

mują 37,588, role 26,414, łąki 451], a pastw.
4,758 mr. Powodu należy szukać w nieuro-
dzajności piaszczystej gleby, która nie zwraca



poniesionych kosztów na trzebienie lasów,
lub miejsca wykarczowane zamienia w pustki

o lotnym piasku, Pos, mn. uprawia dla wy-
żywienia się prawie dwa razy tyle roli ornej
227 pos: więk. 6.3. 45,933 mr., stosunek jednak
pastwisk do ornej roli i łąk jest bardzo zna-
CZNy, przypada bowiem na łąki 7,(74 mr. a na
pastwiska 10,782; za to obszar lasów mn. pos,
Wynosi zaledwie 721 mr. To pochodzi prze-
ważnie z powodu, że włościanie wyniszczyli
swe lasy dla wyrabiania smoły, a na wyrę-
bach powstały nieużytki. W powiecie nie ma
także fabryk większych; w 1883 r. nie była
W ruchu ani jedna gorzelnia lub browar pi-
wny, przez co i dochód państwa z tego powia-
tu jest stosunkowo mały. W 1869 r., później-
szych bowiem wykazów statystycznych nie
mamy pod ręką, wynosił podatek gruntowy
ordyn. wraz z dodatkami 'J4 1 "/, na rzecz
panstwa 48,024 zł, w. a. 61 ct., a czysty
podatek czynszowy 781 zł. w. a. Ponieważ
powiatu nie przecina żadna kolej żelazna ani
gościniec rządowy, a kamieniołomy są nader
rzadkie, przeto komunikacya jest utrudnioną,
: nawet główny artykuł zbytu, t.j. drzewo,
Traci wiele na swej wartości. Mac.
Mielechańce, wś, pow..lidzki, w 2 okr. pol,,

gm. Koniawo, okr, wiejski Krzywile, należy
do dóbr Koniawki Jundziłłów; 13 dusz mes.
Mielechowicze, wieś, pow. nowogródzki,

$m. stołowicka, o 3 w. na płd.-wsch. od jez.
s Kołdyczewskiego, u początku rz. Szczary, ma13 osad; miejscowość małoleśna, grunta dobre,Mielechowo, fol. pryw., pow. lidzki, 1 okr.
pol., 9.24 w. od Lidy, 3 mk, (1866). M. okrąg
wiejski w gm. Dokudowo, pow. lidzki, liczy
wswym obrębie wsie: Czerewki, Korniłki
Misiury, Wbołotnia, Mikulicze, Onacki, Ka-
zieczyn, Kiryanowce, Bakuny; 273 włościan
uwłaszczonych.
_Mielechy, nieistn. wś w pow. krzemieniec-

kim, w gm. zahajeckiej, t. j. na płn. od Rach-
manowa; ob. Pamiat., Kij, Arch, Kom,, t, IV,
oddz. 1, 79.

Mielecka wola, dawniej Długawola, wieś,
pow. mielecki, par. rz.-kat. Książnice, leży na
praw, brz, Wisłoki, naprzeciw miasta Mielca,
na małym wzgórku, 186 m. npm., podczas gdy
brzegi rzeki tylko 175 m. npm. są wzniesione.
a obszarze tej wsi przecinają się drogi z Miel-

ca do Radomyśla i z Dębicy do Glin nad Wi-
słą, Tu urodził się 1748 r. Józef Maksymi-
lian Ossoliński autor prac krytycznych i hi-
storycznych, fundator - Biblioteki narodowej
"ENIA Ossolińskich we Lwowie. Wś ma 644
mk., z których 90 przebywa stale na obszarze
więk, POS. Z nich 625 wyznaje religią rz.-kat,
z 19 mojżesz. Pos. więk, jest własnością Za-
kładu narod, imienia Ossolińskich, zostaje je-
dnak, na mocy aktu fandacyjnego tegoż Zakła-  
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du, w dzierżawie krewnych fundatora, na wa-
rnnkach, których zarządowi Zakładu zmieniać
nie wolno. Oprócz Mieleckiej woli zapisał fun-
dator Zakładowi Piątków i Zgórsko, składają
ce się z folw.: Starydwór, Giełda, Przybył,
Partyń i Schabowiec, Pos. więk. w M. woli
ma 858 roli, 110 łąk i ogr., 34 past. i 21 mr.
lasu; pos. mn, 499 roli, 35 łąki 57 mr. pastw.
Gleba jest piaszczysta, średnio urodzajna. M.
wola graniczy na płn. z Rzędzianami, na zach.
z Trzeianą a na płd. z Podlaszanami. Mac.

Mielejczyce, wś nad rz. Krupą, pow. brze-
sko-litewski, na płn.-zach. od Brześcia. Była
tu par. katol, dek. brzeskiego, z kaplicami:
Chlewiszcze, Nurzec i Połowce. Ob. Pamiat.
Kij. Arch. Kom., t. II, oddz, 2, 90.

Mielenie, wś nad rz. Irszą, pow. radomy-
ski; zaludniona przez drobną szlachtę mazur-
skiego pochodzenia; 1765 mk., do 1839 r. uni-
tów, dziś prawosł.; około 6,200 dzies. ziemi,
Cerkiew drewn. pod wez. ś. Michała, wzniesio-
na w początku zeszłego wieku, w 1800 i 1855
r. odnowiona. Znajduje się tu glina kredowa.
Mielenko al. Melinki, jez, w komturstwie

gdańskiem, było już w 1880 r. własnością o0o.
kartuzyan w Kartuzach (ob. Cod. dipl. Cartu-
siae, str. 250; rkp. w Pelplinie),

Mielenowicze, Milenowicze, mko, pow. ko-
welski, ob, Milanowicze,
Mielenz al. Milenz (niem.), dok. Milorades-

dorf, Myloradestorph dok. 1282, wś z kościołem
paraf, na Żuławach malborskich, pow. malbor-
ski, st. p. Neumiinsterberg, par. ew. Altmiin-
sterberg, okrąg urz. stanu eywil. Gnojewo,
szkoła w miejscu; odl. od Malborka 1 /, mili.
Wś ta ma 16 gburskich posiadłości, 4 zagro-

dy, 136 włók i 6 mr. obszaru; 495 mk, (1868

r., 376 kat., 87 ew., 26 menonitów, 6 żyd,;
48 dm. Do tutejszego kościoła paraf. należy
także filia w Altmiinsterberg, W 1878 r. by-
ło 344 komunikantów. Przywilej lokacyjny
tej wsi datuje zr. 1321; za czasów krzyżac-
kich płacili włościanie od włóki 1'/, grzywny

Z Ks. Fr.
RZ 8osady wiejskie, na głuchem
i » Pow. piński, w 1 okr. pol. łohiszyń-

skim, w okolicy pomiędzy Łuninem i Łuniń-
cem,przy drożynie z Wólki do Dziaciełowiez.
ż Mieleszewo, wś, pow. miński, w okr, polie.
ojdanowskim, pomiędzy wsią Szabuniew-

szczyzną i fol, Wilszczyzną, 4 osady; miejsco-
wość bezleśna, grunta dobre. A. Jel.

Mieleszki, osada należąca podług lustracyi
z 16386 r. do dóbr kaniowskich, ob. Kaniów
(6. III, 813—1).

_ Mieleszkiewicze 1.) wś i dobra nad rz,
Łoszą, lew. dopływ. Czercienia, pow. mozyr-
ski, w okr. police. skryhałowskim, o 24 w. na
płd.-zach. od Mozyrza, przy trakcie handlo-
wym z Mozyrza do Pińska; wieś ma 85 osad

ań
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pełnonadziałowych, cerk. z cudownym obra-
zem N. M. P. Gmina mieleszkiewicka składa
się z 7 starostw wiejskich, 11 wiosek i do 1000

„ włościan płci męzkiej; szkółka gm, Dobra nie-
gdyś Sulistrowskich, za czasów poddaństwa
w pierwszej połowie bieżącego stulecia przy-
nosiły dochodu z pańszczyzny męzkiej około
7000 zł., z pańszczyzny kobiecej około 4000
zł., z gwałtów przeszło 600 zł.; z danin, mia-
nowicie: z miodu 1256 zł., z grzybów 150
zł., z chmielu 150 zł., z dranie łupanych
150 zł., z kur 155 zł., z jaj 88 zł; z propi-
nacyi i czynszów około 2600 zł. (wypis z In-
wentarza). Od r. 1874 własność kupca z Ry-
gi Szepelera przeszło 1185 wł, obszaru. Odlu-
dne, zapadłe, głuche Polesie; grunta piaszczy-
ste, pełno dzikiego zwierza; lud w stanie pier-
wotnej prostoty. Ob. Arch. J. Z. R., cz. LV,
t. I, 165. 2.) M. wś, pow. słucki, gm, słuc-
ka, w miejscowości poleskiej, 54 osad pełno-
nadziałowych, > A. Jel.

Mieleszkowicze, dobra, pow. sieński, gm.
zamecka, z folw.: Sobole, Słobódka, Starosiel,
Hrynki i zaśc. Myszki, 2 młyny, krupiarnia,
folusz, 3 karczmy i kilka siedzib, przytem 12
jezior, z tych niektóre są rybne (poławiają się
szczupaki, liny, leszcze), Dwie rzeki: Uświeja
(dopływ Ulanki) i Swiecza, łącząca dwa jezio-
ra. Odiegłe o 47 w. od st. Kropki dr. żel. mo-
skiewsko-brzeskiej, o 15 w. od m. Ozesnik, 25
w, od m. Bieszecikowicz, 13 w. od Czereż, Z na-
zwy tych dóbr można wnioskować, że prawdo-
podobnie były one niegdyś dziedzictwem zna-
nej rodziny senatorskiej Mieleszków h. Kor.
czak, osiedlonej najprzód w Smoleńszczyźnie,
później zaś, po zajęciu tego kraju przez Ros-
syą, na Litwie i Rusi litew. Mieleszkowie,
Jako zasłużeni a przytem „egzulanci*, prawdo-
podobnie otrzymali przywilej królewski do za-
kładania i osiedlania ziem pustych, do szafun-
ku korony należących, którym następnie dali
nazwę własnego miana rodowego. Później zaś,
jako wiano lub sprzedażą przeszły M. w posia-
danie innej rodziny, Milczy o tem jednak tra-
dycya i źródła piśmienne; ślady zaś zachowa-
ne w miejscowem archiwum wskazują jako
dziedziców M. w drugiej połowie XVI wieku
kniaziów Łukomskich. Wieś zwana Zameczek,
w odległości 3 w. od M., posiadająca kilka-

dziesiąt chat osady, cerkiew paraf. (niegdyś
unicką, obecnie prawosł,), zarząd gm.i szkół-
kę włośc., przytem (należące do dziedzica M.)
karczmę z młynem na rzece Uświei, w XVIa
nawet jeszcze w połowie XVIII w. była mia-
steczkiem z warownią, zwaną w inwentarzach
ówczesnych „Zamkiem Biełohorodkiem Miele-
szkowskim”, który przed paru wiekami był
stolicą obszernego klucza, same za5 M., chociaż
jako fandum majątku już wowczas istniały,
miały znaczenie wyłącznie gospodarskie, Pier-  

wsza piśmienna wzmianka o istnieniu M, łą-
czy się ze wspomnieniem zatargów granicz-
nych z sąsiadami. W Obolcach, nęlznej teraz
mieścinie pow. orszańskiego, w odległości kil-
kudziesięciu wiorst od M., znajduje się kościół
(dawniej paraf, teraz filial,), fundowany przez
Władysława Jagiełłę w 1387 r., i hojnie przez
niego uposażony. W liczbie szerokich posia-
dłości tamecznego plebana były dobra Wio-
dziec z folwarkami, graniczące z M. Ta oko-
liczność dała powód do nieustannych kłótni i
sporów granicznych. Wynikiem tego był de-
kret komisarski graniczny między kn. Andrze-
jem Andrzejewiczem Łukomskiin, dziedzicem
M.i kś. Janem Haykiem, plebanem oboleckim,
zapadły w 1552 r. „,za żałobami y listami Kró-
la Jmci*', Pomieniony dekret kwestyi grani-
cznej stanowczo nie rozstrzygnął, gdyż podo-
bne spory zachodzą i w późniejszym czasie
między kn. Iwanem Łukomskim i następcą kś.
Hayki, kś, Maciejem Radymińskim. W 1605
r., po zejściu kn. Iwana Andrzejewicza Łukom-
skiego, M. drogą spadku stają się dziedzie-
twem kn. Iwana Borysowicza i Romana Iwa-
nowicza Łukomskich. Z dokumentu dzielczego,
w którym obręb każdej wsi wymieniony po
szczególe, przekonać się można, że granice
klucza w początkach XVII w. sięgały znacz-
nie dalej niż w czasie późniejszym, t. j. przy
schyłku XVIII w. Nowi dziedzice zachowali
wspólne władanie zamkiem „,Białohorodkiem'
i połową miasteczka, z młynami, stawem i wol-
nym połowem ryb; we wspólnem także włada- -
niu obu kniąziów pozostały grunta niemierzo-
ne; przestrzeni zaś objętej pomiarem wypadło
na schedę kn. Romana 329 włók, a dla kn.
Iwana 332 wł. Połowa zamku Biełohorodka
z zabudowaniem dwornem, częścią miasteczka,
z cerkwią, z placami do mieszczan należącemi,
z młynem na rzece Uświei, z wsiami: Kamie-
niec, Uhły, Sobolewicze (dziś Sobole) i z ob-
szarem gruntów przeszło 86 włók było dzie-
dzietwem Sasina Olechnowicza Borejszy i żo-

ny jego, zatem kn. Roman dla zaokrąglenia
swych posiadłości, nabył to wszystko na wła-
sność w 1610 r. Następnie znajdujemy, że
Frydrych Niemirowicz Szczytt, wspólnie z żo-
ną Maryną Iwanówną z domu Łukomską, dzie-

dziczą część nabytą, od kn. Romana Iwa-
nowicza, która w 1618 r. przez małżonków
wspólnie odprzedaną została na wieczność kn.
lwanowi Borysowiczowi Łukomskiemu; świad-

czy o tem inwentarz (pisany po polsku), wy-
dany przy sprzedaży, W 1623 r. kn. Iwan
Borysowicz Łukomski, sędzia ziemski orszań-
ski, ustępuje dziedzictwo M. synowi swemu
Bazylemu, który zastawia pomienione dobra
z folwarkami Lwu Sapieże, wojew. wileńskie-

mu, w 1624 r. za sumę 18,000 złp. Jednocze-
śnie zaś prawie w 1628 r. tenże kn. Iwan Bo-



rysowicz sprzedaje „Zamek Biełohorodzki* ze
wszelkiem zabudowaniemi „„ruchomością woj-
skową** przytem mczko z placami, gruntami i
folw. Bielniakowskim za 6000 kop groszy
litew. Adamowi Aleksandrowi Wojciechowi-
czowi Szorcowi Sławeckiemu. W 1629 r. kn.
Bazyli Łukomski, sędzia ziemski orszański,
sprzedaje Leonowi Sapieże, wojew. wileńskie-
mu, hetm. w. litew., majętność M. z folw. S0-
bolami i Cholniewiczami i ze wszelkiemi przy-
należnościami za 40,000 złp.; tenże Sapieha
w 1631 r. nabywa od Jana Szorca zameczek
„Białohorodek Mieleszkowski* na wieczność,
z miasteczkiem, z folwarkiem za rzeką Uświją
tt. d. Od tej pory M., jako część obszernych
dóbr czerejskich, dziedziczne Sapiehów, pozo-
stały we władaniu tej zamożnej rodziny aż
do końca zeszłego wieku. Płn--wsch. część
Rusi litew., jakkolwiek wolna od nawały ta-
tarskiej, niemniej jednak częste i dotkliwe po-
nosiła klęski. Nie licząc bowiem bratobój-
czych walk, w dawniejszej epoce pomiędzy
kniąziami połockimi i kijowskimi, w czasach
Poźniejszych krótkiego stosunkowo używała
spokoju za silnych rządów Gredymina, Olgier-
da i Witolda, Po zgonie tego ostatniego na-
stąpiła długa i ruj nująca mieszkańców zawie-
rucha domowa pomiędzy Zygmuntem Kiejstu-
towiczem i niespokojnym Swidrygielłą, sprzy-
mierzonym z rycerzami mieczowymi z Inflant.
Później za Jagiellonów i Wazów kraj ten sta-

„Je się placem długoletniej walki z Rossyą
która zaZygmunta Augusta, po zdobyciu Po-
locka, sięgać zaczęła w głębszą Litwę. Tak
np. na polach iwańskich około Czasznik (w są-
siedztwie M.) szczupły oddział wojsk litew=
skich pod dowództwem Mikołaja Radziwiłła
hetm. w. ks. litew,, stanowczą zadał klęskę
wojskom Iwana Groźnego, dowodzonym przez
Szujskiego d. 26 stycznia 1569 r. Za Jana
Kazimierza walka wrzała tu nieustannie, W r.
1660 armia Chowańskiego stała obozem pod
Czereją (również w sąsiedztwie M.) i w tejże
okolicy wojska polskie zniosły znaczny od-
dział Chowańskiego, który sam omal nie
wpadł w niewolę, zostawując na pobojowisku
działa i chorągwie. Szezupłe siły Czarnieckie-
go gromiły nieprzyjaciela cztery razy z rzędu
w okolicach Czerei, o czem świadczy Pasek
w swych Pamiętnikach, Taki stan rzeczy
ujemnie wpływał oczywiście na dobrobyt ca-
łej okolicy. Ów „Zamek Biełohorodek Mie-
leszkowski« zrujnowany do szczętu, chociaż
Jeszcze w w. XVIII posiadał załogę milicyi
nadwornej Sapieżyńskiej, nawet w tradycyi
ludowej wspomnień nie zostawił; teraz zaś za-
ledwie niewyraźny ślad wałów obronnych
świadczy 0 dawno minionej epoce. Nie mniej-
sze też zmiamy zaszły pod względem ekonomi-
cznym, Same fundum M. składały niegdyś dwa  
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osobne dwory kniaziów Iwana i Romana Łu-
komskich, Scheda tego ostatniego była nastę-
pnie w dożywotniem władaniu Maryny z Łu-
komskich Szczyttowej. Za rządów Sapieżyń-
skich utworzył się jeden tylko folw. Wzmian-
kowane w inwentarzach folwarki Sobolewicze
alias Sobole, w końcu XVIII w. wcale nie
istniały i na nowo odbudowane zostały przed
laty kilkudziesięciu; Cholniewicze zaś, o 20 w.
położone, przy wyprzedaży ogólnej Czerej-
szczyzny w końcu XVIII w. przeszły w obce
władanie. W tej epoce jednak klucz mielesz-
kowski jeżeli nie w kwitnącym, to w znośnym
stosunkowo zostawał położeniu. Włościanie
za rządów Sapieżyńskich i późniejszych odzna-
czali się zamożnośeią, płacili niewielkie czyn-

sze i umiarkowaną odbywali pańszczyznę.
W początkach wieku bieżącego nowa katastro-

fa polityczna przeważny znów wpływ miała
na stan ekonomiczny M., gdyż tameczna oko-
lica była teatrem krwawej walki wojsk ros-
syjskich i francuskich w 1812 r.; wówczas kil-
ka wsi mieleszkowskich spalono, na opustosza-
łych zaś gruntach potworzone zostały około
1820 r. folwarki Słobódka i Sobole; w now-
szych zaś czasach, przed uwłaszczeniem wło-
ścian, stanęły jeszcze nowe folwarki: Starosiel,
Hrynki i zaścianek Myszki czyli Autuchy,
Przy końcu XVIII w. niepomyślny stan inte-
resów majątkowych skłonił ks. Franciszka
Sapiehę do sprzedaży częściowej hrabstwa cze-
rejskiego. Tym sposobem nz przestrzeni po-
mienionych dóbr potworzyły się drobniejsze,
niemniej jednak obszerne posiadłości kilkuna-
stu najmniej nowych właścicieli. Klucz mie-
leszkowski nabył w 1798 r. Adam Chmara,
wojew, miński, za 534,000 złp., z warunkiem
spłaty zastawnika mieleszkowskiego w termi-

nie prawnym, t. j. w 1800 r. w ilości 318,000
złp., pozostałość zaś umówionej sumy wypła-
cit przy zawarciu tranzakcyi. Po zejściu wo-

jewody mińskiego w 1805 r. M, razem z inne-
mi jego dobrami przeszły we władanie wdowy
jego Maryanny z Orańskich, jako dożywo-
tniczki, M. posiadały wówczas przeszło 300
chat włościańskich i jeden tylko folwark, t. j.
samo fundum; główny zaś dochód stanowiły
czynsze włościańskie, dzierżawa z jeziór, kar-
czem i młynów, Dziedzictwo M. spadło na ro-
dzonego brata wojewody Joachima Chmarę,
wojskiego mińskiego, zmarłego w 1811 r.; do-
żywotniczka zaś zgasła w 1816 r. a wówczas

M. stały się własnością Hilarego Chmary (sy-

na wojskiego), który rządził tym majątkiem
przez lat kilkadziesiąt, umierając zaś przeka-
zał całkowitą spuściznę dwom synom: Adamo-
wi i Joachimowi. Nowi dziedzice wspólnie,
bez podziału władali tym majątkiem do zgo-
nu Joachima Chmary w 1868 r. Nareszcie
skutkiem układów familijnych przeszły M,
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z folwarkami na wyłączną własność Adama
Chmary, na mocy aktu intromisyi urzędowej
w 1878 r. Jednocześnie, celem załatwienia in-
teresu o podział majątku i dla spłaty wierzy-
cieli, folwarki: Sobole, Starosiel, Hrynki z za-
ściankiem Myszki sprzedane zostały z prze-
strzenią ziemi na ogół 959 dzies., w tej liczbie
używalnej 841 dzies. i nieużytków 118 dzies.,
w posiadaniu zaś dziedzica teraźniejszego M.
z folw. Słobódką, gruntami do karczem i mły-
nów należącemi we wsiach: Zameczku, Dubro-
wicy, Pieśkach i Wiaciorze, tudzież z osobnym
obrębem leśnym (o 30 wiorst odległym) w uro-
czysku Łotyszowo czyli Adam-lada pozostało
2,589 dzies., w tej liezbie używalnej 1,600
dzies, i 989 dzies. nieużytków, przyczem je-
ziora zaliczono do nieużytków. Grunta uro-
dzajne gliniaste (w niektórych miejscach czar-
noziem). Znajdują się tu miejsca piaszczyste
i niziny wilgotne (w niewielkiej ilości). Łąki
i pastwiska wyborne, siana zbiera się rocznie
do 80,000 pud. Główną produkcyą stanowi
żyto, pszenica, jęczmień, len, groch i owies,
Lasu niewielka obfitość; w pobliżu majątku
drzewo wyłącznie prawie opałowe. Włościa-
nie należący niegdyś do dóbr M, po uwła-
szczeniu posiadają następną ilość ziemi podle-
głą wykupowi: wś Zameczek ziemi używalnej
359 dz., nieuż. 120 dz.; wś Bielniaki używ.
332 dz., nieuż, 93 dz.,; wś Kamieniec używ.
130 dz., nieuż, 25 dz.; wś Sobole używ. 306
dz., nieuż. 44 dz.; wś Uhły używ. 187 dz.,
nieuż. 55 dz.; wś Puśki używ, 430 dz., nieuż,
194 dz.; wś Mihlewszczyzna używ. 86 dz.,
nieuż, 42 dz.; wś Kruhlica używ, 141 dz,,
nieuż, 21 dz.; wś Łazuki używ. 316 dz., nieuż.
68 dz.; wś Hrynki używ. 157 dz,, nieuż, 206
dz.; wś Zuczki używ. 63 dz., nieuż. 18 dz.; wś
Osow używ. 186 dz., nieuż. 38 dz.; wś Zieleź-
ki używ. 147 dz., nieuż. 59 dz.; wś Dubrowica
używ. 209 dz., nieuż. 43 dz.; wś Załozie używ.
109dz,, nieuż. 66 dz.; wś Wiacior używ. 488
dz,, nieuż. 94 dz.; wś Chotnin używalnej 421
dz., nieuż. 151 dzies, . A. Ch.
Mieleszówka, wś nad Prosną, pow. ostrze-

szowski, 17 dm., 191 mk, ew., 588 mr. obsza-
ru, Poczta w Bobrownikach, st, kol. żel. i tel.w Ostrzeszowie i w Podzamczu.

Mieleszyn, kol., fol, majorat, os, karcz, nad
rz, Prosną, pow. wieluński, gm. Bolesławiec,
par. Mieleszyn, odl. od Wielunia 25 w. Po-
siada kościół par. drewn, Kol. dm. 85, mk.
681; folw. dm, 5, mk. 42; os, karczem. dm. 1,
mk. 7; M. poduchowny, majorat 29 mk.; os.
prob. $ mk, W 1627 r. wś rząd., 60 dm., 455
mk, M. wraz z Chróścinem i lasami żdżarskie-
mi stanowi dziś majorat gen. Krasnokuckiego,
mający 3157 mr. rozl. (1569 lasu), M. stano-
wił pierwotnie uposażenie klasztoru cystersek
w Ołoboku, Już w początku XVI w. była tu  

kaplica stanowiąca filią Bolesławca. Około
1541 r. została ona zamienioną na kościół par,,
gdyż wprowadzono tu probosz, Marcina z Pe-
znania. Jednocześnie w miejsce pierwotnej ka-
plicy zrujnowanej, wystawiły zakonnice no-
wy drewn. kościołek, W 1761 r. powtórnie
nowy wzniosły zakonniee. Chylącą się do u-
padku budowłę wyrestaurował miejscowy pro-
boszcz około 1850 r., zapobiegając zamierzone-
mu zniesieniu parafii, Kościół fil. (dawniej pa-
rafialny podobno) istnieje w Chróścinie, który
także stanowił uposażenie cystersek w Ołobo-
ku (por. Lib, Ben. Łaskiego, t. II, 145). M.
par., dek. wieluński, 1500 dusz. — Br. Ch.

Mieleszyn (dok, Mileszyno), dom., pow.
gnieźnieński, par. Sokolniki, 2169 mr. rozl,,
2 miejsc.: a) M., b) Babin, leśn., 10 dm., 225
mk., 10 ew., 215 kat., 95 analf, Olejnia, ce-
gielnia. Poczta w Łopiennie, tel. w Kleeku 07
kil., gość. o 6 kil., st. kol. żel, w Gnieźnie o 17
kil. Własność Kazimierza Kalkszteina. We-
dług Lib, Ben. Łaskiego (t. I, 89, 94) wieś ta
płaciła dziesięciny arcybisk. gnieźnieńskiemu
od końca XVI w. Posiadała kaplicę filialną
drewn., z 2-ma ołtarzami, fundacyi dziedzica
Stanisława Jabłkowskiego, który zostawił fun-
dusz dla plebana, Dziś nie ma śladu kaplicy.

Mieleszynek, kol. i fol. pow. wieluński,
gm. Sokolniki, par. Mieleszyn, odl. od Wielu-
nia w. 26.; kol dm, 5, mk, 27; fol. dm. 3.
W 1827 r. wś rząd., 3 dm,, 24 mk.
Miełewicze 1.) wś włośc, nad rz, Raduń-

ką, pow. lidzki, 1 okr. polie., o 21 w. od Lidy,
5 dm., 68 mk, (1866). 2.) M., wś, pow. lidz-
ki, w 2 okr. polie., gm. Ejszyszki, okr. wiej-
ski Poraduń o 15 w. od Ejszyszek, należy do
dóbr Poraduń Turskiego, 31 dusz rew. 3.) M.,
wś, pow. słonimski, przy drodze z Dereczyna
do Piasek.
Mielewszczyzma 1.) wś włośc., pow. 0sz-

miański, w 2 okr. polic., o 21 w. od Oszmiany,
3 dm., 37 mk, (15 prawosł., 22 katol.). 2.)
M., wś, pow. drysieński, parafia rosicką,

Mielęcin, wś, pow. włocławski, gm, Smiło-
wice, par. Kruszyn, ob. t. III, str, 2700—93,

Mielęcin, dom. i gm., pow. ostrzeszowski,
Leży na samej granicy od Szląska, ma 4653
mr, rozl.; 6 miejsc.: a) M., dom., karczmy, b)
Utrata, c) Stępna; folwarki: d) Emilianopol,
e) Faustyanka, f) M., leśnictwo; 14 dm.; 193
mk.; 84 ew., 108 kat, 1 żyd. Gorzelnia, młyn
i cegielnia. Poczta i tel. na miejscu; gośc. i
st, kol. żel, w Bralinie w Szląsku o 5 kil,

Mielęcin 1.) niem. Mallentin al, Melentin,
folw., pow. wałecki, st. p. Ruszona, 2 kil. odl.
Zawiera 27809 haroliorn. i ogr., 47:14 past.,
222'85 boru, 10'66 nieuż., razem 558-24; 5
bud., 2 dm., 48 mk., 25 kat., 18 ew, 2.) M.,
niem. Mellentinal, wś paraf, z kośc,, pow. wałe-
cki, st,p.Ruszona; paraf, ew. Człopa; szkoła



w miejscu. | Parafia kat. należy do archidye-
cezyi gnieźnieńskiej, dek. wałecki, ma 1947
dusz. Obszar wynosi 5776:96 mr. magd., 175
bud., między tymi 59 dm., 542 mk. (r. 1868),
510 kat., 27 ew.; podatek od gruntów 92 tal.,
od bud, 35 tal. M. tworzy osobny okr. urz,
stanu cywil., który r. 1880 liczył 1638 dusz;
r 1882 urodziło się 70 dzieci, zmarło 34 osób,
zawarto 9 małżeństw, Kś. Fr.

Mielęcinek, niem, Friedenfeld, folw., pow.
babimostski, 704 mr. rozl.; 3 dm., 45 mk.; ob.:

loska. Poczta w Jabłonie; st, kol. żel. w No-
wym Tomyślu,
„Mielgie, wś rząd., pow. lidzki, o 5 w. od

Lidy, 5 dm,, 30 mk. (1866).
Mielianowo, wś w zach.-płd, stronie pow.
orysowskiego, w gm. smolewiekiej, w okr.

police. łohojskim, ku granicy pow. mińskiego,
10 osad, miejscowość poleska, grunta lekkie,
nizinne. A. Jel,
Mielice 1.) al. Mielicz, niem. Militsch, dok.

z 1154 r. Milich 1249 r. Milicz, łac. Milicium,
Miasto pow, na bzląsku, w reg. wrocławskiej,
Leży nad Yz. Barycz, która odtąd staje się
spławną l tu przyjmuję Brandę. Położone
pod 510 31' 28 płn. szer. i 349 59' 58 wsch.
dłg., odl, 8 mil od Wrocławia, Wzniesienie
818 st. nad poziom Baltyku a 15 st. nad po-
zlom wód Baryczy. Miasto stare posiada trzy
bramy, zamkową, polskąi wrocławską i dwa
przedmieścia polskie i niemieckie. W 1844 r.
było tu 128 dm. w mieście, 2] dm. w starem
mieście, ŻĄ dm. w polskim i 52 w niemieckim
przedmieściu; 223] mk, (1839 ewang., 297kat, 195 żydów), Obecnie M. mają 3316 mk
Piękny park i zamek hr. Maltzan. M, posiada-
JA prócz zwykłych władz powiatowych i miej-
skich, kościół par. katolicki i szkołę katol,
kościół par. ewang. (przy którym dawniej by-
wał oddzielny polski kaznodzieja), szkołę
ewang. 4-klasową, synagogę, szpital, dom dla
ubogich, więzienie okręgowe. Ludność trudni
się tkactwem, rękodzielnictwem, rybołów-
stwem i uprawą roli na 12 włókach do miasta
należących. Początkiem miasta był gród wa-
rowny, wspominany już 1154r. W 1386r.
król Jan czeski zdradą opanował gród, o który
toczył w 1339 r. spór z bisk. Nankerem.
„1482 r. Husyci napadli miast»,„;Pożar

Zniszczył zamek 1536 r. a miasto w 1549 r.
Od 1494 istniało swobodne państwo mieliekie,
które od rodziny Kurtzbachów przeszło 1590
r. do hr, Maltzan. Mielicki powiat (Militsch-
Lrachenberg) regencyi wrocławskiej, w śre-
dnim Szląsku, ma 16/4 mil kwadr., 55751
mk,, przeważnie ewang. Obszar powiatu lesi-
sty,gleba piaszczysta, dużo łąk, Lasy obfitują
w zwierzynę. Hodowla owiec, gospodarstwo
rybne i miejscami uprawa wina. Par. M., dek,
t. n., miała 1869 r. 1170 kat., 15000 ew., 105  
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izrael., 3 dyss, Dek. mielicki dyec. wrocł.
miał tegoż roku 10232 katol., 39483 ewang.,
252 izrael., 3 dyss., w 5 parafiach: Twardagó-
ra, Frauwaldau, Frejno, Goszyce, Mielice,
Sulau, Tscheschen. 2.) M., niem, Militsch, dok.
1406 ZZiłitzo, wś i dobra, pow. kozielski, odl.
2'/, w. na płd.-zach. od Koźla. Leży w po-
bliżu dróg z Głogowy do Raciborza i z Koźla
do Głupczyc. Obszar dworski, własność hr.
Larisch w XVIII w., należy stale do właści-
cieli niemców, ma 1285 mr. roli, 20 mr. ogro-
du, 116 mr. łąk, 232 zarośli, 86 mr, dróg i
pod budowlami ogółem 1689. Położenie gó-
rzyste, gleba w części piaszczysta, uprawa
rzepaku i roślin pastewnych, hodowla owiec
poprawnych i bydła rasy szwajcarskiej. Wiel-
ka gorzelnia, Wieś ma kościół paraf. katoli-
eki, wzniesiony 1412 r., w 1574 r. na nowo
z muru z wieżą zbudowany przez ówczesnego
dziedzica Larischa. Szkoła katol., już przed
1720 r. istniejąca, ma 160 dzieci. We wsi
mieszka 22 ogrodziarzy, 25 komorników, ma-
jących 580 mr. roli, 6 mr. ogrodów, 44 mr,
łąk, 8 mr. pastw. i 28 mr. nieuż. Inwentarz

stanowi 44 koni, 115 sztuk bydła, 500 owiec.
Są tu dwa wodne młyny. Br. Ch.

Mielichy (2Mielachy)) wś włośc., pow. 0sz-
miański, w 3 okr. polic., o 47 w. od Oszmiany,
11 w. od Dziewieniszek, gm. Siedlicko, okr.
wiejski Gieranony, 16 dm., 117 mk, katol.

Mieliczek, ob. Mieliczki,
Mieliczki al. Jfieliczek, niem. Miliischek, wś

nad Milicą, pow. starogardzki; st. p. Skurcz;
sąd okręg. Starogard, szkoła Mirotki, paraf.
kat. i ew, Skurcz, Odl, od m. pow. 8'/, mili,
Obejmuje 3 gburskie posiadł, i I zagrodę, ra-
zem 34285 mr.; 71 mk., 69 kat., 2 ewang.
(1868 r.), 9 dm. Kś, Fr.

Mielinek al. Mielinko, wŚ i folw,., pow. wło-

elawski, gm. Pyszkowo, par. Chodecz, odl. 21
w. od Włocławka. W 1827 r. było tu 1l
dm., 87 mk. Folw. M. z os, Uklejnica rozl.

mr. 612; gr. or. iogr. mr. 267, łąk mr. 73,
pastw. mr. 7,- wody mr, 24, lasu mr. 233,
nieuż, i place mr. 8; bud, mur. 7, z drzewa 2;
płodozmian 9-polowy, pokłady torfu i jezioro.

Mielinko, wś, pow, mogilnicki; 17 dm.; 114
mk., 26 ew., 86 kat.; 37 analf. Poczta w Jó-
zefowie; st. kol. żel, i tel, wMogilnie,
Mielinów, 1253 Mailonowo, 1860 Milnów,

142] Meylnau, obeenie nizm. Mellenau, wieś,
pow. olawski, par. Sobacisko (Zottwitz).

Mielińskie jez. al. Melin, niem, Afihtener al.
Miihlen- See, na płn, od Olsztynka, pow. ostródz-

ki; w jego pobliżu bierze swój początek Drwę-
ca, a tam, gdzie odpływ jeziora łączy „się
z Drwęcą, leży wieś Mielno, która od tego jez,
wzięła swą nazwę (Kętrz.: O ludn. pols,, str.

226). R. 1359 nadaje Winryk v. Kniprode, w.
mistrz, Kunkowi (Cuneke) z Pacółtową prąwo
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łowienia ryb w jez. mielińskiem (ob. Kętrz.:
O ludn. pols., str. 358). Kś. Fr.

Mielińskie budy, niem. Mihlener-Buden,
wyb. pod Mielnem, pow. ostródzki.

Mielitz (niem.), pow. frydlądzki, st. poczt,
Bartoszyce. Kś. Fr.

Mieliwe, dok. 1717 r., miejscowość w da-
wniejszym pow, tczewskim; płaci według ta-
ryfy na symplę z 1717 r. 24 gr. (ob. Codex
z bibliot, w Belnie); może dzisiejsze Milewo
w pow. świeckim, Kś. Fr.
Mieliwko (dok. z r. 1717), miejscowość

w dawniejszym pow. tczewskim; płaci według
taryfy na symplę z 1717 r. 2 zł.; była wtedy
własnością 00. dominikanów gdańskich. Ko-
nojacki z M. zaś płacił 4 gr. (ob. Codex z Bel-
na); może dzisiejsze Milewko w pow. kwi-
dzyńskim. Kś. Fr,
Mieliwo 1.) niem. Meliwo, według Kętrz.

miejscowość położona w pow. brodnickim;
w spisach urzędowych nie ma jej. 2.) M., ob.
Milewo, pow. świecki i lubawski.. Ks. Fr.
Mielken (niem.), ob. J/łynek,
Mielkenhof (niem.), wybud., pow. wejhe-

rowski, st. p, Krokowo, odl. od Wejherowa
31/4 mili; należy do Zarnowea, Ks. Fr,

Mielki, wś włośc, i folw. nad jez. Mielkie,
pow. wileński, w 1 okr. adm, o 28!1/, w. od
Wilna, wś ma 8 dm., 51 mk. kat.; folw. 1 dm,,
28 mk. katol. (1866).

Mielkowicze, wś, pow. miński, w okr. po-
lic. kojdanowskim, o 3 w. od st. Niehorełe, dr.
żel. brzesko-smoleńskiej; 10) osad pełnonadzia-
łowych. 4. Jel.

Mielien (dok.), ob. Mielne,
Mielnica 1.) folw., pow. wieluński, gm.i

par. Siemkowice, odl. od Wielunia w. 22; dm.
1, mk. 6. 2.) M.-Mała, wś i M.-Duża, wś nad
jez. Gopłem, pow. słupecki, gm. Skulska wieś,
par, Skulsk, odl. od Słupcy w. 421/,; M.-Mała
dm, 10, mk. 68; M.-Duża dm. 15, mk. 110; M.
os. karcz. | dm., mk. 15. W 1827 r. 27 dm.,
205 mk. M.-Duża wchodziła w skład dóbr Li-
sewo, 3.) M.-Pudłowska, os, nad rz, Ner, pow.
sieradzki, gm. i par. Wierzchy, odl. od Siera-
dza w. 41; dm, 1, mk, 14, Br, Ch.

Mielnica, lewy dopływ Słochodu, prawego
dopływu Prypeci.

Mielnica 1.) mko, pow, kowelski, w 6 okr.
polic., gm. wielicka, o 10 w. od Hołub a 8 od
Wielicka, W 1870 r. było 420 mk., w tem
32 proc. izrael., 162 dm., cerkiew, kościół, ka-
plica, dom modlitwy, browar, cegielnia, 2 mły-
ny, 17 sklepów, 20 rzemieślników, 2 jarmar-
ki. W kośc. kat. znajduje się słynny obraz
Bogarodzicy, malowany na blasze, który, po-
dług podania, miał mieć z sobą Jan III w wy-
prawie pod Wiedeń. Jest tu także b. piękny
obraz św. Franciszka, malowany przez Szymo-
na Czechowicza. Była tu paraf, kat. dekanatu

ód

 

kowelskiego. Osada b. dawna na Wołyniu,
w XIV w. miasto dość ważne. Ob. opis Ste-
ekiego w Kłosach, t. XIV, 269. 2.) M., zaśc,,
pow. wileński, w 5 okr. polie., gm. iokr. wiej-
ski Ilino, 4 dusze rew. 3.) M., zaśc., pow. wi-
leński, w 5 okr. polic., gm. Ilino, okr. wiejski
Onżadowo, 8 dusz rew. 4.) M. al. Młynek,
zaśc. rząd. nad rzeką Olszą, pow. trocki, w 3
okr. polic,, 45 w. od Trok, I dm., 10 mk, kat.
5.) M. zaśc., pow. trocki, w 1 okr. polic., gm.
Troki, okr. wiejski Kowieńska Waka, o 15
w, od Trok, 5 dusz rewiz, 6.) M., zaśc. szlach.,
pow. trocki, w 1 okr. polic., gm, Jewie, okr.
wiejski Białolisie, 20 w. od Trok, 1 dm., 10
mk, kat.; młyn wodny. 7.) M., wś, pow. dzi-
sieński, w 2 okr. polie., gm. Postawy, okr.
wiejski Połow, o 30 w. od Postaw, 20 dusz.
8.) M., wś, pow. horodecki, gub. witebskiej,
nad rz. Issą (prawym dopływem rz. Obol).

Mielnica, lesiste wzgórze w płd,-wsch. stro-
nie Brusna Starego, pow. cieszanowski, pod
41? 4' wsch. dłg. F. a 509 14/30” płn. szer,
Na płd. jej stoku nastaje pot. Dublen.

Mielnica, strumień podgórski, wypływa
z lasu Wierzbowca, z pod góry Malkowej
(444 m.), na płn, obszarze gm. Wierzbowieec,
w pow. kosowskim; płynie na płn.-wsch., po-
tem na płd. wsch. przez obszar Rożnowa,
opływając od płd. i wsch. wzgórze Czerniatyn
(382 m.). Przyjąwszy od lew. brz, pot, Czer-
niatyn, podąża pomiędzy domostwami Rożno-
wa do Rybnicy, do której uchodzi z lewego
brzegu. Wśród swego biegu łączy się osobną
odnogą z pot. Tarnowcem, dopływem Rybni-
cy. Długość biegu 10 kil. W średnim biegu
zowią go także Wołowym. Br. G.

Mielnica, miasto, pow. borszczowski nad po-
tokiem Wykorukowa irz. Dniestr, który tu od-
dziela Galicyą od Bessarabii, Graniczy na
wsch. z Dźwiniaczką i Michałówką, na płd,

z Olchowcem i Suworowem, na zach. z Dnie-
strem oraz z wsią Chudykowcami, od której ją
potok Wykorukowo dzieli, na płn, z Iwaniem
pustem. M, leży wnajżyźniejszej części galicyj-
skiego Podola, przestrz. dwor. gr.or.1721, łąk
iogr. 186, pastw. 152, lasu 681; włośc. gr. or.
3182, łąki ogr. 244, past, 98, lasu 11 m. kw.;
do obszaru dworskiego należą 2 folw.: Brusów-
ka i Julianówka, na wsch, od M. położone;
w Julianówce są dwa małe stawki, a najednym
z nich młynek wodny. Lud. rzym.-kat. 394,
gr.-kat. 1510, obydwie parafiie w miejscu.
Rzym.-katol. parafia, należąca do dek. jazło-
wieckiego dyec. lwow., erygowana w 1851 r.,
systemizowana 1861 r. przez Mieczysława Du-
nina hr. Borkowskiego, właściciela tych dóbr,
kościół murowany poświęcony w 1871 r. pod
wezw. św. Henryka. Do tej parafii należy
20 miejscowości: Babińce o7 kil, z 54, Bie-
lowce o 20 kil. z 12, Boryszkowce i Wygoda
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0 15 kil. z 210, Dźwinogród o 10 kil. z 114,
Horoszowa o 15 kil. z 60, Twanie puste o 4
kil. z 186, Kudryńce o 10 kil. z 78, Łatkowce
© 9 kil. z 69, Michałówka o 7 kil. z 184, Oko-
Py z Kozaczówką o 21 kil. z 16, Olchowiec
0 5 kil. z 60, Paniowce o 10 kil. z 69, Trub-
czyn o 15 kil. z 14, Uście biskupie o 7 kij,
z 96, Wołkowce o 7 kil. z 14, Zawale o 15
kil. z 1 rzym -kat. W całej parafii jest katol.
1685, akatol. 36, żydów 1666. W Okopach
istnieje kościół zniszczony, niegdyś parafialny,
pod wezw. ś. Trójcy, także kaplica prywatna
w Dźwiniaczce, w której od czasu do czasu
mszą Święta odprawianą bywa; na cmentarzu
w Mielnicy znajduje się kaplica publiczna.

Par. gr-kat, należy do dekan. kudrynieckie-
80 dyec, lwow., obejmuje filię w Chudykow-
cach z 510) gr.-kat., w Mielnicy cerkiew pod
wezw. św. Michała, w OChudykowcach pod
wezwaniem św. Parascewii dziewicy; sąd
Powiatowy, urząd pocztowy i telegraficzny
W miejscu; szkoła etatowa o 2 nauczycielach,
należąca do rady szkol, okręg. w Zaleszczy-
kach, kasa pożyczk, z kapit, 1546 złr. Pod
względem przemysłu i handlu było w r. 1881
w M.: kupiec żelazny 1, mydlarz 1, rzeźników
6, drobnych handlarzy 15, handlarzy wieprza-
mi 3,handlarzy zbożem 8, gorzelnia 1, dzier-
ZaWców prop. 2, szynkarzy 10, powroźnik 1,
krawców 3, handlarzy skórami 5, szewców 7,

raz 2, handel galant, 1, stolarz 1 , apte-
".- Ysów 1, przedsiębiorstwo transporto-

» spoxuiantów pieniężnych 2, kupców to-warami mieszanymi 1, kramarzy 12, wekslarz
1. M. była przedtem wsią, dopiero:przywile-
jem Stan. Augusta z d. 11 stycz. 1767 r. naprośbę ówczesnego właściciela Franciszka Ean=
ckorońskiego, ssty rawskiego, została wynie-
sioną do rzędu miasteczek, obdarzona prawem
magdebur.; w dalszym ciągu tego przywileju
ustanawia król targi w niedzielę, jarmarki zaś
na: 2] marca, 6i 20 kwietnia, 4 i 18 maja
1,15i 20 czerwca, 10 i 24 sierpnia, 7 i21
września, 51 19 paźdz., 2, 6 i30 listop., 4
grudnia, a nadto: na środę po Wielkiej Nocy,
nazajutrz po ś, Janie Chrzcicielu, poś. Ilim i
po 8. Michale, podług kalendarza ruskiego.
Na targi te uczęszcza ludność z poza Dniestru.
Właśc, posiadł. dwor. Mieczysław Dunin hr.
Borkowski, poseł sejmowy. B. .

Mielnica, struga w pow. chojniekim, ob.
Lukome. |
Mielnicz, z Uruskami i Tartakiem, wś, pow.

żydaczowski, nad rz. Świcą, która w obrębie
ÓJ SMiny wpada do Dniestru, na płn.-wsch,
od M. przy folwarku. Jest tu tartak, młyn
wodny, do której woda puszezona z pot. Pod-
bereza, mającego swe źródła na płd. od M,w lasach wsi Czerteż; potok ten płynie z płd.-
zach. ku płn.-wsch., przepływa między M.

%
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a Tartakiem i tuż pod folw. wpada do Dnie-
stru; przechodzi tędy prywatny gościniec, łą-
czący Wojniłów z Żurawnem, Wieś ta grani-
czy na wsch. z wsiami: Manasterzec i Lutyn-
ka, na płd. z Lutynką i Dubrawką, na zach.
z Swicą i leżącą za tą rzeką wsią Włodzimirze
irównież nad Świcą leżącem Żurawnem, na
płn. z Dniestrem, za którym rozciągają żura-
wieńskie lasy. Przestrz. dwor. gr. or. 84, łąk
6, pastw. 303; włośc. gr. or. 604, łąk 177,
pastw. 59 kw. m., ludność rzym.-kat, 2, parafia
Zurawno, gr.-kat. 421, par. w miejscu, dek,
żurawieński, dyecez, lwow., cerkiew pod wez.
św. Mikołaja; przyłączone filie: a) Bujanów
z 481, z cerk. pod wez. Narodzenia Pana Jezu-
sa; b) Lutynka z 197, z eerk, pod wezw.
N.P. Maryi. Sąd pow., urząd poczt, i teleg.
Zurawno, szkoła fil. należąca do rady szkol.

okręg. w Stryju, kasa pożyczk. z kapit. 521
złt., właśc. posiadł, większej Ewelina Cha—
jęcka. Bi: 3

Miełnicze, wś włośc. nad jez. Tuszcze, pow.
święciański, w 4 okr. adm., o 59 w. od SŚwię-
cian, 11 dm., 78 mk, kat.

Mielnicze 1.) grupa domów w Birczy, pow.
dobromilski. 2.) M., grupa dm. w N.-Wsi,
pow. rudecki,

Miełniczek, niem. Kl. Mehling, jez., pow.
ostródzki, tam gdzie jest wś Grazymy (ob.
Kętrz, O ludn. pols., str. 375). Kś. Fr.

Mielniczki, grupa domów w Bordulakach,
pow. brodzki.
Miełniczna (na mapie Kummersberga: Chmiel

niczna), góra 828 m. wys., pod 49? 12' 40”
płn. szer. a 419 40' wsch. dłg. F., na granicy
Kropiwnika Nowego i Schodnicy, pow, droho-
bycki.

Mielniczne (po rusku. Jelnyczne), wś, pow.
turczański, tuż na płd, od sądu powiat. i urzę-
du poczt. w Turce,. Na wsch. leżą Łosiniec
i Ilnik, na płd. Borynia, na zach, Jabłonka
niżna i Turka, na pin. Turka. Płn.-zach. część
Wsi przepływa pot. Mielniczne, dopływ Stry-
Ja, od płd. zach. na płn. wsch,, i zabiera kilka
strug małych z obu boków. Płd. kończynę
wsl przepływa pot, Łokieć, również dopływ
Stryja. W dolinie pot, Mielnicznego leżą za-
budowania wiejskie (651 m,). Na płd.-zach.
leży grupa domów „Na lipach'. Na praw.
brz. pot,Mielnicznego wznoszą się: Zwianków

do 612 m., na płd,-zach. od niego Druniówka,
a dalej ku płd, wzyórza 721 i 699 m. wys.
Zach. część wsi przebiega gościniec turczań-
sko-użocki, Własn. więk. ma roli or. 130, łąk
logr. 14, pastw. 46, lasu 47; własn. mniej,
roli or. 1117, łąk i ógr. 146, pastw. 338, lasu
228 mr, W r. 1880 było 522 mk, w gm.
(między tymi 21 obrz, rzym,-kat.). Parafie

rzym. i gr.-kat, w Turce, We wsi jest cer-
kiew pod wezw. św. Michała. W sumar. do-
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kum. (Rkp. w Bibl. Ossol. M 2837, str. 32)
czytamy: „A. 1588 dislimitatio villarum Tur-
ca, Jasionka, Łastówka, Wysockie niżne, Miel-
niczne, Jasiennica, Ilnik, Ilniczek, qua median-
te ad mentem privilegii 1481 originalis Vla-
dislaviani, villam Turca cum amplissima cam-
porum vastitate euidam Vańczą Valacho etfiliis
ejus Chwedkoni, Twankoni et Zankoni jure
perpetuo haereditario donantis, in a. 1444 pri-
moprimiter, dein in a. 1519 confirmati, villa
Jasionka, pars villae Ilnik, villa Zawadka et
vastitates versum Bieszczad, alias Magnos
montes dietos Płoniny pro regalibus, villae
vero Turka cum Jawora, Ilnik et Mielniczne,
tanquam in fundo haereditario privilegio 1431
donato locatae, pro terrestribus haereditariis
adjudicatae fuerunt. Ubi eipati sunt scopuli
et signa granitialia facta cum caeteris de jure
solennitatibus. (ujus dislimitationis per Si.
gismundum primum facta approbatio Craco-
viae. A. 1538%, W rewizyi praw, przywile:
jów it.d. z r. 1766 czytamy: „Mielniczna,
wś ziemiańska, ale królowa Bona kupiła w niej
cząstkę od Tutra nijakiego i Pawła Rybki,
Leży ta wieś między Ilnikiem ziemiańskim,
Borynią, Jabłonką Czernieckiego i Turką, wsią
ziemiańską, Trzeba wejrzeć w to kupno kró-
lowej, bo znać by więcej tam miał dzierżyć
król JM. niż dzierży' (oŁ. dodatek miesięczny

do Gazety lwowskiej, 1872, t. I, str. 232
i 233). Lu, Dz,
Mielniczny Potok, 1.) potok, wypływa

w płd.-wsch, narożniku gm. Jasionki mazio-
wej, w pow. turczańskim, na zach. stoku góry
Bukowskiej (1001 m.); potok płynie na płn.,
chwilowo łąkami jasioneckimi, następnie za-
chodnim brzegiem lasu Jaworzynki, tworząc
granicę aż doswego ujścia między Łastówką
a Kropiwnikiem Starym (w pow. drohoby-
ckim). Zlewa swe wody do Stryja, z praw.
brz., pod Korytyowcem, grupą chat należących
do Kropiwnika Starego. Długość biegu 4 kil.

 ipół. Od zach. wznoszą się nad doliną poto-
xu Bukowska góra (887 m.) i Kiczerka (791
m.). 2.) M.-Potok al, Mielniczne, potok górski,
powstaje z połączenia kilku strug spływają-
cych z północnej stoczystości góry Wileho-
watego boryńskiego (799 m,), w północnej
stronie gm. Boryni, w pow, turczańskim;
wkrótce przechodzi na obszar gm, Mielniczne-

go, płynie w płn.-wsch. kierunku koło miel-
nicznych chat „Na lipach': h między domo-

stwami tejże wsi, dolinką, nad którą od wsch.
wznoszą się Druniówka (609 m.), Zwianków
(812 m.), a od zach, Bebewy horbek i Szy-
monka (814 m.). W końcu zrasza południowy
obszar Turki i tutaj, w tak zwanem Zwie-
rzyńcu, przysiołku Turki, uchodzi do Stryja
zlew. brz. Długość biegu 6 Kil. i pół. 3.)
M.--Potok, potok górski, ma źródła u płn.-za-  
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chodniego podnóża g. Kruhłego (1029 m.);
płynie na północny-wschód przez obszar gm,
Dołhego, w pow. drohobyckim, i w tejże wsi
zlewa swe wody do Stryja z praw. brz., za-
bierając kilka leśnych strug małych. Długość
biegu 3 kil. Wzdłuż doliny potoku wiedzie
drożyna z Dolhego do jego przysiołka Majda-
na, leżącego nad Rybnikiem majdańskim. Od
płn. wznoszą się nad doliną jego Horodok i
Dołhe (589 m.). 4.) M.-Potok, obacz Mosz-
czana, Br. G.

Mielnie, wś, pow. szawelski, gm. poszwy-
tyńska, 44 dusz 819 dzies, ziemi,

Mielnik, mko nad Bugiem, pow. bielski,
o 50 w. na płn, od Bielska; w 1878 r. 1147
mk. (463 prawosł., 224 kat., 460 żyd.), 206
dm, i 3467 dzies. ziemi do mieszczanjnależącej.
Ludność trudni się rolnictwem, rybołówstwem
i handlem. Cerkiew paraf. praw. (1699 dusz)
i synagoga. Dawniej był tu kościół kat. pa-
raf. (dekan, bialskiego) dziś zniesiony. O po-
czątku grodu nic pewnego nie da się powie-
dzieć. Po napadzie Tatarów 1240 r., zdobyte
w roku nast, przez ks. lit, Krdziwiłła na Ru-
sinach i odbudowane, było odtąd w dzierżeniu
różnych książąt. Jagiełło w 1390 r. nadał
Janowi, ks, mazowieckiemu, prawem dziedzicz-
nem ziemię drohicką, w której mieścił się M.
Litwini zagarnęli zamek, lecz odzyskał go Bo-
lesław, ks, mazowiecki, i obdarzył miasto pra-
wem chełmińskiem, oraz nadał rozmaite przy-
wileje, W, ks, lit. Kazimierz Jagiellończyk
zdobył 1440 r. M. i wcielił go do swego pań-
stwa. W 1501 r. w. ks, lit, Aleksander zje-
chał się tu ze swą radą, dla ułożenia warun-
ków ściślejszego połączenia Litwy z Polską»
przyczem obdarzył miasto prawem magdebur-
skiem, zaprowadził targ i 8 jarmarki do roku
i nadał inne swobody. W grudniu 1506 r.
złożył tu zjazd Zygmunt, w. ks. lit, na który
przybyli posłowie polscy, ofiarując mu koronę
Piastów, którą on przyjął i bezzwłocznie udał
się ztąd do Krakowa. Tenże monarcha, uda-
jąc się 1518 r. do Wilna, odprawił sejmik
w M., przyczem potwierdził przywileje mia-
sta, które ponowił również król Stefan 1576 r.
Spalone 1655 r. przez Szwedów niezdołało się
już podźwignąć, niezważając na uchwałę sej-
mujących stanów z 1678 r., mocą której po-
zwolono ludziom jakiegobądź narodu | religii

budować się, a każdy tu osiedlony miał prawo
prowadzić handel, trunki szynkować, robić je
lub zkądinąd sprowadzać. Podług lustracyi
z 1789 r. miasto było osiadłe na 122 włókach,
z których 62 lasem zarosłych. Dawniej miesz-
czanie opłacali po 12 gr. z każdej włóki osia-
dłej. lecz od zniszczenia miasta przez nieprzy-
jaciół opłata ustała i wnoszą tylko po 40 zł.
spaśnego z smugów za, rzeką, Znajdował się
w nim kościołek murowany zniszczony, do



którego należała wś Wojków, kościołek dre-
wniany św. Rocha, 2 cerkwie uniekie, 108
dm., przez mieszczan osiadłych, 8 karczmy
starościńskie, 7 dworków szlacheckich, szpich-
lerze i t. d. Za czasów polskich M. był mia-
stem gł. ziemi mielniekiej i starostwem. Ob.
FPamięt. Kijew. Arch. Kom., t. 2, oddz. 2, 90; t.
3, oddz. 3, 317, Grodz. Gub wiedom., 1868 r.,
M 13. Mielnieka ziemia, jedna z trzech ziem
wojew. podlaskiego; sejmiki odbywała w M.,
wybierała 2 posłów i | deputata; sądy ziem-
skie i grodzkie odbywały się w Mielniku.
Miała swoich podkomorzych i innych urzędni-
ów ziemskich. Przyłączona do Korony wr.

1547, Mielnickie sstwo grodowe, leżało w wo-

Jewództwie podlaskiem, ziemi mielnickiej,
w spisów podskarbińskich z 1569 r. za-

uż się wówczas do dóbr stołowych kró-
ewskich; podług zaś lustracyi z 1650 r. jako
sstwo składało się z m. Mielnika i wsi: Mosz-
Ę Radziłówka  Zerczyce, Zalesie, Hołow-
<aKlepaczew, Serpelice, Borszuki, Mły-
: z Horoszki i Woli Horoszkowej. W 1771
zaskoCO Je Aleksander Butler, opłacając zeń
Na mó złp. 3404 gr. 12 a hyberny złp. 2830.
óiakike z r. 1778—1775 stany rzplitej przez
w ną konstytucyę nadały sstwo w doży-

cie Adamowi Szydłowskiemu, podkomorze-
mu nadwornemu, ząchownjąc dożywocie Ada-
ma Butlera na rzeczonych dobrach. Podłu
lustrac | 5acyl z 1789 r. do sstw: ówysktanstwych a, oprócz powyżej
kodi ych, należały wsie: Zabuże, Stan-
Oksintge, "delieze, Homoty, Pawłowice i

ycze. Dochód stały ustanowiony z0-stał na złp, 15162 gr. 14. J. Krz
Mielnik 1.) os, w Stajachska. 2.) M., część Ch Jach, pow. Rawa Ru-

ski, Hlczy c, pow, złoczow-

słowie NEOakgołogórskim, pow.

Mielnik, niem. Meling, jez., pow. ostródzki
tam gdzie leży wś Grazymy (ob. Kętrzyński
O ludn. pols, str. 375) KG, Fr.
„Melniki 1.) folw., pow. konstantynowski,
R i okr. sąd, Huszlew, poczta i st. dr,
Wzo 10 w.. Folw. M. z attyn.
Się: ao? rozl, mr. 411: gr. or. i ogr. mr.
[dac mr. 32, pastw. mr. 6, lasu mr, 45
budę 1 mr. 45, nieużytki i place mr. 11;
śe u. z drzewa 13. Są pokłady tor-
śl mk ten w roku 1870 oddzielony
a óbr Huszlew, 2.) M., wś, pow. włady-
Awowski, gm, Giełgudyszki, par. Szaki, odl.

ch w. od Włądysławowa, ma 6 dm., 72 mk,,
: Giełgudyszki, Br, Ch.

pow sirki 1.) wś włośc. nad rz. Szyrmierz,
Świędiąą ski, w 38 okr. polie., o 48 w. od
30 Nem 58m. i okr. wiejski Kobylnik, 7 dm,,
wi pod atol.; młyn wodny drewn. 2.) M.,
dł Mw 4 okr. polic., gm. Wor-
"m7, 08T. wiejski Podworańce, 12 dusz rew,  
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3.) M., wś nad Niemnem, pow. grodzieński,
na płn. od Grrodna. 4.) M., wś, pów. rossień*
ski, par. girdyska. 5.) M., ob: Dubienie. 6.)
M., zaśc. nad rz. Ołą, pow. bobrujski, w 1 okr.
polie., w okolicy wsi Pacowska-Słoboda, 3
osady, młyn; grunta piaszczyste, łąki dobre,
miejscowość odludna poleska, 7.) M., zaśc.
nad rz. Brożą, prawym dopływem Berezyny,
pow. bobrujski, nieopodal gościńca wiodącego
z Bobrujska do Hłuska, o 15 w. ku płd. od
Bobrujska, 2 osady; młyn na stawie; miejsco-
wość poleska. 8.) M., zaśc. nad rzką Boro-
wlanką, pow. borysowski, w okr. police. ło-
hojskim, 1 osada; miejscowość poleska zapadła.
9.) M., zaśc. nad rz Łoszą, na odludnem Po-
lesiu, pow. mozyrski, gm. mieleszkiewicka, 8
osady i dwa młyny. 10.) M., zaść, w płd.
stronie pow. mozyrskiego, gm Skorodno, w 1
okr. police, skryhałowskim, nad bezim. rzką,
prawym dopływem Sławezny, 3osady; nizina,
11.) M., wś nad rz. Wynią, w płn.-zach. stro-
nie pow. słuckiego, przy drodze z Kuczyn-
ki do Dumicz, gm. Ocowska, w 3 okr. polic.
kopylskim, 4 osady, 2 młyny na stawie; miej-
scowość dość leśna, łąki i gleba dóbre. 12.)
M., wś, pow. słueki, gm. krugowicka, nad rz.
rozlewającą się w bagnach rz. Łani, o6 w.

ku płn. od wsi Krugowicz. Ma osad 11, młyn
na stawie, miejscowość poleska. 18.) M.,
zaśc. nad rz. Oną, w połudn. stronie pow. słu-

ckiego, na odludnem Polesiu, w 2 okr. polie.

kleckim, o 3 w. na wsch. od st. poczt. Luba-

szewo na gościńcu nieświesko-pińskim, przy

drożynie z Ogierewicz do Lubaszewa; ma
młyn. A. Jel.

Mielniki, wś, pow. owrucki, nad Noryniem,
powyżej Noryńska.

Mielniki 1.) wś nad rz. Medwedówką, pow.

czehryński, o 5 w. 0d Hołowkówki i tyleż od
mk. Medwedówki, otoczone czarnym lasem;
1456 mk. prawosł., 10 katol., 22 żyd.; w 1808
r. było 56 dm. i 939 mk.; własność Fundukle-
ja. We wsi znajduje się wielka gorzelnia,
a w lesie za wsią huta szklana, założonaw 1837
r. Na rz. Medwedówce wiele młynów wo-
dnych. Cerkiew drewniana, wystawiona pier-
wotnie 17/5 r. przez parafian, odnowiona
w 1885r. 2.) M., wś, pow. kaniowski, w 3
okr.polie., 02 w.od st. dr. żel. chwastow-
skiej Tahańczy, otoczona lasem pokrytemi gó-
rami; 858 mk, ob, płci; w 1741 r. było 25 dm.;
należy do dóbr Tahańczy, własn. Poniatow-
skich, Cerkiew, podług lustracyi z 1746 r.

wystawiona pierwotnie 1740 r., po spaleniu
na nówo wybudowana 1800 r.; w 1855 r.

z gruntu odnowiona staraniem parafian i wła-
ściciela, J. Krz.

Mielniki, wś, pow. zołotonoski gub. połtaw-

skiej, nad Kropiwną, o 18 w. od m. pow., 417
dm., 2458 mk.
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Mielniki 1.) poszczególne domy w Łopusz--
nej w pow. bobreckim. 2.) M., poszczególne
domy w Kozłowie w pow. brzeżańskim. 3.)
M., część Lublińca Nowego. 4.) M., część Na-
rola. 5.) M., grupa domów w Żukowie. 6.)
M., część Borzkowa. 7.) M., część Kobylnicy
wołoskiej, 8.) M., część Krowicy hołodow-
skiej. 9.) M., grupa domów w Lipoweu. 10.)
M., grupa domów w Szczutkowie, 11.) M,
poszczególne domy w Załużu w pow. ciesza-
nowskim. 12.) M., poszczególne domy w Woli

 Jakóbowej w pow. drohobyckim, 18.) M.
część Drozdowic. 14.) M., grupa domów w Ro-
datyczach. 15.) M., część Wiszenki Wielkiej
w pow. gródeckim. 16.) M., część Zbadynia.
17.) M., część Budomierza. 18.) M., część
 Młynowa. 19.) M., część Sarn w pow. jawo-
rowskim. 20.) M, grupa domów w Banuni-
nie, pow. Kamionka Strumiłowa. 21.) M.,
grupa domów w Łanach w pow. lwowskim,
22.) M., grupa domów w Hwożździe w pow.
nadworniańskim. 283.) M., osada w Nowosiół-
ce w pow. podhajeckim. 24.) M., przedmie-
ście Glinian w pow. przemyślańskim. 25.)
M., grupa domów w Śmolinie. 26.) M., część
Hujcza. 27.) M., grupa domów w Kamionce
Wołoskiej (w Pomłynowie), pow. Rawa Ru-
ska. 28.) M., grupa domów w Głuchowie.
29.) M., poszczególne domy i młyn w Siebie-
czowie w pow. sokalskim. 30.) M., grupa do-
mów i młyn w Stynawie niżnej, 31.) M,, gru-
pa domów w Dołhem. 32.) M., grupa domów
w Manastercu w pow. stryjskim. 38.) M.,
grupa domów w Lubeli. 34,) M., grupa do-
mów w Bujanowie w pow. żółkiewskim, 35.)
M., przys, śród lasów, nad Lubaczówką, pow.
jarosławski, w równinie 186 m. npm., na płn.
od Manasterca, na wsch. od Czerwonej Woli.
86.) M., Doluai Górna, grupy domów w Do-
roszowie, pow. samborski, 37.) M., ob. Dą-
browica, pow. gródecki (t. I, 932). 38.) M.,
pow. bohorodczański, ob, Zukawiec Mały (t.
= 815 pe Lu. Dz.
Mielników, os. w Trędowaczu, pow. zło-

czowski,
_Mielników garb, wzsór 9 m. j

pod 419 19 307 wsch, iły, F.a502 67407zła.
szer. w płn. stronie Magierowa, pow. Rawa
Ruska.

Mielnikowce, wś, pow. hajsyński, gm. Kro-
piwna, par. Bracław, 012 w. od Bracławia
a 54 od st. Rachny; 1352 dm., 809 mk. (60 je-
dnodw.), 539 dzies, ziemi włośc., 1272 dzies.
dworskiej. Cerkiew pod wezw. ś. Dymitra:
40 dzies. ziemi, Należała do Chołoniewskich,
Rutkowskich, dziś Czerwińskich. W 1780 r.
należały do Kątskich, „Dr. 2,
Mielnikówka, wś nad rz. Serebrianką, pow,

czerkaski, 916 mk., 2068 dzies. ziemi czarno-
ziemu a w części górzystej i pokrytej lasem;  

cerkiew drewniana, niewiadomej fundacyi, ma
36 dz. gruntu, J. Kre,
Mielnikowsczyzna al. Sady, folw. nad rz.

Kalinówką, pow. zamojski, gm. Skierbieszów,
rozl. 12 mr., własność Grynasiuka. P.Z.
"Mielno 1.) jezioro, 01/4 w. na wsch. od

Skępego w pow. lipnowskim, Stanowi jedno
z ogniw łańcucha pięciu jezior: Skępe, Święte,
Mielno, Czermno i jezioro pod wsią Wólka, po-
łączonych ze sobą przez rzeczkę przepływającą
przez nie a przez strumień z jez, Łąckiem. M.
ma 10 mr. obszaru i około 6 stóp głębokości.
2.) M., jezioro jedno z grupy sześciu drobnych
jeziór w pow. słupeckim pod Bieniszewem (ob.
t III 924). 3.) M. jezioro pod wsią t. n.
w pow. rypińskim. «a WÓGR

Mielno, niem. Allen, Alten, Malden, jezioro,
ob. Mełno.

Mielno 1.) wś, pow. włocławski, gm. i par.
Chodecz. W 1827 r. 10 dm., 122 mk., obecnie
6 dm., 62 mk. (28 kat., 34 ewang.), 237 mr.
obszaru. 2.) M., pow. nieszawski, gm. Ruszko-
wo, par. Broniszewo. 3.) M., wś nad jeziorem
t. n., pow. rypiński, gm. Dzierżno, par. Świe-
dziebna, odl. 15 w. od Rypina. Ma 6 dm,,
68 mieszk, 212 mr. gruntu dobrego, 5 nieu-
żytków. Br. Ch.

Mielno 1.) wś, pow. mogilnicki; 10 dm.; 92
mk.; 5 ew., 87 kat; 42 analf, Poczta i gośc.
w Józefowie; st, kol. żel. i tel. w Mogilnie.
Wspomina tę wieś (w par. Pakość) Lib. Ben.
Łaskiego (t. I, 184). 2.) M., dom. nad jezio-
rem, pow. gnieźnieński; 4579 mr. rozl.; 5
miejsc.: a) M., dom.; b) Nowaszyce, dom.; ©)
Biskupice, karczma; d) cegielnia; e) leśnictwo;
20 dm., 311 mk.; 115 ew., 196 kat.; 97 analf.
Cegielnia, Parafia i poczta w Modliszewku;
gośc., tel. i st. kol. żel. w Gnieźnie o 1] kil.,
i st. kol. żel. w Rogowie o 9 kil. Wspomina
tę wieś Lib. Ben. Łaskiego (I, 52, 96). Por.

Działyń, 3.) M., leśnietwo, pow. szamotulski;
1 dm.; 7 mk.; należy do dom. i gm. Ottorową,
Poczta i tel. w Ottorowie; st, kol. żel. w Sza-
motułach. M. St,

Mieino 1.) niem. Miklen, dok, Miellen al.
Myelno 1520, wś i dobra rye., pow. ostródzki,
st. p. Olsztynek 8 kil. odl., okr. urz. stanu cy-
wil. Sztymbark (Tannenberg). Dobra mieliń-
skie powstały na terytoryum obejmującem
200 włók, które około r. 1328 nadał Luder,
książę brunświeki, komtur dzierzgoński, Mi-
kołajowi z Kowalek (Cobelaw) na prawie
chełm., z obowiązkiem pięciu służb takich, ja-
kie czynią inni rycerze ziemi saskiej, posiada-
jący toż prawo, czas wolności wynosił 12 lat.
Na tych 200 włókach powstały, prócz Mielna
z 70 wł., jeszcze Gąslorowo (40 wł), Tymawa
(40 wł.), Zielonowo (40 wł.) i Prusy (10

wł.). Przywilej powyższy odnawia Gunter v.
Schwarzburg, wielki komtur (1334 — 36),



 

w Dąbrownie, niewiadomo jednak w którym
roku. R. 1451 zatwierdza W. M. Ludwik v.
Erlichshausen powyższe przywileje, które się
spaliły, na prośbę MaciejazMielna, W 1480 r.
proszą właściciele tych 200 włók, a mianowi-
cie Jan Żyra (Than Schyraw), Pielgrzym z Ty-
mawy, Jurga z Sitna, Mikołaj z Bolemina i
Piotr z Lichtajn W. M. Marcina Truchsesa
0 odnowienie pierwotnego przywileju; w.
mistrz czyni to w Królewcu, nadając im oprócz
Jeziora mielińskiego jeszcze 2 jeziora: W.i
Omen. M. było r. 1451 w posiadaniu Macie-
Ja z Mielna, do którego też Zielonowo należało.
Potomkiem jego był Jakub Marcin Niecki
(Niczki), syn ś, p. Jakuba. Gdy r. 1520 Po-
lacy w tamtych stronach się pojawili, cała
szlachta i miasto Dąbrowno dobrowolnie się
Poddali i Zygmunta I za króla uznali, tylko
Jakób Marcin Nicki, dziedzie na Pacółtowie,
uchylił się od tego, trzymając się Niemców
1 Zakonu,

80 dobrą Pacółtowo i działy jego w Mielniei
: ielonowię, a Mikołaj z Dąbrowicy Firlej, wo-
łaa sandomierski i hetman, oddał je na
AR: Jakubowi Żyra (Zira) Mielińskiemu
* ielenski), który był potomkiem Jana Zyry
w: 1480 (ob. Kętrz. O ludn. pols. w Prus,

str. 572—738). Później mieszkały w M. na-
stęp. szlacheckie rodziny polskie: Finkowie,
Nachtrabowie, Ostaszewscy, Sieniawscy i Ty-
nscdkAE| (tamże, str, 333—84). Według naj-
: 0. pomiarów obejmują tutejsze dobra
A ha roli orn. i ogr., 11 łąk, 40 pastw.,
h 2 boru, 32 nieuż, 400 wody, razem 2265
a; czysty dochód z © Be. 20Właśc. Fryd gruntu wynosi 6592 mrk.

ryderyk Wernitz, kapitan. Jest tu
aa Podze z turbiną JES hodowla
, a 1 owiec. lutejszykościół, prywatnego

patronatu, należał dawniej do katol., ale jużod początku reformacyi przeszedł "= ooa >
nowierców (ob. Fankidejski: Utracone kościo-
ły, str. 147), 2.) M. i Mielonko, od r. 1871
ze Ww jedną wieś, zowiącą się Mielno,
ae Melino Gr.i Kl., al. Gr.i Kl. Mellen, pow.
uchowski, st. p, Zielona (Gruenhotzen), pa-

raf, kat, Borzyszkowy, ew. Sępolno (Sampohl);
> w miejscu; okr. urz. stanu cywil. Zie-

ona. M. ma 3117:19 mr. magd., 62 bud., 16
dm., 129 mk. (r. 1868), 117 kat,, 12 ew.
Mielonko ma 89606 mr. magd., 42 bud., 11
dm., 85 mk, kat. Przy M. leży góra biskupia
(Bischofsberg). Kś. Fr.
Mielnów (po rusku Miłniw), wś, pow.

Przemyski, 14 kil, na płd.-zach. odj sądu
Powiat, w Przemyślu, 4 kil. na płn.-zach. od
urzędu poczt. w Olszanach. Na płn. i wsch,
leżą Krasice, na płd.-wsch. Olszany, na płd.-
zach, Krzeczkowa, na zach. Chołowice. Wzdłuż
granicy płn, i wsch. płynie San, zrazu od
zach. na wsch., potem na płd., i zabiera ze

W skutek tego skonfiskowano je-|
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wsi kilka strug małych. Zabudowania wiej-
skie leżą na praw. brz. Sanu, w płn.-wsch,
stronie obszaru, na płd, od nich część wsi
„„Pod lasem, a o 2 kil. na płn.-zach, od wsi,
na lew, brz. Sanu, część wsi „Za Sanem al.
,„„Mielnowskie Chałupki”, Własn. więk, ma
roli orn. 184, łąk i ogr. 26, pastw. 38, lasu
178 mr.; własn. mniej. roli orn. 69, łąk i ogr.
9, pastw. 2 mr. W r. 1880 było 170 mk.
w gminie, 49 na obsz. dwor. (między nimi 33
obrz. rzym.katol.). Par. rzym.-kat. w Kra-
siczynie, gr.-kat, w Olszanach, We wsi jest
cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archa-
nioła. Lu. Dz.

Mielonek, jeziorko, koło miasta Tucholi,
pow. tucholski; po większej części zamulone i
trzciną zarosłe.

Mielonka, niem. Mellonkofuss, potok w pow.
człuchowskim, płynie przy wsi Mielnie iucho-
dzi do jez. Mielonko. Kś, Fr.
Mielonko 1.) niem. Mellonka-See, jez.wpow.

człuchowskim. Przyjmuje wody strugi Mie-
lonka a w pobliżu leży wieś Mielno. 2.) M.,
niem. K/, Mellno, ob. Mielno.
Mielowce al. Milowce, wś, pow. zaleszczy-

cki, na płn.-wschod, cyplu powiatu, na praw.
brz. rz. Seret. Graniczy na wsch. z Ułaszkow-
cami, Zabłotów ką i Kapuścińcami, od tych wsi
dzieli je S$eret, na płd. z Lisowcami, na zach,
ze Świdową i Muchawką, na płn. z Zagielnicą
i Ułaszkowcami. Leży w urodzajnej okolicy,
oprócz zwykłego zboża dojrzewa tu kukury-
dza, tytoń uprawiany na wielką skalę przez
włościan, którzy go dostawiają do rządowej
fabryki w Jagielnicy, kawony także w polu
udają się dobrze. Przestrz. dwor. gr. or. 554,
łąk 12, pastw. 80, lasu 272, włośc, gr. or.

1241, łąk 80, pastw. 9; kw. m.; ludn. rzym,-

kat. 149, parafia Jagielnica, gr.-kat, 803, par.
w miejscu, dek, skalski, dyec. lwow., obejmu-
je filię w Ułaszkowcach z 417 gr.-kat.; w M,

cerkiew pod wezw. Zmartwychstania Pań-
skiego, w Ułaszkowcach pod wezw. Narodz. N,
P. M. Sąd pow. Uścieczko, urząd poczt, Ułasz-

kowce, telegr. (zortków, Właśc. pos. więk,
Adolf Geringer, RM

Mielowce, mylnie, ob. Milowce,
Mielsztyn, ob. Melsztyn.
Mieluny 1.) wś rząd., pow. trocki, w 4 okr.

polic., o 63 w. od Trok, gm. Aleksandrowo,
14 dm. 115 mk, katol. M., okręg wiejski
w gm. Aleksandrowo, pow. trocki, mieści wsie:
M., Wieciuny, Pucilańce, Powortany, Podoła-
wa, Makarówka; zaśc. Szowkiany. 2.) M.

wś rząd., pow. oszmiański, w 3 okr. polic.,
gm. Siedlisko, okr, wiejski Gilwińce, 17 wło-
ścian uwłaszczonych. icęć 4

Mielżyn, mczko, pow. gnieźnieński, o 24
kil, na płd.-wsch. od Gniezna, niedaleko gra-
nicy królestwa polskiego, w równinie, Ma 43
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dm.; 537 mk.; 15 ew., 486 katol., 36 żydów;
w r. 1881 było 610 mk.: szkoła elementarna
kilkoklasowa; 156 analf, Mieszkańcy trudnią
się rolnictwem, chowem bydła; handel prowa-
dzą chlewną trzodą, bydłem i końmi. W po-
bliskim Ruchocinie była przez dłuższy czas
fabryka cygar Grutowskich. Kościół kat. pa-
raf, należy do dekanatu powidzkiego. Siedzi-
ba komisarza obwodowego. Agentura poczto-
wa. Poczta osobowa chodzi z Gniezna przez
M. do Słupcy. Gościniec na miejscu. St. kol.
żel. we Wrześni (Wreschen) o 15 kil.; w Gnieź-
nie o 17 kil. W r. 1811 M. miał 40 dm., 209
mk,; w r. 1831 było 40 dm. i 388 mk., 296
kat. 29 ew.i 63 żydów. M.już w XIV w.
posiadał zapewne kościół paraf., gdyż w ak-
tach kościelnych z 1456 r. nazwany jest daw-
nym. W XVI w. wzniesiono tu kościół mu-
rowany, dotąd istniejący, konsekrowany 1592
r. W XVII w. przybudowano kaplicę św.
Anny a w 1843 r. kaplicę S$. Krzyża. Według
Lib. Ben. Łaskiego (t. I, 326) M. był w XVI
w. miastem (oppidum). Proboszcz pobierał
dziesięcinę z folw. miejskich i meszne od miesz-
-ezan (oppidani) i podmiejskich osadników (su-
burbani). Do par. melżyńskiej należało: mia-
sto M. i wsie: Jaworowo i Lipie. M. jest gnia-
zdem rodowem Mielżyńskich. M. par. dek.
 powidzki (dawniej mielżyński), ma 1105 dusz
(1873 r.). M. St, Br, Ch,
Mielżynek 1.) wś, pow. gnieźnieński; 27

dm.; 255 mk.; wszyscy katolicy; 182 analf.
Poczta w Mielżynie o 0'5 kil.; tel. w Witko-
wie o 6 kil.; st. kol. żel. we Wrześni (Wre-
schen) o 15 kil.; w Gnieźnie o 22 kil.; gośc.
o 7 kil, 2.) M., dom.; 2881 mr. rozl.; 2 miejsc.:
a) M., dom.; b) Lipa, folw., 9 dm.; 160 mk.; 2
ew., 158 kat.; 1038 analf. Własność Wiktora
Bielażewskiego. M, St.

Miełajszkampie, wś, pow. maryampolski,
gm. Michaliszki, par. Preny, odl. 33 w. od
Maryampola, ma 17 dm., 131 mk, W 1827 r.
wś rząd., 8 dm., 105 mk.
„Miełajszupie, wś, pow. maryampolski, gm.

Michaliszki, par. Preny; odl. 33 w. od Ma-
ryampola. Ma 10 dm. 90 mk. W 1827 r. wś
rząd., 4 dm., 54 mk,

Miełki al. Afiałki (Miełok), prawy dopływ
rz, Łani, w pow. słuckim, zaczyna się w ba-
gnistej okolicy wsi Mielniki; z początku ma
kierunek płn.-zach,, później zwrąca się odrazu
na płn.-wsch.; długość biegu około 6 wiorst.

Miełuki, zaśc. rząd., pow, święciański, w 2
okr. polic., gm. Zabłociszki, 2 dm., 16 mk.
katol.
Mień al. Mnień, rzeczka, ob. Zipianka, Do

podanych pod nazwą Lip.anka szczegółów, do-
dajemy tu, iż rzeczka M. płynie koło Karnko-
wa, śród wyniosłych brzegów, w głębokim
parowie i według tradycyi miała być spławną 
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dla drzewa. (Qrmieździły się nad nią bobry,
jak świadczy nazwa miejscowa Bobrownik,
w dawnych napotykana aktach. Wypływa
ona z jeziora skępskiego, obraca 5 młynów, 2
tartaki, uchodzi do Wisły pod wsią Nowo-
gródkiem naprzeciw Nieszawy. Pod młynem
Wąkole poławiają się w niej pstrągi. Dłu-
gość jej wynosi 23 wiorst, Br. Ch.

Mień, folw., pow. lipnowski, gm. Ossówka,
par. Czernikowo, odl. 1 w, od Wisły, 5 w. od
st. dr. żel. warsz.-bydg. w Aleksandrowie, ma
wraz z osadą Sztarkówiec 900 mr., w tej licz-
bie 239 mr. ornych. M, os. nad rz. Mień ma
2 dm., 17 mk., młyn wodny i karczmę; Sztar-
kówiec nad Wisłą, 1 dm., 5mk., karczma,
Młyn tutejszy w 1789 r. płacił 1224 zł. czyn-
szu do Steklina. Folw. M. rozl. mr. 252: gr.
orne i ogr. mr. 231, łąk mr. 6, zarośli mr. 12,
nieuż. i place mr. 8; bud z drzewa 4. Są po-
kłady torfu.

Mień, wś, pow. bielski gub. grodzieńskiej,
na praw. brz, Nurca.

Miena, prawy dopływ Desny, lewego do-
pływu Dniepru. Przybiera z prawej strony
Diagowo.

Miena al. ena, mko, pow. sośnieki gub.
czernihowskiej, o 21 w. na zach. od m. pow.,
nad rz, M. Jest tu 372 dm., 3460 mk., 3
cerkwie, słynna hodowla tytuniu. St. poczt,
i st, dr. żel. lipawo-romeńskiej, między Mako-
szynem a Niskówką, o 128 w. od Romn. Już
w X w. warownia. R, 1066 zdobyli ją Świa-
tosław i Wsiewołod Jarosławicze; 1115 r. oble-
gał Włodzimierz Monomach,

Mienczenięta, ob. Menczenięty. M, okr. wiej-
ski, obejmuje wsie: Bijucie, Boćwiny, Wołki,
Bogarcie, Kursiewicze, Kuryłowicze, Michni-
cze, Sawicze, Hutory, Makarewce, Postawy,
Mińskie, rogowo, Zacharewszczyzna, M., We-
soła; zaśc, Kułakowo, Falkowo, Awłasy i li-
czy 587 dusz rewiz.
Miendziswiec, ob. Międzyświeć.
Mienia 1.) rz. w pow. nowomińskim, po-

czyna się na zach. Kałuszyna pod Przytoką,
płynie ku płd. do wsi Mieni, ztamtąd ku zach.
na płd. Mińska do Wiązowny, od tej wsi zwra-
ca się ku płd. i pod wsią Białek, poniżej Mlą-
dza, wpada z praw, brzegu do Świdra. Długą
37 w., obfituje w wodę dostateczną dla celów
fabrycznych, nawet w najgorętsze lata. Przyj-
muje z praw. brzegu rzeczkę Srebrną, płynącą
od Mińska. 2.) M., ob. Lipianka, J. Biz,

Mienia, wś, pow. nowo-miński, gm,i par,
Cegłów, odl. 7 w. od Nowo-Mińska, Posiada
szpital ś. Józefa na 20 łóżek i prócz tego ist-
niał tu przez lat kilka szpital letni dla cho-
rych piersiowych, pod kierunkiem dra Do-
brzyckiego. Grunta dworskie i rozległe lasy
należą zdawna do szpitala Ś. Ducha w War-
szawie. Ogólny obszar ziemi szpitalnej 2336



mr, Lasy M. wraz z lasami przyległej wsi
szpitalnej Piaseczno mają 4129 mr., na któ-
rych zaprowadzono staranne gospodarstwo.
Na gruntach folwarcznych dzierżawca od wie-
lu lat prowadzi uprawę nasion traw paste-
wnych, Lud trudni się płóciennictwem. W r.
1827 r. było 43 dm., 316 mk. Br. Ch.
Mieniany, wś, pow. hrubieszowski, gm.
ieniany, par. Hrubieszów (rus. Slipcze), odl.

10 w. od Hrubieszowa. W 1827 r. było tu 68
dm., 370 mk. Istnieje tu cerkiew filial. par.
Slipcze, pounicka, i urząd gm. M. wchodziły
w skład dóbr Kozodawy. M. gmina należy
do sądu gm, okr, III w Dyakonowie, st. p.
W Hrubieszowie. Gmina ma 12,919 mr. vb-szaru i 3704 mk. (1867 r.). W skład gminy
wchodzą. Cegielnia pasieka, Cichobuże, Czer-
aiczynek, Czomów, Dąbrowa pasieka, Gajek
Pasieka, Grodek nadbużny, Kozodawy wś i
fol, Masłomęcz (z folw.), Mietelin (z folw.),

'eniany $lipcze (z folw.), Wygoda karczma.
Mienica, Minica, wś, pow. lepelski, w 1 okr.Polic, gm. w miejscu; 1/9 włościan uwłaszczo-

nych, 3099 dz. ziemi; cerkiew fundacyi Siela-
"= W 1691 r. Dymitr Mienicki sprzedał

„ ks, Stanisł, Umiastowskiemu i całemu kon-wentowi dominikanów połockich; w 17038 r.
dominikanie odstępują połowę M. Rzążew-
skiemu, a w 1709 r. Stan. Rzążewski sprzedałpp swoją Józefowi Antoniemu Sielawie za
e 0s dziś własność Kazimierza Sie-
AEO M. zawiera 7 okr. wiejs. i liczy

włościan uwłaszezonych, 4. K£. £.iCijki, Minijki, ob. Minki,
Mieńkę” e dopływ Narwi z praw, strony.AK, „Pow. miński, w okr. police, ra-kowskim, przy drodze z Wołmy do Boonad rzeczką, ma osad 6, położenie wzgórkowa.te, grunta szczerkowe. * R,- 00 ay . Jel,Mienkowice, ob Minkowice,
Mieńkówka,, 05. włośc., pow. miński, nadrz. Ptyczą, w okolicy Starego Sioła, w miej.scowości lesistej, A. Jel,
am. wś, pow. radomyski, parafia

Mieńsk (dok,), ob. Mińsk.
Mienten (niem.), ob. Minięta,

Mier...., nazwy tak zaczynające się a tu nie
Pomieszczone, ob. pod Mar...

Mieradz (Mirau), nadleśnictwo w pow. ino-
wrocłąwskim, ob. Kurzebiela.

ieradze, ob. Miradze.
wieją ace, wś włośc, nad rz. Miarą, i

ęctański z iG. m., 50 mk,katol., 5 awa: ozkęzride
terau Gr, (niem.), ob. Mirowo.

Mierau 57. (niem,), ob. Mirówko.
UETAuerwajde al. Mirauerwalde (niem.),WS ną Zuławach malborskich, pow. malborski,st. p. Neu-Miinsterberg, okr, urz, stanu cywil,  
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Baarendorf, par. kat. Nytych, ew. Nowydwór,
szkoła Vierzehnhuben, odl. od Malborka 27/,
mili. Liczy 6 gburskich posiadłości, 16 wł. i
29 mr. obszaru, 33 mk., 1 kat., 1l ew., 21 me-
nonitów, 7 dm. Przywilej lokacyjny pochodzi
z r. 1864. Kś, Fr.

Mierczna, rz., ob. Bałdówka. Nazwa ta spo-
tyka się w dok. z XIII w. (K. Dypl. M. Rz,,
IL, 147).
Mierczyce al. Mierczycy, wś, pow. piński,

nad kotliną Jasiołdy, przy gościńcu wiodącym
z Pińska przez Wieleśnieę do Porzecza, w 1
okr. polic. łohiczyńskim, gm. porzecka, osad
pełnonadziałowych 36, miejscowość znakomita.
pod względem spławu, łąk i ulepszonej ziemi;
włościanie trudnią się rolnictwem, tkactwem i
rybołówstwem, Naprzeciwko M. znajduje się
początek kanału Ogińskiego. A. Jel,

Mierczyn, wś, fol. i os. nad rz, Bzurą, pow.
łęczycki, gm. Tum, par. Góra ś. Małgorzaty,
odl. od Łęczycy w. 5. Wś dm. 6, mk. 71; fol.
dm. 4, mk, 4; os, dm, 1, mk, 14. W 1827 r.
9 dm., 64 mk. Fol. M, z wsią M, i Komorów,
rozl. mr. 470: gr. or. i ogr. mr. 435, łąk mr.
15, nieuż. i place mr. 20, bud. mur. 3, z drzewa
12, młyn wodny. WśŚ M, os. 10, z gr. mr. 6;
wś Komorów os, 10, zgr. mr, 160. A. Pał.
Miereda al. Mereda, rz., poczyna się w po-

leskiej głuszy, na granicy pow. borysowskie=
go i ihumeńskiego, płynie tą granicą około 5
w., potem wchodzi w pow. borysowski pod
wsią Hibajłowicze rozlewa się w kilkomorgo-
we jezioro, porusza 2 młyny, przecina gości-
niec wiodący ze wsi Smory do wsi Bielawicz,
płynie koło wsi Kuplenki i za nią wpada z le-
wej strony do rz. Moży, kierunek ma zach,-
północny, długość biegu około 2 mil; przerzy-

na odludną miejscowość, A. Jel.

Miereszczyn (dok.), ob. Iierzyszyn,

Mierki, fol, pow. mogilnicki, 2 dm., 40
mk., należy do dom. i gm, Czewojewa. Poczta
w Zninie.

Mierki al. Nierkt, niem. Moerken (dok, Mer”
kaw), wś w dawn. Pomezanii, pow. ostródzki;
st. poczt, Olsztynek, tamże urząd stanu cywil.
Henryk v. Meitz, komtur ostródzki, nadaje
Miłobratowi (Milebrath) 80 wł., celem założe-
nia wsl danniekiej na prawie chełmiń., z nich
5 wł. ziemiańskich przeznacza dla sołtysa a 6
dla kościoła, Danniey dawali od każdej wł.
czynszu pół grzywny i 2 kury. Granice: je-
ziora Jemiołowskie i Pluskie. Dan w Dąbro-
wnie r, 1343 w dzień N. M. P. Gromnicznej,

W M. mieszkają r. 1599 sami Polacy (ob.
Kętrz., O ludn. pol. w Pr., 374). Kś, Fr.

Mierkie, wś rząd., pow. wiłkomierski, w 4
okr. polie., par, Uszpole.

Mierkinie Stare i M. Nowe, wś, pow. suwal--
ski, gm, Wiżajny, par. Przerośl, odl. 22 w. od
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Suwałk, ma 11 dm., 109 mk. W 1827 r. 17
dm., 109 mk. Wchodziła w skład dóbr Hańcza.
Mierków Groń, szczyt górski we wsi Ga-

boń, w pow. sądeckim, ma 1120 m. wysok.
Mierkowiec Wielki al. Mirkowice 1.) WŚ,

pow. wągrowiecki, 15 dm, 107 mk.; 83 ew.,
24 kat., 25 analf, Poczta, gośc. i tel. w Wą-
growcu; st, kol. żel. w Rogoźnie. 2.) M. Ma-
ły, wś, pow. wągrowiecki, 10 dm., 101 mk.,
45 ew., 56 kat., 38 analf. Poczta, gość. i tel.
w Wągrowcu; st. kol, żel.wRogoźnie. M, St.
Mierniki-Konarzewo, ob. Konarzewo.
Mierność 1.) fol., pow. szawelski, par. sza-

„kinowska, 8 wł. ziemi, należy do dóbr Żorany
Zygm. Lutyna. 2.) M., fol., pow. szawelski,
par szawkiańska, ob. Krykle, J. G.
Miernów, wś, pow. pinczowski, gm, Winia-

ry Wiślickie, par. Stary Korczyn; posiada
szkołę począt. ogólną. W 1827 r. par. Probo-
łowice, wś rząd., 25 dm.,, 176 mk, W XV w.
M. jest wsią królewską, należy do par. Probo-
łowice. Grunta tej wsi we trzy miejsca dają
dziesięcinę. Fol. królewski, łan karczemny i
większa część łanów i gruntów kmiecych dają
plebanowi miejscowemu, wartości20 mrk. Dwa
łamy i kilka pól dają kantoryi wiślickiej (war-
tości 3 mrk.). Biskup krakowski wreszcie po-
biera z niektórych pól w wartości 2 marek
(Dług., I, 412). Br. Ch,
Mierogoniewice al. Mirogoniewice, wś, pow.

inowrocławski, 3 dm., 22 mk., 6 ew., 16 kat.,
6 analf, Poczta, tel. i st. kol, żel, w Gniew-
kowie o 6 kil.; gość. o 5 kil. 2.) M. dom.,
869 mr. rozl., 4 dm., 78 mk., 18 ew., 65 kat.,
36 analf. M. St,

Mieronice 1.) wś, pow. jędrzejowski, gm.
Wodzisław, par. Mieronice, leży na trakcie
z Wodzisławia do Żarnowca. Posiada kościół
par. mur. z 1489 r., założony przez dziedzica
wsi. W 1827 r. 21 dm., 210 mk. M. par,,
dek, jędrzejowski, 1114 dusz. 2.) M. wś,
pow. jędrzejowski, gm. Złotniki, par. Rembie-
szyce, odl. 14 w. od Jędrzejowa, W 1827 r.
22 dm., 179 mk. W XV w. należały do par.
w Małogoszczy. Dziedzicem był Miroński h.
Odrowąż. Łany kmiece płaciły dziesięcinę pre-
bendzie ś. Jerzego; fol,, zagrodnicy i karczma
proboszczowi w Rembieszycach (Dług. I, 595).
Dobra M. składają się z fol. M. i Pustawola,
wsi M.; rozl. mr, 754: fol, M. gr. or. i ogr. mr.
810, łąk mr. 18, pastw. mr. 8, lasu mr. 239,
nieuż. i place mr. 12, razem mr. 587; bud.
mur. 5, z drzewa 5, płodozmian 9-polowy; fol.
Pustawola gr. 0r. 1 ogr. mr, 12], łąk mr. 3,
past, mr. 5, lasu mr. 34, nieuż. i place mr. 4;
bud, mur, 1, z drzewa I, płodozmian 5-polo-
wy; są pokłady kamienia wapiennego i piec
wapienny. WŚ M, os. 40, z grun. mr, 245,
Mierów (al. Ilirów), ws, pow. kamione-

ceki, 24 kil, na płn.-wsch, od Kamionki $Stru- 

miłowej, 7 kil. na płd.-zach. od sądu powiat.
w Radziechowie, 4 kil. na płd,-wsch. od urzę-
du poczt. w Chołojowie, Na płn.-zach. leżą
Pawłów i Stanin, na wsch. Krzywe, na płd.-
wsch, Dmytrów, na zach. Chołojów. W płd.
stronie wsi nastaje pot. Berezówka (ob.), do-
pływ Baczki, wpadającej do Styru, i płynie na
wsch, do Dmytrowa. Własn. mn. ma roli or.
374, łąk i ogr. 12, past. 2 mr. W r. 1880 by-
ło 179 mk. w gm. (między nimi 22 obrz, rz,-
kat., reszta wyznania ewang.). Par. rz.- kat.
w Radziechowie. We wsi jest szkoła 1-klas,
niezorganizowana, ewang,; kościół fil. ewang.
par. Józefów, zbudowany w 1868 r. (istnieje
od 1790). Nazwę swą otrzymała od założy-
ciela hr. Miera. Lu. Dz,

Mierskie, jez. w pow. dzisieńskim, blisko
wsi Miery, 640 saż. długie, 48 saż. szerokie,
do 4 saż. głębokie.

Mierszlany al. Miereszlany, wś nad rz, Ru-
dalszczycą, pow. trocki, w 1 okr. polic., gm.
Międzyrzecze, okr, wiejski Skorbuciany, 25 w.
od Trok, 19 dm., 137 mk, kat.; własn. niegdyś
Ludwika Jeleńskiego, dziś gen. Pachomowa.

Mierucin 1.) niem. Falkentkal, w dok. My-
ruczyno, wś, pow. wyrzyski, 8 dm., 91 mk.,
8 ew., 83 kat., 34 analf, 2.) M., dom., 1705
mr. rozl., 7 dm., 127 mk., 10 ew., 117 kat.,
65 analf, St. poczt. w Tuszewie o 4 kil.; gośc.
o 9 kil., st. kol. żel. w Nakle o 21 kil. 3.) M.,
niem. Ruhfelde, kol., pow. mogilnieki, 18 dm,,
194 mk., 149 ew., 45 kat., 82 analf, St. poczt.
w Dąbrowie (Kaisersfelde) o 3 kil., st. kol.
żel. w Mogilnie o 9 kil., gość, o 8 kil. 4.) M.,
wś, pow. mogilnicki, 21 dm., 328 mk., 148
ew., 175 kat., 146 analf, Poczta w Dąbrowie
o 4 kil.; st. kol. żel, w Mogilnie o 8 kil., gośc.
o 4 kil. Wspomina tę wś Lib, Ben, Łaskiego
(par. Słaboszew, t. I, 184). M. St.

Mieruniszki, niem, Mirunsker See, jez., pow.
margrabowski, nad granicą polską, położone
śród wyżyny wzgórkowatej, wzniesione 192
m. npm, Leżą nad niem Mieruniszki Wielkie
i Małe i Grarbas Wielki. ,

Mieruniszki Wielkie 1.) niem, Gr. Mierun-
sken al. Mierunizken, targowisko] ze st. p. i ko-
ściołem ew. na polsko-prusk. Mazurach, pow.
margrabowski, ]8 kil. na płn.-wsch. od Mar-
grabowy, 1 kil. na zach. od granicy Król. Pol-
skiego, nad jez. tej samej nazwy, śród wyży-
ny wzniesione, M. ciągną się 4 kil, wzdłuż
i mają 1410 mk., przeważnie ewang., mówią-
cych do połowy po niemiecku 1 po mazursku,
Trudnią się głównie rolnictwem i rybołów-
stwem. Gleba gliniasta ipiaszczysta, miejsca-
mi kamieniami wapiennemi pokryta, rodzi ży-
to, kartofle i cebulę, kwitnie tu także prze-
mysł garbarski. W historyi wspominają M.
już około r. 1277 w wojnach zakonu krzyżae-
kiego z Sudawianami. Przy pobliskiem, ale już



za granicą leżącem Filipowie, stoczyli sprzy-
mierzeni ze Szwedami Brandenburczycy, p0-
tyczkę z Polakami, w której ostatni cofnąć się
musieli; było to r. 1656 d. 22 pażdz. B. 1541
podaje ks. Olbracht do wiadomości, że Kasper
Y. Aulak, ssta straduński, sprzedał r. 1537 Ja-
nowi, Augustynowi, Wojtkowi i Jakubowi
ietraszewiczowi, braciom z Turowa w pów.

straduńskim, ]0 wł. sołeckich w puszczy nad
arbasznicą za 240 grzywien, celem założenia

wsl dannickiej na 100 wł. nadanych prawem
chełm, i 9-letnią wolnością, Dan w Królewcu.

M. mieszkają r. 1600 sami Polacy (ob.
Kętrz, O ludn. pols. w Prusiech, str. 506).
Z szlachty pols. mieszkali tu w późniejszych
czasach Dzięgielowie (str. 526). W M. jest
Przykomórek; tutejszy okr. urz. stanu cywil.
850 r. liczył 3806 dusz. R. 1882 urodziło się

1 Ś dzieci, zawarto 32 ślubów, umarło 181
osób, Pocztą osobowa kursuje między M, a
owalami i Filipowem. St. telegr. otworzoną

soiała dopiero 1877 r. Według Duisburga
wT M. dawniej osobne terytoryum Su-
9 |M (Tóppen, Hist. comp. Greogr., str. 80).
h ł : Małe, niem Klein Mierunsken, majątek
„©LMIŃSki, pow, margrabowski, st. p. Mieru-

nUSzki, 2 ki]. odl, Zawiera 134:65 ha roli or.
! 08T., 54:38 łąk, 4:16 past., 10-33 boru, 2
nieuź,, razem 205'52 ha, które przynoszą (37
mk czystego dochodu. 3.) M., fol., niem.
aaa” pow. margrabowski, należy do
ABREAR owskich. Cały ten obszar obejmuje

: a roli or. iogr., 173:10 łąk, 45:20
z - 28:44 boru, 11:07 nieuż., razem 71185
M; czysty dochód z grun. 3337 mrk W miej-
nA gorzelnia, najbliższa st. poczt. Kowa-

Rsowę i. odległa. Okrąg urzędu stanu cywil.
Kś, Fr.aa Gr. i Kl. (niem.), ob. Mieru-

Mieruszyn, Miruszyn al. Mieruszyno, niem
Miruschin, dok. r. 1286Mirosschin, 1678 r. kasz,
Mjereszeno, wś nad Baltykiem, pow. wejherow-
ski, st, poczt. Starzyn, okr. urz, stanu cywil.
Łepcz; par, kat, i szkoła Strzelno 1/, mili odl.,
Par. ew, Puck, odl, od m. pow. 3*/, m. Razem
z wyb. Ozarny młyn (Czarnausche Muehle)
zawiera 1 większą posiadłość na wieczystą
dzierżawę wydaną, dalej 7 gburstw i 17 za-
STód czyli 141 włók i 9 mr. obszaru. W M.
było 1871 r. 24 dm., 34 dymów, 198 mk.;
w Qzarnym młynie 3 dm., 5 dymów, 26 mk,
po większej części kat., bo r. 1868 liczyły obie
osady 2]4 mk, 187 kat., 27 ew. W M. jest
także wolne sołectwo. W 1286 r. nadaje ks.
Mestwin II sędziemu puckiemu Jarosławowi
„das erbe Mirosschin'; nie ma także podlegać
książęcym urzędnikom (Ouch neme wir daz
vorgenante erbe us von allen ammechtsluten
und von unsern obirsten, das sie keyne macht

Słownik geograficzny. Tom VI -— Zeszyt 65.
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ober di lute des vorgenanten erbis sollen ha-
ben zeu richten anedie erben, den wir geben
gerichte mit allen nutzen do von teil zeu ne-
men. Groscheben czu Dantzk (ob. Pom, Ur.-B.
Y. Perlbach, str, 372). R.1864 nadaje zakon
Maciejowi (Matz) Bruene wś M. na prawie
chełmiń. z 36 włókami; 4 z nich mają być wol-
ne jako włóki sołeckie, drugie mają płacić po
91 skojeów i po 4 kury; ich właściciele są
także zobowiązani do tłoki. R. 1402 wymie-
niają źródła tę wś jako zobowiązaną do 1-nej
służby. R. 1447 d. 27 lut, potwierdza kom-
tur gdański Mikołaj Poster uszkodzony przy-
wilej Mieruszyński. Do M, należy oddawna
Czarny młyn al. Młyn (Czarnauer-Miihle) nad
rz. Czarną, uchodzącą do Baltyku, R. 1552 d,

31 sierp. nadaje król Zygmunt August, stary
przywilej potwierdzając, osadę tę Aleksandro-
wi Mędrzyńskiemu; ma czynszu dawać rocznie
12 grzywien, ma mieć wolną pastwę w boru
Rossefr, wolne rybołówstwo i wolne drzewo
badulcowe dla naprawy młyna. Wioski Łepcez,
Strzelin, Mieruszyn, Ostrowo, Tupadły i Chła-
powo winny tylko tu dawać zboże do młyna.
Za rządów polskich należał M, do sstwa puc-
kiego, które r. 1491 król dał w zastaw Grdań-
szezanom. Lustracya z r. 1657 d. 26 lutego
donosi, że na folw. tutejszym stały 4 krowy,
3 woły, 8 jałówek, 25 świń, 11 kur; na wy-
siew przeznaczano rocznie 2 łaszty żyta i "fa
korca, 1 łaśzt 11'/ę korca jęczmienia, 1'/ ła-
sztu 8 korcy grochu, 6 korcy tatarki,; dzier-
żawca płacił miastu 43 fi. 10 gr., dał 13 fun-
tów masła, 6 gęsi, 4 kury, 106 jaj. R. 1658
liczono we wsi M. 4 gburskie posiadł. i pustą,
R. 1662 d. 22 sierp. nadaje miasto Grdańsk
Maciejowi (Matthes) Prina karczmę w M, przez
3 lata wolną od czynszu, tylko w sierpniu ma

służyć z kosą i motyką, 2 kury dawać; po 3
latach jednak będzie płacił rocznie 10 grzy-
wien czynszu; piwo winien brać li tylko
z mieruszyńskiego browaru (ob. Prutz, Gesch.
des Kreises Neustadt, 1872, str. 197i inne).
Lustracya starostwą puckiego z r. 1678 poda-
je następne szczegóły: I. Folwark w tej wsi:
dworski budynek, gdzie urzędnik mieszka, ma
izdeb 2, stołów 2, ław 3, dach dobry, stodoła
o dwu klepiskach po prusku budowana, stro-
na chróstem spleciona od pola nie dobra; szop
8: jedna we środku na woły, przy niej stajen-
ka na konie; 2-ga dla kawa ŻA)ao gdzie
owce stąwają; na niej śpichlerz, ale teraz ze-
psowany, balki się połamały; Sernik na słu-
pach. Browar i izba dobra. Dachy pod da-
chówką poprawy potrzebują. Kum (sie!) do
słodu; beczek 36. Kosz i statki insze piwne
dobre, Piwniea murowana osobno stoi, dobra.
Wozów bosych 2, Na każdym kole po' cztery
rynki. Pług a dwie parze żelaz do niego.
Bydło i Drobiaggi: Wołów robotnych 10, krów
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24, stadnik 1; świni starych 10, gęsi 30 sta-
rych, gąsiorów 2, kokoszy 30; owczarnia tu je-
dna z Łepską, Zboże na zimę wystane: Zyta
wysiano łasztów 2 korcy 281/,., Urzędnik po-
wiedział, że jarzyny wysieje: jęczmienia ła-
sztów 2, owsa wysiać może łasztów 3. Jarki

_ mie sieją, gróchu korcy 3. Czeladź w tym fol-
warku; Na tym folw. urzędnik Michał Kluk,
poddany, z żoną, ma dzieci czworo; ma parobka
jednego do folwarku i dziewek 2. Mielarz, co
piwo warzy, (dostaje) na rok fl. (?) 144 myta.
Parobek i dziewki dostają po 10 fi. na rok,
żyta na osobę korcy 6, jęczmienia 1/, korea,
owsa '/ą korca, grochu tyleż, słoniny połeć,
sadło jedno. Urzędnik zaś dostaje fi. 40, żyta
korcy 14, jęczmienia 2, owsa 2, grochu 1,
słoniny połci 2, sadła 2, piwa beczek 6, soli
achteli 8; i na się i na czeladź także Śledzi
achteli 8. IL. Osada wiejska: W tej wsi by-
wało gburów 11, obrócono je na folwark. Po
wojnie zaś bywało 5, teraz nie masz jeno je-
den, drudzy w niwecz obróceni przez żółnie-

_rzów osobliwie JMPana Chełmskiego, na któ-
rego całe starostwo tu skarży. Szołtys Jerzy
Lesnow z żoną, dzieci ma czworo, na 4 wł,,
tak jak drudzy ex usu podwody odprawuje.
Matys Hadas, poddany z żoną, gbur na włó-
kach 2/,, szarwarkuje jak i drudzy gburzy;
daje czynszu fl. 3 i 15 gr., owsa korcy 6, ku-
rów 6, jaj 30. Matys Prima, poddany z żoną,
dzieci ma pięcioro, na włókach 27/,, arendarz,
daje fi. 30 i we żniwa jak drudzy arendarze
pomaga. Paweł Bolga, poddany z żoną, ma
dzieci dwu synów niedorosłych, na gburstwie
siedzi, daje czynszu fi. 12, we żniwa pomaga
na połowę jak arendarz, Adam Bezewski,
poddany z żoną, ma dziecko jedno, ma mie-
szkanie i ogród, daje z niego na rok fi. 10i
pomagą w żniwa. Marcin Ratka, poddany
z żoną, ma dzieci troje, rataj, w chałupie pań-
skiej siedzi, ordynarya jego i powinność jak i

_ Pieleszewskiego (ob.). Mik, Dargosz, poddany
z żoną, stary, bywał za ogrodnika, teraz sobie
chałupę postawił, Wawrzyniec Dargosz, pod-
dany z żoną, ma dzieci dwoje, ogrodnik, siedzi
w pańskiej chałupie, powinność jego jak i
drugich ogrodników. Karczma pusta stoi.
Karczmarza nie masz; starać się kazaliśmy
aby osadzić, żeby w tej wsi piwo pańskie
szynkowano. Andrzej Dytlof, poddany z żo-
ną, dzieci ma troje, ogrodnik, siedzi w pań-
skiej chałupie, Jerzy Frydrych z żoną, ma
dzieci sześcioro, ogrodnik, siedzi w pańskiej

- chałupie; nie dobra jest, Grzegorz Ratha, pod-
dany z żoną, kaleka cale, madzieci pięcioro,
nie robi nic; wszystkich włók jest 36, Wizyt.
bisk, Rozdrażewskiego z r. 1588 donosi, że w
M. było wtedy 12 gburów (coloni), płacili ka-
żdy 1 kor. żyta i tyleż owsu (str.7). Kś, Pr,
Mierwina al. Mierwiny, 2 wsie i fol., pow.  

słucki, gm. hrycewieka, w 2 okr. police. klec-
kim, nad kotliną rz. Łań z praw. strony, przy
drodze wiodącej z Ostrowczyc do Hrycewicz,
Wielka M. ma 19 osad pełnonadziałowych;
Mała M. 14 0s,; fol. dziedzictwo Radziwiłłow-
skie, do r. 1874 należał do ordynacyi kleckiej,
odtąd w skutek układu familijnego do nie-
świeskiej, ma około 5 wł, obszaru; miejsco-
wość wzgórkowata, małoleśna, grunta dobre,
łąki obfite. A. Jel,

Mierzana, pust., pow. sieradzki, gm, i par.
Gruszczyce, odl. od Sieradza w. 15'/, dm. 2.
Mierzańce 1.) wś włośc., pow. wileński, 2

okr. pol., o 85 w. od Wilna, gm, Mejszagoła,
okr. wiejski Jurjewo Hejszyszki, 11 dm., 107
mk. katol. 2.) M., wś wł., pow. wileński, 3
okr. polic., o 48 w. od Wilna, 7 dm., 64 mk.,
ztego 57 kat., 7 żyd. (1866). 2.) M., wś
włośc., pow. wileński, 3 okr. adm., o 57 w, od
Wilna, 4 dm., 27 mk, kat,
Mierzanów, fol., pow. wieluński, gm. Ra-

doszewice, par. Osiaków, odl. od Wielunia w.
20; dm. 2, mk. 29.
Mierzanowice, wś i fol., pow, opatowski,

gm. Wojciechowice, par. Mikułowice, odl. 12
w. od Opatowa, ma 27 dm., 229 mk., 451 mr.
ziemi dwors, i 284 mr. włośc, W 1827 r. par.
Wojciechowice, 18 dm., 137 mk,
Mierzanowo, wś i fol. nad rz. Łydynią,

pow. ciechanowski, gm. Grrudusk, par. Łysa-
kowo, odl. 0.17 w, od Ciechanowa, ma 8 dm,,
128 mk., 571 mr, gr. dobrego, 16 nieuż. Do
włościan należy tylko 30 mr. W 1827 r. 15
dm., 105 mk. Br. Ch,
Mierzany 1.) wś rząd., pow. święciański,

w 1 okr. polic., gm, Święciany, okr. wiejski
Budata, o 11 w. od Święcian, 90 włośc, uwła-
szczonych. 2.) M., wś, pow. Święciański,
w 1 okr. polic., gm, michałowska, okr. wiejski
Cerkliszki, 104 dusz rew., własn. hr. Mostow-
skiej. 3.) M., wieś rząd., nad pot. Szundzis,
pow. święciański, 2 okr. pol., o 9 w. od Świę-
cian, 16 dm., 151 mk. kat.. 4.) M., pow. świę-
ciański, ob. Grzyby. J. Krz.
Mierzawa, wś, pow. jędrzejowski, gm. Wo-

dzisław, par, Krzcięcice, W 1827 r. 10 dm.,
102 mk.
Mierzawa al. Sędziszówka, rz. w gub. kie-

leckiej, bierze początek w pow. jędrzejowskim,
pod wsią Mstyczów, na płn. Zarnowca, płynie
w kierunku płn.-wsch. pod Krzelowem, Sę-
dziszewem, Pawłowicami, Mierzawą,. poczem
skręca w stronę wsch.-płd., płynie pod Przy-
łęczkiem, Przyłękiem, Konarami, Niegosławi-
cami, Sędowicami; za Wrocieryżem wchodzi
w pow. pińczowski, od Michałową skręca ku
płn. i pod Pawłowicami na zach. Pińczowa
wpada z praw. brzegu do Nidy, Długa 42 w.
Pod Niegosławicami przyjmuję z praw, brze-

gu Mozgawę. Być może, iż dawniej M. nosiła
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nazwę Mozgawy i w takim razie bitwa Krako-
wian z Mieszkiem Starym mogła mieć miejsce
pod wsią Mozgawą, niedaleko Nidy. J. Bl.
„Mierzączka 1.) wś włośc., pow. kozienie-

ki, gm. Grabów n. Wisłą, par. Zwoleń, odl. 34
w. od Kozienic, ma 23 dm., 158 mk., 450 mr,
2.) M. Duża, kol. i os. karcz,, pow. łaski, gm.
i par. Dłutów. M. Duża, kol., ma 44 dm., 370
mk., 683 mr.; os. 1 dm., 6 mk., 2 mr. M. Ma-
ła, kol. 21 dm., 166 mk., 306 mr.; os. karcz.

dm., 2 mk,, 2 mr.; os. leś, 1 dm., 4 mk,, 8
mr. W 1827 r. M. wś rząd., 19 dm., 139 mk.
Ob, .Dłutów, 3.) M., wś, pow. garwoliński,
Sm. 1 par, Górzno (ob.), ma 8 dm., 88 mk,, 136
mr. 4,) M., ob. Mierzwiączka, Br. Ch.
Mierzączka, przys. do Lednicy górnej, na

Pin. od niej, pow. wielicki, przy drodze z Wie-
liezki (2:3 kil.) do Gdowa, na płd.-wsch, od
Wieliczki, Kilka domów schludnych. Ludność
pochodzi od osadników niemieckich z końca
VIIIw. Mac,

na Świeża al, Wierzeja, niem. Frische
kai pci półwysep ciągnący się na-
Ga dw; uglej piaszczystej grobli, między za-
13 mil db (Frisch Haf) a Baltykiem, ma do
R wod O a 1/, do 11/, m. szerok, Zaczyna
m dańskiem przy ujściu Wisły. Mało

ć tona dla gleby ubogiej, ob. Mierzeja,
urońską (Kurische Nehrung) w Prusach

wsch., takiż sam wąski a długi półwysep, od-
dzielający nakształt wielkiej grobli zatokę Ku-rońską odBaltyku, Ob. KurośskaMierzeja

Mierzejewo, niem, Mnierziewen a] Mierzi -. wen (dok. Moerszewen i Mersewen) zł >lecki, st. p. Zalec, Jan v, Beenhausen. rój
rastemborski, nadaje r. 1427 Janowi orazMancinowi i Grzegorzowi, Jego synom, 15 wł Sadjez. Notyst na prawie chełmiń. (ob. Kętrz
Q ludn. pol., str, 469); 10 lat mają być wolni
od służby wojskowej (str. 268).
„Mierzejewo, okolica szl. w pow. ostrołęc-

kim. W obrębie jej powstało 15 dotąd istnie-
Jacych wsi, które jednak porzuciły pierwotne
wspólne nazwisko i w spisach urzędowych fi-
$urują pod swemi odrębnemi jedynie nazwami.
Jest to gniazdo pierwotne rodu Mierzejew-
skich, .W dokumentach z 1473 r. spotykamy:
Mierzejewo Zamość, M. Drwęcz, M. Zapieczne,
M, Janki Stare, M. Janki Młode, M. Przęczki,
M. Borowie, M. Wielgouchy, M. Jarnuty, M.
Repki, M. Wojcze, M. Tomasze, M. Janczyki,

| Czambrowizna, M. Bobino, M. Damięty;
3tych: Drwęcz i Borowie leżą w par. Rzekuń;
wać Ww par, Goworowo; Zamość, Wojsze,
dE Repki, Jarnuty w par. Troszyn; po-cznycł w Par. Qzerwin, W księgach hypote-
znych dotąd utrzymuje się co do niektórych
WSl pierwotna
anki, gm, Troszyn, par. Czerwin, mają obsza-ru fol, 606 mr, (383 roli, 139 łąk, 88 past., 8

wspólna nazwa. Wś i fol, M.)2 
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lasu, 23 mr. zarośli) i 225 mr, ziemi włośc,
(31 osad), M. Janki Młode, os. włośc., 4 dm.,
1f mk. M. Zamość, fol. i wś, gm. Troszyn, ma-
ja 1001 mr. ziemi fol. (1866 r.) i 83 mr. (16
osad) włośc, M. Przęczki, fol., w 1856 r. mia-
ły 428 mr. ogólnego obszaru. M. Czambrowi-
zna (Czamrowizna), fol., ze wsią Bobin i Jan-
czyki miał 222 mr, ziemi fol. (155 roli, 62 mr.
łąk). WŚ Bobin 6 os. i 12 mr.; Janczyki 9 os,
i 27 mr. Br. Ch.

Mierzejewo, wś, pow. wschowski, 19 dm.,
126 mk., 12 ew., 114 kat., 31 analf. Poczta i
tel, w Poniecu o 7 kil., gośc, o 8 kil., gość. o 8
kil., st. kol. żel. w Rydzynie o 15 kil i we
Wschowie o 17 kil. 2.) M., dom., 1435 mr.
rozl., 6 dm., 141 mk., 2ew., 139 kat., 40 analf.
Własn, hr. Marcelego Żółtowskiego. M. St,

Mierzejówka, Mierzyjewka, słoboda około
Brusiłowa, nad rz. Zgarą, prawdopodobnie dzi-
siejsza wś Nowosielica, pow. lityński, na płd.
od Brusiłowa a na płn.-wsch. od m. pow.; ob.
Arch, J. Z, R, cz, VI, t. 2, 138.

Mierzejówka, Iierzyjówka, wś, pow. uszyc-
ki, gm, Kapuściany, par. Wońkowce, ma 28
osad. Należy do dóbr hlebowskich, skonfisko-
wanych 1863 r. Tadeuszowi Zieleniewskiemu
i darowanych gen. Putiatynowi. Gleba glin-
kowata. Dr. MZ

Mierzeniec, wś, pow. pułtuski, gm. Ko-
złowo, par. Gzy. W 1827 r. 14 dm., 108 mk.
Mierzewo 1.) olędry, pow. gnieźnieński,

19 dm., 158 mk., wszyscy katol., 56 analf.
Poczta i tel. w Witkowie o 7 kil, gośc. o 6

kil., st. kolei żel. w Czerniejewie o 8 kil.,
w Gnieźnie o 16 kil. 2.) M., dom., 3745 mr,
rozl,, 2 miejsc.: a) M., dom.; b) Królewiec,
fol., 19 dm., 318 mk., 2 ew. 311 kat., 116
analf. Własn. Kaczkowskich. M, wspominają
już dok. w początkach w. XV; należała zda-
wna do par. Jarząbkowo (ob. Łaski, Lib, Ben.,
t. I, 25). M, St,
Mierzęcice, WŚ, os. leś, i karcz., pow. bę-

dziński, gm, Sulików, par. Targoszyce, odl. 15
N A <jEąwoa z Biewierza do
iezdary. toslądą szkołę począt., urząd gm.

117 dm. 1028 mk,, 2312mr. sierai. wdodj.
(w tem 1619 mr. ornej); os. leś, rząd. 1 dm.,
50 mr.; dwie os. karcz, rząd. 2 dm, 5 mr,
W spisie z 1827 r. nosi nazwę Mierzęcin, wś
rząd., 90 dm., 508 mk, WŚ M. istniała pier-
wotnie podobno na górze należącej do sąsie-
dnich Targoszyce; obecnie na tej górze stoi ko-
Ściół paraf,; po spaleniu w czasie wojen, wś na
mne przeniosła się miejsce, a następnie i pa-
rafia otrzymała nazwę targoszyckiej, Br, Ch.

ierzęcin 1.) wś, pow. pułtuski, gm, Za-
tory, par. Pniewo. W 1827 r. 6 dm., 75 mk,

M., wśi rum,, pow. rypiński, gm. Szczu-
towo, par. Łukomia, odl. o 24 w. od Rypina,
ma 13 dm, 98 mk., 214 mr.gr. M. stanowi
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„jednę całość ze wsią Topiąca i kol. Łukomka.
Wchodziła w skład dóbr Łukomie.

Mierzęcin 1.) niem. Mierzenczin, kol., pow.
kozielski, par. i okr. police, Kostenthal. Po-
wstała w 1829 r, z części fol. skarbowego, ma
70 mr. roli. 2.) M., fol. do Wronina, pow.
kozielski, 3.) M., kol. do wsi Kozki, pow.
kozielski, Br, Ch.

_ Mierzno, ob. Jieżno.
Mierzona, (dok. Myerzonya), 0s. włościań.,

pow. opoczyński, gm. Topolice, par. Żarnów,
odl. 16 w. od Opoczna. Leży tuż pod Żarnow-
cem, ma 7 dm., 85 mk., 7 mr. obszaru. Wspo-
mina tę wieś Lib. Ben. Łaskiego (I, 623).

_ Mierzonka, os. włośc., pow. ihumeński. Po-
siądłość włościanina Reckiego, 31/, włóki.
Mierzyca, rz. w pow. dzisieńskim, dopływ

Dźwiny, płynie w gminach: Druja i Leonpol;
- przepływa około wsi Kopiżniki i Lipkowo.

Mierzyszki al. Rudupie, zaśc., pow. wileń-
ski, ob. Mieżyszki,

_ Mierzwa, wś nad rz, Styrem, przy ujściu
Budyłówki, pow. dubieński, gm. Beresteczko,
Leży na granicy Galicyi, na zachód od Bere-
steczka; ob. Pamiat, Kijew. Arch. Komisyi
t. LV, oddz. 2, 75, 116, cz. VI, t. 1, 127; do-
datki 138. - :

Mierzwiączka, wś, pow. nowo-aleksandryj-
ski, gm. Irena, par. Stężyca, majorat rząd.,
należy do dóbr Dęblin. WŚ ta leży pośród for-
tów okalających twierdzę Iwangród, pomię-
dzy twierdzą a linią kolei żel. nadwiśl.
Mierzwica 1.) po rus. Merwycia, zwana

w dawnych dokum. Merwice, Mervicz, Myrzwy-
cza i t. p. wś pow. żółkiewski, 9 kil. na
płd.-wsch, od sądu powiat. w Żółkwi, tuż na
zach. od urz. poczt. w Kulikowie. Na zach.
leży Wiesenberg, na płn.-wsch. Przemiwółki,
na płd. Kościejów, na płd.-zach. Zarudce (obie
w pow. lwowskim), Wody płyną małemi stru-
gami ną płd.-wsch. do Kulikowa i podążają do
Pełtwi. Zabudowania wiejskie leżą w zach.
stronie obszaru (cerkiew 275 m.). Płn.-wsch.
narożnik wsi przerzyna gościniec lwowsko-
żółk iewski, Własn. więk, tu i w Wiesenbergu
ma roli or. 50, łąk i ogr. 30, past. mr. 3; wł.

_ mniej, roli or. 1987, łąk i ogr. 326, past. 128
mr, W r. 1880 było 812 mk. w gm. (między
nimi 272 obrz, rz.-kat,), Par. rz.-kat. w Wie-
senbergu, gr.-kat, w miejscu, dek. żółkiewski,
dyec. przemyska. We wsi jest cerkiew pod
wez, 6. Jana Chrzciciela, szkoła etat. 1-klas. i
browar. Z wybornego chmielu słynęła ta wieś
oddawna, a Siarczyński wspomina (rkp. w Bib,
Ossol., M 1825), że produkowano tu za jego
czasów rocznie 8 ctn. chmielu, nieustępujące-
go w niczem najlepszemu czeskiemu. Róhrer
wspomina w opisie swojej podróży, że czynio-
no tu takżo doświadczenie z sadzeniem rośliny
rabarbarum (Rheum palmatum). W r. 1800  

zasadzono na 4 mr. i 535 kw. sążni. 500 ro-
ślin 7-letnich, 66 4-letn., 95 3-letn., 8667
2-letn., 514 l-rocznych, a nakoniec 36,800
sztuk całkiem Świeżo, czyli razem 40,442
sztuk. Próba nie powiodła się jednak, zdaniem
Róhrera dla tego, że w jednej części gruntu,
nisko położonej, wilgoć psuła korzenie, druga
zaś część, wyższa, wystawiona była na ostre
wiatry, których ta roślina nie cierpi. Za cza-
sów polskich należała wieś do dóbr koronnych
w ziemi lwowskiej. W r. 1378 oznaczył Wła-
dysław ks, opolski granice dóbr zaszkowskich,
kościejowskich i 4 dworzysk w Mierzwiey,
niedawno przedtem 00. dominikanom lwow-
skim darowanych (Ak. gr. i ziem., II, 12).
Władysław Jagiełło zastał już w r. 1397 w po-
siadaniu 4 dworzyszcz tej królewszczyzny do-
minikanów lwowskich, W r. 1568 wzywa
Zygmunt August Stanisława Oporowskiego,
sstę kruszwickiego, dzierżawcę dóbr król.
Mierzwicy i Mokroczyna, aby nie wyrządzał
krzywd dominikanom lwowskim (Arch. Ber-
nard. lwow, C. t. 321, str. 264). W r. 1572
poleca Zygmunt August Piotrowi Klophasowi,
komornikowi swemu, aby się wwiązał w wsi
Mierzwiecze, Mokroczin, Kamienobrod i Czu-
niów, a następnie oddał je opiekunom potom-
ków Stanisława Oporowskiego, ssty kruszwie-
kiego, w posesyą (ib. 0. t. 835, str. 145).
W r. 1589 uwiadamia Zygmunt III Jana Za-
mojskiego o wysłaniu delegatów, celem roz-
poznania sporu Herburta z Fulsztyna, dzier-
żawcy Rokitny, a Mikołaja Mniszcha, dzier-
żawcy Mierzwicy i Mokroczyna (ib. C. t. 346,
str. 592). W 1589 r. uwiadamia Zygmunt III
o wysłaniu delegatów w tym samym celu (ib.
C.t. 346, str. 598). W 1589 r. wzywa Ży-
gmunt III dominikanów lwowskich, jako wła-
ścicieli Zaszkowa, aby byli obecnymi przy re-
wizyi Rokitny, Mierzwicy i Mokroczyna (ib.
C. t. 346, str. 594). W r. 1605 nadaje Zy-
gmunt III Jerzemu Mniszchowi wieś Mierzwi-
cę, Mokroczyn i inne (ib. O. t. 364, 1366).
W r. 1609 wzywa Zygmunt III Krzysztofa
Leśniowskiego, Zygmunta Poradowskiego i
innych, jako delegowanych komisarzy swo-
ich, aby przeprowadzili sprawę wykupna wsi
Mierzwicy, Mokroczyna i innych z rąk spad-
kobierców Michała Mniszcha na korzyść Je-
rzego Mniszcha (ib. (. t. 364, str. 1293), W r.
1609 uwiadamia Zygmunt LII Piotra i An-
drzeja braci Mniszchów, dzierżawców Mierz-
wicy, Mokroczyna i innych wsi, że pozwolił
wykupić te wsi Jerzemu Mniszchowi (ib. O. t.
354, str. 1293). W r. 1609 przeprowadzają
Krzysztof Leśniowski i inni komisarze kró-
lewscy sprawę wykupna Mierzwicy, Mokro-
czyna i innych wsi z rąk spadkobierców Mi-
chała Mniszcha na rzecz Jerzego Mniszcha (ib.
C. t. 364, str. 1292). W r, 1656 uwiadamia
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Jam Kazimierz wójtów Mierzwicy, Mokroczy-
na i innych wsi, że dobra te nadał Kazimie-
rzowi Piaseczyńskiemu, staroście mławskiemu,
pułkownikowi swemu (ib. C. t. 405, str. 937).
W r. 1656 uwiadamia Jan Kazimierz o tem
samem urząd grodzki lwowski (ib. C. t. 405,
str. 829). W r. 1656 nadaje Jan Kazimierz
te wsie Piaseczyńskiemu (ib. O. t. 405, str.
159). W lustracyi z r. 1662 (rkp. w Bibl.
Ossol., M 2834, str. 100) czytamy: „Dzierżawa
mierzwicka ze wsiami: Mierzwica, Śmereków,

Błyszczywody, Przedrzymiechy, Mokrotyn,
uroczyszczem zwanem Targowiszcze, Arta-
szów, Posesorką tej dzierżawy jest Jm, Pani
Barbara z Kuropatnik Grabianczyna, urodzo-
nego niegdyś Jm. Pana Marcyana Grabianki
małżonka pozostała, za przywilejem króla Ja-
na Kazimierza de dato w obozie pod Glinia-
nami 5 lipca 1658 r. miłościwie nadanym.
Wieś M, zasiadła zdawna na łanach 7. Podda-
nych było 70. Teraz poddanych, którzy na
ówierciach siedzą, jest 18. Zosobna wójt na
Sa ej od podatku wolen, który robotę roz-

AAA do dworu poddanym. Poddani z ówier-
0 amu czynszu dają po gr. 15, fecit zł, 9.
Wsa po Ż półmiarki, miary żółkiewskiej,

przychodzi owsa półmiarków 36 po gr. 20, fe-
cit zł. 24. Pszenicy z ćwierci po półmiarku,
przychodzi półmiarków 18, po zł, 3, fecit zł.
36. Kapłon zówierci 1, przychodzi 18, po gr.
6, fecit zł. 3 gr. 18. Kurczę z ćwierci 1 przy-
chodzi 18, po gr. 3, fecit 1 zł. 24 gr. Jajec
z ćwierci 15, przychodzi kop 4, po 10 fecitzł. 1gr. 15. Robić powinni z świezci łanu p.EU | obić powinni z ćwierci łanu po
2 dni w tydzień, prząść powinni z ao

przędziwa po łokci 3, Powozu każdy z ah
z ćwierci dać powinien po zł. 4, fecit 72 zł
Zagrodników w tej wsi jest 20, którzy czyn-
szu dawać powinni po gr. 6, fecit zł, 2, Prząść
także po łokci 3. Poddani wszyscy we żniwa
tłoką okrom pańszczyzny, zażynki, obżynki,
okrom pańszczyzny powinni, Karczma w tej
wsi w arendzie była, teraz dworskie piwo da-
Ja, cosię szącuje na zł. 30. Summa prowentu

tej wsi okrom folwarku fecit zł. 183 gr. 27.
Urodzaj folwarku mierzwickiego: Żyta kop 65
(wysiew 13, wikt 7, reszta 45 po 1 zł. 15 gr.,
fecit 67 zł. 15 gr.), pszenicy kop 110 (wysiew
22, wikt 8, reszta 70 po zł, 2, fecit 140 zł.);
jęczmienia kop. 30 (wysiew 6, wikt 4, reszta

20 po I zł., fecit zł. 20); owsa kop 150 (wy-
siew 30, wikt 10, reszta 110 po gr. 20, fecit
T8 zł. 10 gr.); tatarki kop 180 (wysiew 30,
wikt 14, reszta 130 po 1 zł., fecit 180 zł.);
grochu kop 10 (wysiew 2, wikt 2, reszta 6 po
zł,2, fecit 12 zł.); prosa kop 8, to na wycho-
wanie. Nianą stert 3 w sążni 6, z tych jedna
ną wychowanie a 2 na sprzedaż po zł. 4 sa-
żeń fecit, 48 zł, Summa prowentu z folwarku
Jest 490 zł. 25 gr.ć W 1666 r. chorągiew ta-  
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tarska strażnika w. kor. oszacowuje bydło za-
brane w Mirzwicy i Smerekowie na rachunek

asygnaty (Arch, Bernard. O. t. 417, str. 517).

W r. 1684 pozwala Jan ILI Barbarze z Kuro-
patnickich Grrabiańczynie przenieść prawa swe

dożywotnie do wsi Mirzwicy, Mokrotyna,
Smerekowa, Błyszczywody, Przedrzymiechy

na osobę Wiktoryna Sobieskiego, syna jej (ib.
C. t. 167, str. 2061). W r. 1738 nadaje Au-
gust III Adamowi Duninowi Mięcińskiemu,
podkomorzemu swemu, i żonie jego dzierżawę
wsi Mierzwicy (ib. ©. t. 542, str. 174), W r.
1762 daje August III Pawłowi Starzyńskie-
mu i małżonce jego Teresie z Wybranowskich
„starostwo mierzwickie'*, to jest wsie: Mirz-
wicę, Mokrotyn, Błyszczywody, Przedrzy-
michy, Smeryków i Majdan, opróżnione sku-
tkiem dobrowolnego zrzeczenia się Filipiny de

Horst Mieczyńskiej (ib. O. t. 590, str. 1918).

W lustracyi z r. 1765 czytamy, że dzierżawa

mierzwieka przynosiła następujące dochody:

Wś Mierzwica 3820, kwarta 950 złp; Prze- .

drzymiehy prow. 1220, kwarta 305 złp.; Bły-
szczywody prow. 1595 złp. 18 gr., kwarta
398 złp. 27 gr.; Smereków prow. 2740, kwar-

ta 685 złp.; Opłytna, nowa kol., bez prowentu;

Mokrotyn prow. 6290 złp., kwarta 1578 złp.

15 gr.; Polana prow. 414 złp. 24gr., kwarta

103 złp. Ż1gr. i Majdan prow. 806 złp. 29

gr., kwarta 201 złp. 28 gr. Cały klucz wraz

z osadami Deutsch-Mokrofyn i Wiesenberg

przy licytacyi 1834 r. nabył hr. Aleksander

Czacki za 135,505 zł. m. k. 2.) M. POT
. Dz.ob. Bojaniec. "

Mierzwina, wś i folw. nad rz. Bugiem, pow.
konstantynowski, gm. Chlebczyn, paraf, r. L.
Sarnaki, r. g. Chłopków, poczta Łosice, okr.

sąd. Komarno, rozległ. gruntów włościańskich
mr. 1249, dm. 46, ludn, 430, gruntów fol-
warcznych mr. 316. Wieś ta należała do kró-
lewszczyn i Stanisław August dał ją w do-
żywocie pułkownikowi Byszewskiemu, a po
jego śmierci w 1792 r. Tomaszowi Aleksan-
drowiczowi, wojew. podlaskiemu, w dodatku
do sstwa łosickiego; dziś jest własnością rzą-
dową. W 1827 r. 43 dm,, 224 mk, Ob. Zo-
łowczyce, ą Rz.

Mierzwin, wś, pow. jędrzejowski, gm. i par.
Mierzwin, odl. 8 w. od Kiele a 3 w. od rz.
Nidy. Posiada kościół parafialny, szkołę
gminną, młyn wodny. W 1827 r. było tu 31
dm., 210 mk, Kościół paraf. murowany, nie-
wiadomej erekcyi, przeniesiony tu ze wsi Gru-

dzyny, M, par. dek. jędrzejowski. Dobra M.
składają się z folw. i wsi M.i Zegartowice,
rozl, mr, 1577, folw, M.: gr. or. i ogr. mr, 404

łąk mr. 5, pastw. mr. 136, lasu mr. 285, nieuż.
iplace mr. 19, razem mr, 846; bud. mur, 5,
z drzewa 11; płodozmian 8-polowy; folw. Ze-
gartowice: gr. Or. i ogr. mr. 357, łąk mr, 43,



_ jako filią. Drugi kościół filialny
_szowie (ob. Lib. Ben, Łaskiego, t. IE 95, 113).
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pastw. mr. 7, nieuż, i place mr, 324, razem
7381; bud. mur. 3, z drzewa 6; płodozmian 8 i
9-polowy. Wś M. os. 39, z gr. mr. 84; wś
Zegartowice 0s. 34, z gruntem mr. 182.
Mierzwin gmina, należy do sądu gm. I okr.
w Jędrzejowie, gdzie też st, poczt. Ma 19463
mr. obszaru, 5500 mk. W gminie są: dwie
szkoły elementarne, cztery młyny wodne,
dwie gorzelnie, dystylarnia wódek, cegielnia,
tartak, Br, Ch., A. Pal.
Mierzwiń (Mały i Wielki), dwie okolice

w pow. bielskim gub. grodz., na płn.-wsch. od
Brańska,

Mierzwin, wś, pow. lipowiecki, ob. Merwin.
Do podanych tam wiadomości należy dodać,
że w M. znajduje się filia par, katol. Oratów.

Mierzwin, dom., pow. inowrocławski; 1647
mr. rozl.; 3 miejsc.: a) M., dom.; karczmy: b)
Qzerwiniak; c) Byczek; 8 dm.; 158 mk.; 39
ew., 119 kat.; 62 analf. Poczta, tel. i st. kol.
żel. w Złotnikach o 4 kil; gość, o 3 kil.; st.
kol. żel. Inowrocław o 12 kil. Własność
Więckowskiej. M. St.
Mierzwińce (w dok, Nieżwieńce, Merwińce,

Mierwińce), wś, pow. jampolski, nad rz. Mu-
_raszką, gm. Babczyńce, par. Ozerniejowce, na
płn.-zach. od m. pow., o 15 w. od Mohylowa,
o 60 od st. Rachny, o 5 w. od rz. Dniestru;
110 dm., 522 mk., 564 dzies. ziemi włośc,, 756
dzies, dworskiej, gorzelnia, łomy kamienia
młyńskiego, plantacya winorośli. Należała
do Zamojskich, Koniecpolskich, Moczulskich,
Sarneckich, dziś Rokickich. Ob. Arch. J. Z. R.,
cz. LLI, t. 3, 70. Dr. M.

Mierzwino-Bartoszowięta i M.-Stare, dwie
wsie, pow. bielski gub, grodzieńskiej.

Mierzwińskie, folw, w Załubińcach, pow.
'sądecki.

Mierzyce, wś, kol., folw., pow. wieluński,
gm.i par, Mierzyce, odl. 11 w. od Wielunia.
Posiąda kościół par. murowany, szkołę po-
czątkową ogólną, urząd gminny. WŚ wraz
z kol. i os. ma 65 dm., 734 mk.; folw. 6 dm,,
47 mk.; os. prob. 1 dm., 2 mk. W 1827 r. wś
rząd., 60 dm., 307 mk. Kościół tutejszy wspo-
minany już jest w aktach z 1460 r. Erekcya
nieznana. Na miejsce starego drewnianego
stanął w latach 1837 i 183 r, nowy muro-
wany, ze składek parafian i z zasiłku skarbo-
wego. Konsekrowany 1839 r. Do par. M.
wcielono w 1818 r. kościół paraf, w Kamionie,

jest w Ła-

M. par,, dek. wieluński: 3350 dusz, W skład
parafii wchodzą: Broników, Cieśle, Cisowa,
Dziadaki, Jajczaki, Jarzębie, Kamion, Krze-
czów, Łaszów, Mierzyce, Ogroble, Przywóz,
Toporów, Troniny, Więcławy, Załęcze Małe.
Mierzyce, gmina, należy do sądu gm. okr.
IV wos. Działoszyn, st. poczt. Wieluń, ma  

21188 mr. obszaru i 4894 mk. (1867 r.).
W gminie jest 1 szkoła początk,, dwie fabryki
bibuły i grubego papieru, 1 smolarnia i 7 mły-
nów na Warcie. Br. Ch,

Mierzyn, wś i folw., pow. piotrkowski, gm.
Rozprza, par. Mierzyn, Posiada kościół par.
murowany i szkołę początkową ogólną. Wieś
ma 56 dm., 561 mk., 455 mr.; folw. 7 dm., 15
mk., 210 mr. (520 ornej ziemi); os, prob. 1
dm., 5 mk, 6 mr. W 1827 r, było tu 41 dm,,
3382 mk. Kościół tutejszy wedle tradycyi za-
łożony został wkrótce po rozszerzeniu chrze-
ściaństwa w Polsce. Wspomina go Długosz
(I, 2861290). Pierwotny kościół stanowiło
obecne prezbiteryum, do którego dziedzice wsi
Mierscy przybudowali około 1600 r. murowa-
ną nawę. Ta nawa w 1825 r. zawaliła się
niszcząc wszystkie sprzęty, skutkiem czego
wzniesiono nową z cegły i konsekracya od-
była się 1835 r. Według Lib Ben. Łaskiego
(t. II, 192—194) proboszcz w M. pobierał
dziesięciny z wielu daleko położonych wsi
(w okolicach Łowicza i Brzezin), coby świad-
czyło o wielkiej starożytności tutejszej pa-
rafii (por. Lib, Ben., I, 218, 229, 280, 282, 235
1240). Do par. M, w początkach XVI w. na-
leżały wsie: Bryszki, Rajsko Wielkie i Małe,
Lubien (Lubyn), Tunawa (Thomowa), Żero-
chowa, Daniszewice, (ieszanowice i Szczepa-
nowice, Stwierdza starożytność tutejszej osa-
dy wykopalisko monety, jakie miało miejsce
w 1881 r. przy oraniu roli dworskiej, Zmale-
ziony zbiór skłądał się z monet srebrnych
z drugiej połowy XIV w., których przeszło
400 sztuk od: znalazeów odebrano. To co
z owego wykopaliska ocalało, składało się
głównie z półgroszków koronnych i denarów
króla Kazimierza Wielkiego. Pierwszych znaj-
dowało się sztuk 35, drugich przeszlo 370.
Obok tego było 5 całkowitych groszy „prag-
skich króla Karola Luksemburczyka, 3 denar-
ki tegoż samego monarchy, jeden denarek wę-
gierski Karola Roberta i przeszło 200 sztuk
całkiem niemych prawdopodobnie szlązkich,
M. par. dek. piotrkowski: 2330) dusz, Br. Ch.

Mierzyn 1.) Stary, niem. 4Alt- Merine, olędry,
blisko Warty; pow. międzychodzki; 12 dm.,
107 mk,, 104 ew., 3 kat.; 4 analf. Poczta,
tel. i gośc, w Międzychodzie o 7 kil.; st. kol,
żel. w Drezdenku o 29 kil. 2.) M.-MVowy, niem.
Neue-Merine, olędry, blisko Warty, na wschód
od Mierzyna Starego, pow. międzychodzki, 31
dm., 240 mk., 229ew., 11 kat.; 21 analf,
Poczta, tel. i gośc. w Międzychodzie o 6 kil.;
st. kol. żel. Drezdenko o 28 kil. M. St.
Mierzyn (ob.) Mierzynek.
Mierzynek, wś, pow. lipnowski, gm. Do-

brzejewice, paraf, Ciechocin, odl. 34 w, od Li-
pna; 79 mk. Dworskie gruntą Mierzynek i
Ośniałowo wynoszą 629 mr., w tej liczbie 529
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mr. ornych; Mierzynek ma 6 dm., 12 mk.;
Ośniałowo zaś, położone przy strumieniu bez-

imiennym, 2 dm. M. należał do dóbr kapituły

włocławskiej. W 1827 r. własność funduszu
edukacyjnego, 12 dm., 63 mk. Br, Ch.

Mierzynek, przedtem Klimkowo, niem, Pe-

tersdorf, dok. Mirzinek, Mehrsyn, Petryndorf 1

Dolmau, dobra ryc., pow. lubawski, st. p. Bi-

skupice 9 kil. odl.; razem z folw. Richterhoff

1 wybudowaniem Kurzętnickiem al. Zachar-

czyzna (Julienhoff) liczą 664 ha roli orn.iogr.,

102 łąk, 3 nieuż., 14 wody, razem 783 mrk.;

czysty dochód z gruntu około 3438 mrk. Go-

rzelnią. Szkoła Sumin, par. kat. Lipinki, ew.

Biskupice; okr. urz. stanu cywil. Lipinki. M.
liczył 1868 r. 133 mk., 92 kat., 41 ew., 25
bud., między tymi 9 dm, W 1667 r. posiadał
te dobra Wład. Zawacki, chorąży pomorski;
płacił mesznego | korz. żyta i tyleż pszenicy.
R, 1346 dostaje Jon, t. j. Jan z Płowęża, ry-
cerz, wś Clemekow, t. j. Klimkowo czyli Mie-
wa na prawie magd.; na M. siedzi r. 1440

MĘża (Hannos) z Płowęża, syn Jana, 1440

ep v. d. Kl. Plofsese, t. j. Bolko czyli Bo-
ae 128: Płowężka (ob. Kętrz. O ludn, pols.,
14] ).. Według rejestrów czynszowych zr.

5 płacił M. 3 wiardunki czynszu. Kś. Fr.
Mierzynko, kasz, Mjerzeno, niem. Mersinke

(dok, Cleine mirssyno), dobra, pow. lęborski,
okr. urz. stanu cywil. Solino. R. 1544 wy-
daje książę szczecińsko-pomorski Barnim w len-
no kilka łąk w granicach Mierzynka i Gartko-
52%Ę PAW, dziedzicowi w Ro-

. . mil |
urządzenie starodawne an 08
dług którego zamiast czynszu dawały pier aś
tnie na Ś, Mikołaja, na M. B. Geóniiej ia SĘ
Ś, Jana i Ś. Dominika, świnie, krowy i prze-
wód. Potem zamieniono im to na podatek
pieniężny. Ks. Fr.

Mierzyno, niem, Mersin, dok. Merezina i
Gross- Mirzinko, kasz. Mjerzinko, wś, pow. lę-
borski, 19 kil, od Baltyku, 23 kil. na półno-
cny-zach. od Wejherowa; gleba w północnej
części torfowa, łąkami pokryta, w południowej
orna, gliniastaipiaszczysta. W 1877r. 218 ew.
mk,; trudnią się rolnictwem i hodowlą bydła.
Okr, urz, stanu cywil. Gniewino. Tutejsza
stącya pocztowa liczy się do III klasy; wysy-
ła pocztę osob. do Żelazna; do M. przychodzi
pocztą osob, z Wejherowa. M. wspomniane
Jużw starszej kronice oliwskiej, gdzie Sambor
zapisuje. klasztorowi oliwskiemu dziesięciny

3 wsi („decimam de Merezina”*); ob. Script.
Lau aż I, 672 i Cramera Gresch. des Lande

nourg und Biitow, II, 235). Ks. Fr.

ĘpMEFzySZyN al. Mierzeszyn (dok. z r. 1686
aPie Miereszczyn 1117 r.), niem. Meister-

i > WS włośc, z kościołem paraf.; pow. 
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gdański, st. p. Pruszcz, 'Obejmuje 45 posiadł.

gbur. i 27 zagród, razem 5104*03 mr. W 1868 r.

763 mk., 254 kat. i 497 ew., 17 żyd., 80 dm.,

odl. od Gdańska 3'/, mili, w miejscu jest szko-

ła symultanna. M. tworzy osobny okr. urz.

stanu cywil., który 1 grud. 1860 r. liczył

2149 dusz; w r. 1882 urodziło się 87 dzieci,

umarło 43 osób, zawarto 19 małżeństw, Paraf.

mierzyszyńska liczyła według szematyzmu

dyec. z 1867 r. 555 dusz a 320 komunikan-

tów. Tyt. kośc. św. Bartłomiej; patronatu

królewskiego, przy kośe. jest bractwo trzeźwo-

ści, założone 20 maja 1861 r. W skład parafii
wchodzą następ, wsie: Mierzyszyn (242 dusz),
Graniczna wieś (69), Kaninchenberg (3),
Wippich (18), Lenzberg (22), Kossenberg

(123), Zalesie (40), Popenwinkel (13), Frie-

drichshof (19) i Hanung (11); szkół katol. nie

ma w tej parafii. Wizytacya bisk. Madaliń-

skiego z r. 1686 donosi, że w M., podówczas

dobra królewskie stanowiącym, był kościół

filialny, należący do parafii ś. Wojciecha pod

Gdańskiem, znajdował się jednak w bardzo

opłakanym stanie, ściany były popękane, dach

zepsuty, cmentarz nie miał żadnego ogrodze-

nia; nabożeństwo wcale się nie odprawiało;

kielich i patenę przechowywano uś. Woj-

ciecha pod Gdańskiem. Do probostwa nale-

żały 4 włóki, które były wydzierżawione za

45 flor, Do parafii tutejszej były przyłączo-

ne tylko Mierzyszyn i Przywidz; M. płacił

meszne w pieniądzach, Przywidz w zbożu.

Większa część mieszkańców w M. była wy-

znania ewang.; tak że w całej parafii naliczył

wizytator tylko 9 parafian katol. Do probo-

stwa należała, prócz plebanii, jeszcze 1 chału-

pa, z której proboszcz czynsz pobierał, We-

dług taryfy poborowej na symplę, wyracho-

wanej ż 1717 r., płacił M. 6 zł, i17gr. Wr.

1842 znaleziono tu około 60 kręgów rozmaitej
średnicy. Wiadomości o nich podaje dr.
Lissauer w dziele: (rania Prussica (Zeitsch.
fir Ethnol, 1874, Jahrg, VI, str. 206). Obok
tych zabytków znajdowano ułamki skorup od
urn, pochodzących prawdopodobnie z grobów
kamiennych skrzynkowych (ob. Objaśnienia
do mapy archeol. Prus Zach. przez Ossowskie-

go, str. 82). Groby rzędowe odkryto tu tak-

że r. 1842. Ozaszki, które wydobył wówczas

z tej miejscowości dr. Berendt z cmentarzyska,
znajdującego się nawzgórzu w lesie, złożone

zostały w Muz, tow. przyrodników w Gdań-

sku. Badał je i opisał dr. Lissauer w AT
Pommerllische Schiidel (Zeitsch. d. Naturforsch.

Gres, zu Danzig, t. III, zesz. 2, 1872, str. a): ,
Crania prussica (l. c. 1874, str. 205); ob.
Ossowski 1. c., str. 19. Znaleziono tu także

2 całe, jeszcze dobrze zachowane, szkielety,co

dowodzi, że umarłych nietylko palono ale i

chowano, Kś, Fr.
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Mies al. Mże, lewy dopływ Berauna, lewe-
go dopływu Mołdawy.

—_ Mieścin, folw., pow. ihumeński, przy dro-
dze wiodącej z Ostrowia i Zakorek do Zydow-
skiej-Słobody i mczka Jakszyc, nad bezim. do-
pływem Berezyny, w miejscowości małolu-
dnej, poleskiej; młyn, grunta piaszczyste, łąki
obfite, około 294, włók obsząru; własność
niegdyś jezuitów, potem Nzemeszów, dziś Po-
rębskich, i A. Jel,

Mieścina, płn. część wsi Wołostkowa, po-
wiat mościski, śród lasów; leśniczówka 300
m. npm,

Mieścina, ob. Mieszczyn.
__Mieścisk 1.) wś, pow. szamotulski, 9 dm.;
72 mk.; 20 ew.. 48 kat.; 11 analf. Poczta,
tel, i gośc. w Bytyniu o 4 kil.; st. kol. żel.
w Buku o 11 kiŁ 2.) M. dom.; 1038 mr.
rozl.; 5.dm.; 70 mk,; 7 ewang., 68 katol.; 28
analf, M, St,

Mieściska, część Jasienny, pow. sądecki,
par. Wilczyska,
Mieściska ulicą, wś, pow. wągrowiecki;

15 dm.; 161 mk.; 24 ew., 137 kat., 39 analf.
Poczta, gośc. i tel, w Mieścisku, mieście; st.
kol. żel. w Rogoźnie.

Mieścisko, wś włośc., pow. kozienieki, gm.
Sarnów, par. Oleksów, odl. 22 w. odKozienie,
ma 12 dm., 101 mk., 153 mr.

Mieścisko (dawniej Vowe-Miasto), miasto,
pow. wągrowiecki, na lewym brzegu Wełny,
011 kil. na połudn.-wschód od miasta po-
wiatowego. Leży w równinie przerywanej
tu i owdzie małemi wzgórzami, w glebie dość
urodzajnej, na trakcie z Wągrowca do Rogo-
wa. Ma 76 dm., 949 mk.; 81 ew., 738 katol.,
140 żydów. W r. 1881 było 996 mk. Folw,

_ proboszczowski ma 526 mr. rozl. Mieszkańcy
trudnią się rolnictwem, chowem bydła, han-

_ dlem zbożowym i handlem gęsiami. M. nale-
ży do komisaryatu w Wągrowcu, do sądu
okręgowego w Wągrowcu. Kościół katol. pa-
raf. do dekan. gnieźnieńskiego św. Piotra
i Pawła. Szkoła elementarna kilkoklasowa.
Agentura pocztowa i tel; poczta osobowa
z Gmiezna przez Mieścisko do Wągrowca. St.kol. żel. w Rogoźnie (Rogasen) o 24 kil.
W_r. 1811 było 48 dm.; 350) mk.; w r. 1833
było 563 mk.; 450 kat, 12 ew., 101 żydów.
Jest to dawna osada królewska, z której do-
chodów (dziesięcin) fundowana była kanonia
gnieźnieńska (fundiMieścisko) dla doktorów
przeznaczona. Akta z 1416 r. wspominają
tutejszy kościół pod wezw. 8, Michała, jako
zdawna istniejący. Na miejsce drewnianego
stanął w końcu XVII w. murowany kościół,
który ulegał dwukrotnemu pożarowi w 1769 r,
i 1866 r. W 1875r. został wyrestaurowany
i rozszerzony (Lib. Ben. Łask, t. I, 79—$g1),
M. par. dek, gnieźnieński, 1435 dusz (1878),  
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Mieściskie sstwo niegrodowe, leżało w woje-
wództwie kaliskiem, powiecie kcyńskim i na-
kielskim. Podług lustracyi z r. 1661 po-
wstało z dwu dawniejszych starostw: nakiel-
skiego i kcyńskiego i składało się z mezka
Mieścisko i z wsi Wiela z przyległościami.
Całe te dobra za pierwszej wojny szwedzkiej
całkiem zniszczone były, W r. 1771 posia-
dał je Filip Raczyński, ojciec słynnego mece-
nasa literatury polskiej, Edwarda, który zeń
opłacał kwarty złp, 595 gr. 25, a hyberny
złp. 184 gr. 8. M. St., Br, Ch,

Miesiące, wś włośc., pow. nowoaleksan-
dryjski, gm, i par. Garbów, ob, Garbów.
Miesiączkowo 1.) niem, Miesionskowo, wś,

pow. brodnieki, st. p. Bartniczki; par. katol.
Grórzno, ew. Brodnica; okr. urz, stanu cywil. -
Grutowo; szkoła kat. w miejseu, do niej przy-
łączone są wsie: Zaborowo, Zdroje i Pólko, ra-
zem 140 dz, (1866 r.). Obszar wynosi 4331-38
magd. mr., 195 bud., między tymi 84 dm.,
585 mk., 488 kat. i 97 ew. (r. 1868), odl. od
Górzna */, mili. Dawniej ciągnęła się obok
M. granicą ziemi michałowskiej i bisk, pło-
ckiego (ob. 'Tóppen: Hist, comp. Greogr. v.
Preussen, str. 90). 2.) M., niem. Miesionsko-
wo, dobra, pow. brodnieki, st. p. Bartniczki 2
kil. odl. Obejmują 18128 ha roli orn.i ogT.,
20:43 łąk, 1:58 nieuż., razem 20824 ha; czy-
sty dochód z gruntu [053 mrk. Kś. Fr,

Miesiołki, wś szlach, i włośc., pow. kolneń-
ski, gm, Stawiski, par. Romany.
Miesionskowo (niem.), ob. Miesiączkowo.
Mieska hora, szczyt w.Tatrach niżnich na

Węgrzech, ob. Zupczanka,
Mieskendorf al. Miskendorf, ob. Charzy-

kowy,
Mieśkowicze, wś i folw. nad rz. Strumień,

pow. piński, gm. Ohojno, w 2 okr. polie. lu-
bieszewskim. Cerkiew, 23 osad; włościanie
trudnią się rybactwem iflisactwem; miejsco-
wość małoludna, bardzo nizka, obfita w łąki i
ryby. A. Jel,
Mieskowo (dok.), ob. Wyczechowo.
Mieśluki, wś, pow. wileński, w 2 okr. po-

lic., gm. i okr. wiejski Mejszagoła, 14 wło-
ścian uwłaszczonych, własność Hauwalda.

Miesreda, rzeczka, ob. Zkumeń (t. LII, 251).
Miesteczek al. Zewin, miasto, pow. kłądz-

ki na Szląsku, odl. 4 m. od Kładzka a Ev
mili od Nachodu w Czechach. Położone w gó-
rzystej okolicy, wzniesione 1824 stóp npm.
Jestto dawna osada, kiedy zostałą miastem
niewiadomo. W 1426 zniszczyli je Husyci,
pożary w 1586 i 1779 r. obróciły w perzynę,
Obecnie jest tu kościół par. katol, pod wezw.
ś$. Michała, szkoła miejska katolicka, szpital,
stacya pocztowa, urząd celny, W 1844 r. 173
dm., 1801 mk., obecnie 1616 mk. Ludność
trudniła się dawniej płóciennietwem, później

a
y
”



zarzuciła tę gałęź przemysłu a wzięła się do
wyrobu bawełnianych tkanin, Br. Ch,

Miesteliszki (po lit. Miesteliszkie), wś, pow.
telszewski, w 4 okr. polie. worniańskim, o 22
w. od Telsz, 5 dm., 53 mk. (1859); wiatrak.

Miestellen (niem.) al. Mestellen, wś, pow.
szyłokarczemski, ob. Meschtellen,

Mieszaki, wś włośc. nad rz. Sierpienicą,
pow. sierpecki, gm. i paraf. Borkowo, odl. 5
w. od Sierpca, ma gruntów 360 mr., 72 mk.,
9dm, WŚ ta leży na trakcie raciąskim, do
niej należą grunta Mieszaki przy rz. Sierpie-
nicy i wsi Wilczogóra,

Miesza, błoto około wsi Bondary, pow.
osterski gub. czernihowskiej, 14 w. dług., od

2 do 4 w. szer.
Mieszczańce, WŚ, pow. święciański, w 3

okr. polic., gm. Melegiany, okr. wiejski Pole-
sie, 46 dusz rew.

; Mieszczeli, zaśc., pow. trocki, w 1 okr. po-'c., gm. Międzyrzecze, okr. wiejski Rudniki, 5
WAOSE, uwłaszczonych.
poka wś włośc. i folw. nad rz. Skrwą,
s ” sierpecki, gm. Borkowo, par. Sierpe, odl.
<a 2 W. od Sierpca, ma 6 dm., 36 mk., 277
im dobrego, 80 nieuż Folw. M. rozl.
- * ST. Or. iogr. mr. 285, łąk mr. 17,
o W. mr. 2, wody mr. 1, lasu mr. 15, nieuż.
Z: ace mr. 22; bud. mur. 1, z drzewa 8; pło-
zmian 12 polowy. Br. Ch.
NieSZczueki las i MMieszczuki, dzisiejszeestiuki al. Neściuki, część Pomorzan pow. zło-
czowski. Nazwy M. używano w XVII wa Jan III naznaczył chorągwi tatarskiej (Ta-tarów Lipków) siedzibę na tem codek ści= Kronika Pomorzańska, str 86) wobec.

ieszczyn al. Mieścina, niem st
Mescyno, Mesczino, kasz. Wjescin da
gardzki, st. p. Pszczółki, Leży” w północnej
SZĘSGI pow., na granicy pow. gdańskiego, pod
Miłobądzem; zawiera 7 gburskich posiadł, 11
zagród, 1623'92 mr. obszaru; 1868 r, 254 mk,
220 kat, 34 ew., 26 dm. Paraf, kat. Miło-
bądz, ew. Rębielcz; okr. urz, stanu cywil. Dal-
Win; szkoła katol. w miejscu (1866 r. 36 dz.).
Odl. od m. pow. 3*/, mili, od kościoła paraf.

/, mili, Na folw, jest cegielnia. We wsi jest
szkoła katol., 2 wiatraki i 2 karczmy. M. na-
leży do starych osad. R. 1256 d. 13 maja na-
daje książę pomorski Sambor Henrykowi Scil-
ere 1 Janowi de Beyzenburg Zajączkowo i M,
Vnesino) i ich spadkobiercom po mieczu i ką-

dzieli; nadto mają mieć wolne rybołóstwo
w rzece zowiącej się Oissovniza, tamże mogą

m-yny stawiąć, „Servitium vero, quod essent
Ape „eXinde facturi, eorum commisimus vo-
de Datum in Dersov* (ob. Pom. Ur. B.
w 3 str, 137—138). R. 1282 nadaje
ib < Pomorski Mestwin bisk. kujawskiemu

ertowi między innemi wsiami i wś Mosci-
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no, t. j, Mieszczyn. Actum in Sweze infra octa-
vas s, Michaelis (tamże, str. 300—301). Wdok.
zr. 1283 figuruje znów Mescyno między wsia-
mi, które Mestwin ustępuje biskupowi (str.
328). R. 1286 d. 4 stycz. potwierdza książę
pom. Mestwin, biskupowi kujawskiemu Wi-
sławowi, że należące się mu wsie, między któ-
remi jest i Meszcino, t, j. Mieszezyn, są wolne
od ciężarów. Datum in Gdansk (str. 362—68).
R. 1290 d. 8 kwiet. dokumentuje Mestwin, że
należące się bisk. kujawskiemu wsie, między
któremi wyliczony jest i M. (Mesczino), z0-
stały słusznie odebrane dawniejszym właści-
cielom za to, że się w podstępny sposób złą-
czyli z Brandenburczykami, by księcia pozba-
wić tronu i życia (,,Ad universorum notitiam
volumus pervenire, quod cum diabolus discor-
diam seminasset inter nos Mscziwogium et
marchionem, multa mala et damna in nostro
dominio evenissent, Theutonicis incolis Pome-
raniae marchioni adherentibus et in nostram
et in nostrorum baronum ejectionem et in no-
stram mortem et nostrorum conspirantibus,
etc...*, str. 415). Widać ztąd jakie niebez-
pieczeństwo już wówczas zagrażało Pomorzu
ze strony margrabiów (ob. Kujot: O majątkach
bisk., str. 43). Kś. Fr.

Mieszeniee, w t. IV, str. 565, mylnie, za-
miast Mierzeniec.

Mieszkabudzie, os., pow. maryampolski,

gm. Pogiermoń, par. Preny, odl. 44 w. od Ma
ryampola, 1 dm., 9 mk.

Mieszkadańce, wś, w półn. części pow.

grodzieńskiego, nad jez. Motor, z któregoKo-

tra wypływa.

Mieszkańce 1.) wś włośc., pow. wileński,
3 okr. polie., o 28 w. od Wilna, 7 dm, 133 .
mk. (31 prawosł., 102 katol.); w pobliżu góra
106 sąż. npm. 2.) M., wś, pow. kowieński,
w 4 okr. polie., par. Skorule, gm, Janów. (o 3
w.), gleba uboga.

Mieszkasole, wś rząd. pow. trocki, w 4
okr.polie., o86 w. od Trok, gm. Aleksandro-
wo, okr. wiejski Liginiki, 13 dm.. 106 mk.

katol. : s J. Kre.

Mieszki 1.) wś, pow. konstantynowski, gm.
Czuchleby, par. r. 1. Niemojki, r. gr. Choty-
cze, poczta i okr. sąd, Łosiec. Rozl. mr. 274,
dm. 18, ludn. 125 (u Zinberga pominięte).
2.) M., okolica szlach, w pow, pułtuskim, gm.

Grzowo, par. Winnica. W obrębie jej leżą
wsie: M. Bursy, M. Kuligi, M. Leśniki, M.

Morgi 1iM, Przybyły. Jestto gniazdo Miesz-
kowskich, w dawnej ziemi łomżyńskiej.
W 1827 r. M. Bursy 6 dm., 55 mk.; M. Kuli-

gi 6 dm., 29 mk.; M. Leśniki 11 dm., 90. mk.;
M. Morgi 6 dm., 29 mk. i M. Przybyły 11
dm, 84 mk. Folw.i wś M. Leśniki rozl. mr.
480: gr. or. i ogr. mr. 209, łąk mr. 25, pastw. mr. 232, zarośli mr. 12, nieuż. i place mr, 2;
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bud.z drzewa 9; płodozmian 12-polowy. Wś
M. Leśniki os. 19, z gr. mr, 115. 8.) M.-Atile,
wś, pow. ciechanowski, gm. Nużewo, par. Cie-
chanów, odl. o 5 w, od Ciechanowa; ma 5 dm,,
46 mk., 191 mr. gruntu dobrego, 15 nieuż. Tu
mieszka drobna szlachta. 4.) M.- Bardony, wś

_ifolw. pow. ciechanowski, gm. Opinogóra,
par. Ciechanów, odl. 7 w. od Ciechanowa. Ma
6 dm., 85 mk., 158 mr. ziemi i 6 mr. nieuż.
_Folw. należy do dóbr Opinogóra. 5.) M.,
Ruszki, pow. ciechanowski, gm. Nużewo, par.
Ciechanów, odl. o 5 w. od Ciechanowa, ma 12
dm., 100 mk,, 213 mr. gruntu. W 1827r. 9
dm., 59 mk. Mieszka tu drobna szlachta. 6.)
M.- Wielkie, wś, pow. ciechanowski, gm. Sońsk,

"par. Ciechanów, odl. o 7 w. od Ciechanowa,
ma 24 dm., 142 mk., 556 mr. W 1827 r. 24
dm., 145 mk, Br. Ch.

Mieszkinie, zaśc. rząd., pow. wileński; 4
okr. polie., o 27 w. od Wilna, 1 dm, 7 mk, (3
prawosł., 4 starow.). |

Mieszkopiewie, folw., pow. maryampolski,
gm. Chlebiszki, par. Preny, odl. 41 w. od
Maryampola, 1 dm., 9 mk.

_ Mieszków 1.) miasto nad rz. Lubieską, pow.
pleszewski, przy dawnym trakcie z Jarocina

- przez Nowe Miasto do Środy, w okolicy pła-
skiej, bogatej w łąki, o 6 kil. na płn.-zach. od
st. kol, żel, w Jarocinie, Ma 57 dm,, 619 mk,,
147 ew., 453 kat. 19 żydów. Mieszkańcy

_ trudnią się rolnictwem i chowem bydła. M.
należy do komisaryatu w Nowem-Mieście, do
sądu okręg. w Jarocinie. Kościół kat. paraf,
Szkoła elementarna kilkoklasowa; 116 analf,
Gorzelnia; młyn parowy. Folwark probosz-
czowski ma 2838 mr. rozl. Urząd pocztowy

_ trzeciej klasy; poczta listowa do Jarocina.
/W r. 1811 miał 31 dm.; 328 mk; w r. 1887
było 788 mk, M. był w XVII w. jeszcze
wsią; jest gniazdem rodziny Mieszkowskich,

- herbu Odrowąż, do których należał do XVIII
w.; następnie posiadali go Hersztopscy a po
nich Taczanowscy, Kościół parafialny stanął
tu r. 1290 nakładem Jana Grerbisza, biskupa
poznańskiego. Aż do połowy XVI w. utrzy-
mał się w pierwotnym stanie, ale w tym cza-
sie był już tak spustoszony, że proboszcz Jan

 Qieński zmuszony był go opuścić, Nowy

z gruntu został wybudowy około r. 1670
kosztem Stanisława Mieszkowskiego, W cza-
sie wizyty Gmińskiego z r. 1683 najdawniej-
szym dokumentem zachowanym w kościele
był przywilej kardynała Fryderyka Jagielloń-

 czyka dany kościołowi na pewne odpusty,
Pomiędzy pomnikami w kościele znajduje się
jeszcze nagrobek Ludwika Hersztopskiego zr.
1789. M. par. dek. nowomiejski 1600 dusz
(1873 r.. 2.) M., wś, pow. pleszewski, 33

__ dm., 331 mk., 1 ew., 330 katol.; 138 analf.;
- pocztai tel, w mieście M.; st, kol. żel, w Jaro-  

cinie o 7 kil. 3.) M., dom., 9038 mr. rozl.; 6
miejsc.: a) M., dm.; folwarki; b) Stramnice, e)
Wolica pusta, d) Bąszczew, e) Bielejewo, f)
Osiek; 53 dnt., 712 mk., 30 ew., 682 kat.; 317
analf. (Gorzelnia parowa, młyn, cegielnia,
znaczne kopalnie torfu. Własność Włady-
sława Taczanowskiego, M. St,

Mieszkowice, wś, mylnie podana w do-
brach Dorohusk, zamiast Myszkowiec.
Mieszkowszczyzna, zaśc. włośc., pow.

święciański, w l okr. polic., gm. michałowska,
okr. wiejski Cerkliszki, o 13 w. od Swięcian,

2 dm,, 21 mk. kat.
Mieszkucie 1.) wś, pow. wileński, w 5 okr.

polie., gm, Szumsk, okr, wiejski Drzewieniki,
0 46 w, od Wilna, 7 dm., 58 mk., z tego 39
prawosł, 19 katol. 2.) M., wś rząd,, pow.
trocki, w 4 okr. polic., o 66 w. od 'Trok, gm.
Orany, okr. wiejski Bobryszki, | dm., 16 mk.,
z tego 4 prawosł,, 12 katol, 3.) M., wś rząd.
nad pot. Musza, pow. trocki, w l okr. polie., 40
w. od Trok, 2 dm., 13 mk. katol, 4.) M., wś,
pow. trocki, w 4 okr. polie., gm. Niedzingi, 59
dusz rewiz. M., okr, wiejski w gm. Niedzin-
gach, pow. trocki, liczy w swym obrębie wsie:
Rokotany, Pacukiszki, Geniuszki, Rokońce,
Mieszkucie, Ławkieniki; 59 włościan uwłasz-
czonych, 119 skarbowych.  Mieszkuciańskie
sstwo niegrodowe, było położone w woje-
wództwie i pow. trockim. Podług spisów
podskarbińskich z r. 1766 składało się z dzier-
żawy M. z przyległościami, które w tym cza-
sie posiadał Rytta, opłacając zeń kwarty złp.
52 gr. 15, ahyberny złp. 10. 5.) M., wśi
folw., pow. miński, nad bezim. dopływem Du-
blenczyka, w 2 okr. police. rakowskim, gm.
iwienieckiej, w par. katol, dawniej iwienie-
ckiej, po kasacie (1867 r.) kamieńskiej; dzie-
dzictwo Jaworskich; 34 włók obszaru, w miej-
scowości niezbyt leśnej, ku zachodowi pochylo-
nej, w glebie dobrej. A. Jel., J. Krz.

Mieszkuciszki, folw., pow. trocki, gm. Kro-
nie, okr. wiejski Angleniki, 5 dusz rew,
Mieszno (dok. 1717), miejscowość w da-

wniejszym pow. świeckim; może dzisiejsze
Miedzno; według taryfy poborowej na symplę
z r. 1717 płaciło M. 2 zł, 6 gr. Kś. Fr.
Mieszwald, niem. Miswalde, al, Meyselwalde

dok., wś, pow. morąski, ma własną st. p,

i kośc. ew., leży nad bitym traktem z Zalewa
do Gueldenboden prow., 10 kil. na płn.-zach.

od Zalewa, w górzystej okolicy; gleba glinia-
sta i piaszczysta. Liczy 600 mk. ew, trudnią-
cych się rolnictwem. Ser tu wyrabiany wy-
syłają aż do Berlina. Z Gueldenboden idzie
przez M. poczta osobowa do Zalewa, W XV
w. nadał tę wś król Kazimierz klasztorowi
brygitek w Elblągu. R. 1466 jednak utracił
klasztor tę wieś, gdyż Krzyżacy nie chcieli jej

wydać (ob. Słow. geogr. LI, str, 336—1). R.



1601 siedzieli tu według ksiąg sstwa prze-
zmarkowskiego Polacy: Piotr Mazgaj, Balcer
Gruda i Balcer Łajda; reszta mieszkańców ma
niem. nazwiska (ob. Kętrz.: O ludn, pols., str.
578). Tutejszy okr. urz. stanu cywil. liczył
1880 r. 1721 dusz; 1882 r. urodziło się 72 dz.,
um, 58, zawarto 12 małżeństw, R. 1354 d. 18
paźdz. nadaje Konrad v. Brungisheym, nad-
szatny i komtur kiszporski, Arnoldowi z Miesz-
wałdu i jego braciom 7 wł. bez 3 mr. pod

 Mieszwałdem (ob. Seript. rer. Warm., II,
str. 212), Ks. Fr.

Mieszyce, wś, pow. miński, okr. polic. koj-
danowski, należy do Łęskich, razem z folw.
Buchodoły obszaru przeszło 71/, wł., dzierża-

_ Wlone przez szlachtę zagrodową. A. Jel.
ieszycze al. Mieszyce, wś, pow. miński, na

$ramicy pow. oszmiańskiego, nad rz. Usą-
Niemnową (Dolną), w 3 okr. polie. kojdanow-
skim, gm, słobodzka, przy gościńcu z Iwieńca
do Chotowa i Nalibok; ma 26 osad pełnona-
pziałowych; miejscowość wzgórkowata, dość
©8Na; ku południowi pochylona; gleba i łąki
dobre, A. Jel,

„Mieta, zaśc,, pow. dzisieński, gm,Jody, okr.
wiejski Rafałów, o 7 w. od Jod, 9 dusz,

*Mietczałówka al. Miedczałówka, ob. Midcza-
łówka,

Mietel, wś, pow. stopnicki, gm. i par. Sto-
Pnica. Leży na drodze ze Stopnicy do Paca-

„| h= a ay a 12 w. od Wisły.
4 y40 tu 42 dm., 84 mk. Folw. M.

z wsią: M., Komadziee i Kwasów rozl. mr. 790:5. 0r.1 ogr. mr, 663, łąk mr. 50 pastw. mr19, lasu mr. 10, nienż, i place he a Uuh
mur, 6, z drzewa 5. WŚ M. os O a: wa:
130; wś Komadzice os. 3, z gr. mi i8: Roś
Kwasów os. 28, z gr. mr. 87. "ee

Mietelica, ob, Jetelica,
Mietelin, ob. Metelin, pow. hrubieszowski,
Mietelka al. Mietiełka, os. włośc., pow, wło-

dawski, gm. Turna, par. Sosnowica, 2 dm., 8
mk.,7 mr, Należy do dóbr Bruss,
Mietkiny (Mliedkiny ?), wś rząd., pow. osz-

miański, w 1 okr. polie., 015 w. od Oszmiany,
+ dm., 39 mk, katol. J. Krz.
Mietkowo, wś nad bezim. dopływem Świ-

słoczy, pow. miński, w 2 okr. polie. rakow-
skim, o kilka wiorst ku płn. od folw. Borzdyń,
w miejscowości mocno wzgórzystej, małole-
snej. Osad kilka, grunta, szczerkowe, kamie-
niste, A Jel.

Mietlica, 0s,, pow. inowrocławski; 3 dm,,
mk,; 13ew., 45 katol.; 28 analf. Poezta

w Jerzycąch, tel. w Kruszwicy, st. kol. żel.
w Inowrocławiu. M. St.
Mietlicyna, dwa bliskie zaścianki, pow.
> nad rzką Wieśnianką, 1-szy ma 3 osa-

Y; drugi 1 osadę; łąki dobre. A. Jel,
Mietliczyce, wś i folw., pow. borysowski,  
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w okr. police, łohojskim, nad rzką Korgowicą,
prawym dopływem Dzwinosy, w pobliżu mka
Okołowa, par. katol, okołowska; wieś po u-
właszczeniu miała osad 13; za czasów poddań-
stwa 208 włościan płci męzkiej; dobra od da-
wna własność rodziny Święcickich, mają oko-
ło 65'/, włók litewskich; miejscowość falista,
dość leśna, łąki dobre. A. Jel.

Mietlińce, ob. Mieklińce.
Mietły 1.) wś rząd. nad rz. Ośmierką, pow.

dzisieński, w 1 okr. polie., o 8 w.od Dzisny,
6 dm., 53 mk, 2.) M., wś, pow. dzisieński,
4 okr. polie., gm. Jazno, okr. wiejski Kuryło-
wicze, o 8 w. od Jazna, 26 dusz rew.
Mietnica, karczma na obszarze dwors. Zwi-

niacza, pow. kocmański.
Mietnica, ob. Mytnica.
Mietniów, wś, pow. wielicki, leży w fali-

stej okolicy, pod 37” 45' wsch. dług. od Ferro
a 490 57' 30” płn. szer., 4'5 kil. na płd, od Wie-
liczki, między drogami z tego miasta do Grdo-
wa i do Dziekanowice, Pola żytnie, średniej
urodzajności, są glinkowate z podstawą ka-
mienną przepuszczalną i są poprzerywane ma-
łemi liściowemi gajami, M. należy do parafii
rzym.-kat, w Wieliczce iliczy 270 mk. rzym.-
kat., z których 22 przebywa stale na obszarze
więk. pos. Żuka Skarszewskiego, wynoszącej
137 mr. roli, 24 mr. łąk, 7 mr. pastw. i 5 mr,
lasu; pos. mniej. ma 133 mr. roli, 24 mr. łąk,
12 mr. pastw, i 3 mr. lasu. Za Długosza (Lib.

benef, II, 108) była ta wieś własnością Miko-
łaja i Mateusza Mietniowskich i Sosnowskiego,
M, graniczy na płn. z Lednicą, na zach. z Ro-

żnową i Pawlikowicami, na płd. z Chorągwi-
cami a na wsch, z Biskupicami, Mac.

Mietuliszki, folw., pow. maryampolski, gm.
Michaliszki, par. Płutyszki,

Mietzel, prawy dopływ Odry, wypływa
z jeziora Soldyńskiego, płynie pod Kostrzyn.

Mietzelchen (niem.), ob. Miczelka. ż
Miezieniec, mały zaśc, na odludnom Pole-

siu, pow, bobrujski, okr. polic, hłuski,
Miezowicze al. Miazowiczy, wś w płn. stro-

nie pow. bobrujskiego, przy drodze z Prota-
pne do Mojsiejewicz, ma 10 osad, miejsco-
wość poleska, grunta piaszczyste. A. Jel.
Miezowo, Jizowo, Nyzowo, Mizów, wś, pow.

kowelski, w 4 okr. polic., gm st. konarska,
o 19 w. na płn.-zach, od Kowla, st. dr. kijow-
sko-brzeskiej, pomiędzy Kowlem i Krzymno;
ob. Pamięt. Kijow. Arch. Kom, t. I, oddz. 2,
95, 98; Arch. J, Z, R., cz. I, t. 1, 400, 418; cz.
VL t. 1, 217. 219; dodatki 71.
Mieża 1.) dobra i wś kość. nad jez. Mieżo,

pow. horodecki, własn. Mikołaja Glińskiego;
17138 dzies, ziemi wraz z folw. Borysówką.
2.) M., ob. Meża,
Mieżańce 1.) wś, pow. wileński, w 2 okr,

polic., gm, Mejszagoła, okr, wiejski Jurjewo-
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Ejszyszki, między Kiernowem a Europą, na-
leży do dóbr Europa, Narbuta, 52 dusz rewiz.
2.) M., okolica szl., pow. lidzki, w 2 okr.
polic., gm. Ejszyszki, okr. wiejski Podborze,
należała do b, dóbr rząd. Raduny, o 10 w. od
Ejszyszek; 4 dusze rewiz. 3.) M., wś włośc.,
pow. lidzki, w 2 okr. polic., gm. Koniawo, okr.
wiejski Nacza, 49 dusz rewiz. J. Krz.

Mieżanka, zwana także Bołoinicą, z powodu
błotnistego koryta, rz., bierze początek około
wsi Rony w pow. borysowskim, płynie w kie-
runku płd. i przebiegłszy około 32 w., wpada
do Berezyny z lewej strony naprzeciw folw.
Hlewin. M. przyjmuje z prawej strony do-
pływ Zuromlę. Na jej brzegach znajdują się
bujne łąki i ruda żelazna, Znaczniejsze wsie

nad M. są: Ratucicze, Zamieżany, M. Niehło-
wicze, W. Niehłowicze, Dziukirki i Miodcza.
Niedaleko ostatniej wsi leży niewielkie jez.
zwane Głuchem. M. przecina dr. żel. moskiew-
sko-brzeską między stacyami Borysówi Bo-
jary i między wsiami W, i M. Niehłowiczami.
W 1812 r. d. 25 listop. przy ujściu M, do Be-
rezyny operował oddział wojsk frane., ażeby
odwieść gen. Czyczagowa od Studzianki i
przeprawy przez Berezynę. TS;
 Mieżany 1.) fol. i wś rząd., pow. oszmiań-

ski, 3 okr. polic., gm. Dziewieniszki, okr. wiej-
ski Stołhany 0 85 w. od Oszmiany, 5 w. od
Dziewieniszek, 6 dm., 62 mk. kat. (17 dusz
rew.). 2.) M., wś włośc., pow. święciański,
gm. Swięciany, okr. wiejski Wójtostwo Suda-
ty, 012 w. na płd,.-wsch. od Święcian, 90

J. Krze.
Mieżareczka, rzeczka w pow. ihumeńskim,

ob, Międzyrzecz,

__ Mieżdźice, dobra nad rz. Ulanką, pow. le-
pelski, 2 okr. polic., 38 okr. sąd., o 18 w. od
Lepla, Należały do jezuitów połockich, potem
we władaniu komisyi edukacyjnej, w końcu
w. XVIII nabyli te dobra Kołbowie, dziś na-
leżą one spadkowo do Zdrojewskich. Ziemi
dwors, wrazz folw. Janowo 1250 dz. Kaplica
kat. par. lepelskiej pod wez. śś. Piotra i Pa-
wła, fundacyi jezuickiej. M, K.
Mieżeń, wś, pow. suraski, w 1 okr. polie.,

gm. zajkowskiej, 192 włościan uwłaszczonych.
Mieżewicze, wś, pow. słonimski, 2 okr.

polie. rożański, gm. M., o 18 w. od Różany,
o 20 od Słonima a 118 od Grodna, przy dro-
dze z Różan do Słonima,

Mieżewo 1.) wieś, pow. wołkowyski, na
płd.-zach. od m. Piaski. 2.) M., wś, pow. po-
łocki, w 3 okr. polic., gm. M., 30 włościan
uwłaszcz, Mieżewska gmina ma 7 okr, wiej-
skich: kazimirowski, dubieniecki, czermecki,
wasilowski, stanisławski, łyskowski i mieżew-
ski; 588 włościan uwłaszczonych.

Mieżnica, mała rz. we wsch. stronie pow.

borysowskiego; właściwie dalszy ciąg rz. £Ło- 
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sznicy, płynącej w pow. orszańskim, nazwanej
M. od granicy pow. borysowskiego w okolicy
wsi Radzicy; za Radzicami, kędy ma młynek,
przyjąwszy bezimienną strugę, z lewej strony
wpada do Naczy, lewego dopływu Bobra;
długość właściwej M. około 5 w., kierunek
ma południowy. 4. Jel.

Mieżniki, wś w zach.-płn. stronie pow. no-
wogródzkiego, gm. wsielubska, w 1 okr. polie.,
niehniewickim, nieopodal rz. Kremuszewki, 10
osad, miejscowość dość leśna, gruntia dobre

wzgórkowate. A. Jel.

Mieżno al. Mierzno Stare i Nowe, wś i kol.

pow. rawski, gm. i par. Budziszewice, wś ma

36 dm., 300 mk., 428 mr.; kol. 8 dm. 45 mk.,

120 mr.; os. karcz, 1 dm, 8 mk, 6 mr.

W 1827 r. wś rząd., 11 dm., 100 mk,

Mieżo, jez. w pow. horodeckim, przepływa

przez nią rz. Łowac, wpadająca do jez. Ilmen.

Mieżonki, okolica szl. na głuchem Polesiu,

pow. ihumeński, w 3 okr, polie. berezyńskim,
w par, berezyńskiej, przy lichej drożynie wio-

dącej z Duleb do Protasewicz i Druczan, 14
osąd, grunta piaszczyste. A. Jel.

Mieżostrowie, ob. Mieżystrow.
Mieżów, dobra, pow. orszański, dziedzictwo

Chrapowiekieh; około 1760 r., własność Amto-
niego Marcina Chrapowickiego.

Mieżujewo, st. poczt. w pow. toropieckim,
gub. pskowskiej, pomiędzy st, W. Łuki i To-
ropiec.

Mieżulewo, zaśc, nad rz. Piotrówką, praw.
dopł. Olnicy, pow. bobrujski, w 38 okr. polie.
hłuskim, w par. kat. hłuskiej, przy drodze wio-

dącej z mka Urzecza do Hłuska, 7 osad, młyn,

miejscowość głucha, poleska, piaszczysta.
Mieżulewszczyzna, wś, pow. miński, w 2

okr. police. rakowskim, gm. iwieniecka, na pół

odległości pomiędzy mkami Kamień i Iwie-

niec, 9 osad, w miejscowości równej, bezleśnej.

Mieżużoł, Jfieżużały al. Meżużoł, jez. w pow.

borysowskim, na granicy pow. lepelskiego.

Do podanych już pod ostatnią nazwą szczegó-

łów dołączamy tu zupełniejsze. Jezioro to le-

ży śród lasów i moczarów, o 4 w. na płn. od

jez. Miadzioł, w okolicy Czernicy, Należy do

dóbr Kublicze w pow. lepelskim. Ma figurę

łuku podłużnego, rozpościera się w kierunku

od płd. na płn. na długość 4 w. przy Szero-

kości 1-ej w.; dość rybne. A. Jel,

Mieżybród, wś, pow. siebieski, w 2 okr,
pol., gm. kiókowska; 52 włościan uwłaszezon.

Mieżyły, wś, pow. drysieński, par, rosicka. -
Mieżyrecze, ob. Międzyrzecz,
Mieżyreczije, ob. Usza.
Mieżyrycz, ob.Międzyrzecz,

Mieżystrow al. Mieżosirowie, al, Michałowo,
wó u źródeł rz. Jelnicy, dopływu Berezyny,

w płn. stronie pow. bobrujskiego, w gm, świ-
słockiej, w 4 okr. polic, świsłockim, przy dro-



żynie wiodącej z fol. Pierekala do wsi Chocie-
nia, ma 14 os., miejscowość odludna, poleska.

Mieżyszki 1.) lit. Mieżyszkiej, dwór nad rz.
Niewiażą, pow. poniewieski, w 1 okr. polie.,
o 14 w. od Poniewieża, 1 dm., 12 mk.; kościół
fil. drewn., par. poniewieskiej, pod wez. N. M.
Panny, wzniesiony 1792 r. przez Przeciszew-
skiego, M. należały dawniej do Tyszkiewi-
czów. 2.) M., wś, pow. lidzki, w 2 okr. pol.,
gm. Ejszyszki, okr, wiejski nowodworski, o 18
w. od Ejszyszek, należy do dóbr Meleciszki
Kuncewiczów; 25 dusz rew. 3.) M., nad rz,
Wersoką, okolica szl. i wś włośc., pow. lidzki,

5 okr. adm., o 39 w. od Lidy a 3 w. od Ejszy-
szek; okolica M, 2 dm., 13 mk. katol.; wś M.,
7 dm., 48 mk. tegoż wyzn. 4.) M., wś rząd.,
Pow. wiłkomierski, w 2 okr. polic., o 56 w. od
Wiłkomierza, 33 dm., 350 mk., kaplica kat.
(1859), dziś zniesiona. 5.) M. al. Rudupie,
zasc,, pow, wileński, 3 okr. pol., gm. Podbe-
rezie, okr. wiejski Glinciszki, 3 dusze rew.
.) M., Mierzyszki (Mieryszki ?), wś rząd. i zaśc.
nad jez, Semejdo, pow. trocki, w 1 okr. pol.,
* w. 0d Trok; wś ma 1 dm., 5 mk, kat.; zaśc.
dm. i9 mk, kat. J. Kre.
„Mięcierzyn, niem. Mittelwalde, wś, pow. mo-

gllmieki, 78 dm., 612 mk., 246 ew., 366 kat.,
268 analf, We wsi są folwarki: 1) 462 mr i
2) 458 mr. Kościół protestancki paraf. należy
z s gnieźnieńskiej, Według Lib. Ben.
ne; iego M. (Manczerzyno) należał do parafii
w Lubczu (t. I, 167). Poczta i gośc. w Groście-
czynie 0 3 kil., tel. i st, kol. żel. w Trzeme-sznie o 17 kil. ość ać. Sh
K Mięciszki, wś, pow. sejneński, gm. i par.
 Polowo. odl. 29 w. od Sejn, ma 24 dm., 208

mk.; w 1827 r. 16 dm., 9l mk. Wchodziła
w skład dóbr Justyanów.

Mięciuny, wś, pow. sejneński, gm.i par.
Kopciowo, odl. 28 w. od Sejn, ma 21 dm,, 210
mk, W 1827 r. 17 dm., 107 mk,

Mięcowizna, fol., pow. lipnowski, gm, Kło-
kock, par. Lipno, odl. 7 w. od Lipna, ma 2
dm., 20 mk., 275 mr. Br. Ch.
„Mięczów al. Mieńczów, góra lesista, wznosi

się na płn.-wsch. granicy gm. Leszczyn z Ry-
chwałdem, w pow. gorliekim, pod 399 50
wsch. dłg, g, F., a 49934'25” płn. sz. 8.
w paśmie Magóry małastowskiej. Wzniesienie
673 m, npm. Wody z płd. stoczystości spły-

wają do Przysłopu, prawego dopływu Ropy,
a od płn, do potoku Siarki, lewego dopływu
Sękowej, Br, G.
„Mięczyszczów, pot., nastaje z połączenia

kilku strug leśnych, biorących początek w le-

sie, Dworskimi Łanami zwanym (483 m.),
Wsród których od
pielicha (446 m.);
wieś Mięczyszczów

przepływa dwa

płynie na płn.-wsch. przez

, w pow. brzeżańskim, gdzie

stawy, a połączywszy się

płd. wznosi się szczyt Po-- 
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z pot. od Nadorożniowa napływającym, zwra-

ca się na wsch., zrasza obszar Rybnik 1 tutaj
u płn. podnóża wzgórza Omileńki (317 m.)
zlewa swe wody do Złotej Lipy z praw. brze-
gu; zabiera z lew. brzegu potok Manasterski i
Olchowiec. Długość biegu 10 kil. Od płd.
wznoszą się wzgórza Rastowa (422 m.), Kopa-
nie (399 m.) i Na osobny (348 m.). Od płn.
między M. pot. a Manasterskim, rozlega się
grzbiet górski Obreczowa (429 m.). Br. Q.
Międzyczerwienny potok, ob. Czerwony

potok, t. I, str. 845.
Międziaki al. Miedziaki, część wsi Polanej,

pow. lwowski.
Między..., ob. Medzi..., Meży...

Międzybor, ob. Międzybórz.
Międzybórz, wś, pow. opoczyński, gm, Opo+

czno, par. Libiszew, odl. 5 w. od Opoczna, ma
15 dm., 144 mk,, 105 mr, ziemi dwor. i 174 m,
włośc. Wspomina tę wieś (Myedzyborze) Lib.
Ben, Łaskiego (t. I, 644). Fol. M, rozl, mr.
139: gr. or. i ogr. mr. 119, łąk mr. 17, nieuż.
i place mr. 3, bud. z drzewa 6. Br. Ch.

Międzybórz, folw., pow. szremski, 6 dm.,
167 mk., wszyscy kat., 52 analf. Poczta, gośc,
i tel. w Książu o 4 kil., st, kol. żel. w Choci-
czy o 9 kil.

Międzybórz, ob. Niedzbórz,
Międzybórz, niem. Medzibor al. Mittelwalde,

mko, pow. sycowski, w księstwie oleśniekiem,
na górze, śród winnie i gajów, ma kościół pa-
raf, ewang. w r. 1494 erygowany, z nabożeń-

stwem polskiem i niemieckiem; par. katol. do
Drołtowie. R. 1619 i 1638 splądrowali to
mko Polacy, r. 1643 spalilijeSzwedzi, w 1756
prawie całe spłonęło. Kwitnie tu płóciennie-
two i ogrodnictwo. Fol. M. pod miastem na-
leży do par, katol. w Mielicach. W „Szkole
polskiej” z r. 1850, kś, Fiedler umieścił art.:
„O szkołach polskich w ewang. par, M.*

Międzyborze, niem. Jfittenwalde, os, pow.
krotoszyński, 2 dm., 19 mk., należy do dóbr
Borzęciczek. „Poczta l gośc. w Borzęciczkach.
Międzyboż (Międzybuże, mylnie Międzyłor),

mko, pow. latyczowski, leży na wzgórzu u
zbiegu TZ. Boha ł Bożka, zkąd otrzymało nazwę,

w 2 okr. poliec., gm, w miejscu. W 1778 r.
było 706 dm.; w 1868 r. 579, obecnie zaś 510
dm., 3014 mk,, w tej liczbie 710 mieszczan
chrześcian, 2000 żydów; resztę (2034) stano-
wią dawniejsi koloniści wojenni (posieleńcy),
dziś włościanie, Dwie cerkwie para£. i 2 filial.,
kościół kat. paraf,, synagoga, ratusz mur. z kil-
kudziesięciu sklepami w około, dawnych się-

gający czasów, kilkanaście murowanych do-
mów zajezdnych i kamienic, 2 apteki. Zarząd
polic., urząd gm., st. p. między Latyczowem a
Masiawcami, st, tel.; odległe 15%/, w. od La-
tyczowa a 17'/, w. od Deraźni, st. dr. żel.

odesko-wołoczyskiej. W ogóle M. należy do
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lepszych i porządniejszych miasteczek Podola
i zdala zwłaszcza malowniczo i okazale się

przedstawia. Ulice ma wczęści brukowane.
„Mieszczanie trudnią się wyprawą skór, tkac-

_ twem i drobnym handlem; żydzi nadto prowa-
dzą dość obszerny handel zbożem i drzewem,
w które okolica obfituje; w ogóle ludność sły-
nie z zamożności, Kościół katol. początkowo

drewn., przed 1586 r. pobudowany i dla sta:
rości rozebrany. natomiast w pomienionym
1586 r. Rafał Sieniawski, kaszt. kamieniecki,
wybudował w zamku kaplicę, w której posłu-
ga parafialna odbywała się do 1682 r. Dziś
stojący kościół par., wedle księgi erekcyjnej,
wymurował 1600 r. z kamienia Hieronim Sie-
niawski, podczaszy kor., starosta jaworowski,
w stylu gotyckim, w kształcie krzyża, pokry-
ty gontami, prócz kopuły pod blachą, bez
naw, ze sklepieniem ozdobionem sztukateryą;

dzwonnica również murowana fundacyi księ-
cia Adama Czartoryskiego 1812 r., o czem
zachowany napis świadczy „Bogu J. O. X.
Czartoryski 1812 r.*; 10 ołtarzy, w wielkim
obraz pędzla Bacciarelego, przedstawiający
grupę patronów rodziny Sieniawskich i Czar
toryskich, śś. Hieronima, Mikołaja, Rafała i
Adama, w górze tegoż ołtarza herb Sieniaw--
skich ; konsekrowany powtórnie, post hosti-
cum, 1741 r. przez bisk. kamienieckiego Hie-
ronima Sierakowskiego, pod wez. Ń. Trójcy.
Kopia erekcyi, oblatowanej w grodzie laty-
czowskim 1740 r., świadczy, że przy kościele
był fundusz na utrzymanie 12 ubogich. ks,
Czartoryskiego, wojew. ruskiego, zaś Rafał
Sieniawski wieś całą Rusanowec jako też łąkę
przy drodze do Baru, wolne mlewo, konia je-
-dnego ze stadniny, annuaty 50 florenów z my-

„ ta międzyboskiego, oraz dziesięcinę snopową
z łanów dworskich na utrzymanie kościoła i
księży, erekcyą w tymże grodzię latyczow-
skim 1591 r. oblatowaną, na wieczne czasy
dał i darował, Przy kościele byli tak zwani
altarzyści na mocy zapisu 1756 r. W. Badyń-
skiego 10,000 zł. na dobrach międzyboskich
hipotekowanych. Odpust wraz z pamiątką ko-
ronacyi obchodzi się corocznie przy napływie
pobożnych. Przy kościele jest bractwo z przy-
wileju Klemensa XII z 1760 r. Par. kat, dek.
latyczowskiego ma 1548 wiernych; dawniej
była kaplica w Hreczyńcach. Do par. między-
boskiej, oprócz M. z przedmieściem, należy
mko Pilawa i wsie: Bachmatowce, Banaszki,

Bozulińce, Bułhaje, Czartoryjka, Dłużek, Gło-
waczówka, Hołosków, Hołowczyńce, Hreczyń-
ce, Ihnatowce, Jarosławka, Junaczyńce, Kan-
tywka, Karpowce, Lubomirka, Łysanowce,
Łysohórka, Masiowce, Michunki lasowe i po-
lowe, Mołomolińce, Mytkowce, Podchomowee,
Pańkowce, Pilawka, Pirohowce, Podleśce, Po-
powa, Proniłów, Raj futor, Redwińce, Rusa-  
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nowce, Stawnica, Szpiczyńce, Tereszowce,
Wacowa, Wołosowce, Zapadyńce, Zawujka i
Zołotarynka. Do b, dekanatu uniekiego (pro-
topopii) M. należały parafie: Dawidkowce, De-
rażnia, Czeszki, Kopaczówka, Sieniawa Stara,
Stawnica, Szpuczyńce, Zapadyńce, Omenta-
rzy 2, na starym jest kaplica w 1800 r.
kosztem bractwa ś. Trójcy i parafian z ce-
gły postawiona; była też dawniej przy ko-
ściele szkoła parafialna o 2-ch klasach, Za-
mek obronny Sieniawskich, później rezydencya
baszów tureckich i przez nich w stylu wscho-
dnim odrestaurowany, w całości się zacho-
wał. Ks, Adam Czartoryski gorliwy 0 oświa-
tę swych współobywateli, darował zamek na
szkołę powiatową, która otwartą została 10
paździer. 1814 r., w obecności licznie zgroma:
dzonej szlachty, przez Jana Nep. Wilczyńskie-
skiego, marszałka zwiahelskiego, wizytatora
gub. podolskiej i wołyńskiej. Jednocześnie
z konfiskatą M, szkoła została zamknięta a za-
mek zaliczony do dóbr państwa i jako dwo-
rzec cesarski posiada swego komendanta. (Ce-
sarz Mikołaj I i Aleksander II często w nim
rezydowali podczas jesiennych manewrów
wojsk konsystujących na Podolu. Kapliea
zamkowa nie szczególnego nie posiada, oprócz
pomników pamiątkowych bytności w M. ro-
dziny węgierskiej hr. Esterhazych w 1749 r.
Pomniki przeniesiono do kośc. paraf., kaplicę
zaś przerobiono na cerkiew i bogato w stylu
bizantyjskim ozdobiono. Oprócz cerkwi zam-
kowej, obsługiwanej przez kapelanów wojsko-
wych, w stąrem mieście jest 3 cerkwie: kate-
dralna (sobór), pod wez. N. Panny (Uspenja
Bohorodicy), murowana i dwie filialne ś. Dy-
mitra mur. iś, Trójcy drewn., obie przerobio-
no z uniekich. Na przedmieściu Trybuchówce
jest druga cerkiew paraf, Uspeuja. Szkółka
ludowa 1-kl. Zydzi mają obszerną murowaną
synagogę i 5 domów modlitwy; kosztem zaś
kahału utrzymują szpital na 20 chorych. Dwa
młyny: jeden na Bohu, drugi na Bożku są
własnością gminy miasta, arendowane rocznie
w sumie 1600 rs.; gorzelnia o 150-pudowym
dziennym zacierze; fabryka Świece łojowych.
Jarmarki: 6 stycznia, na Trzech Króli, trwają-
cy cały tydzień, zjazd bywa nader liczny,
konie w wielkiej ilości sprowadzane z Małej
Rossyi, woły z Besarabii i Ukrainy; obrót
pieniężny według wykazu rządowego .300,000
rs.; mniej znaczne jarmarki są: na Przewody,
na Zesłanie $. Ducha, 20 lipca na ś, Eliasza
i 20 grudnia na ś. Makarego. Po zą rz, Boż-
kiem widać wyspę zwaną Rakowiec, zarosłą
drzewami, wśród których widnieją ruiny zam-
ku z wieżą, jakoby przez Turków wzniesioną,
Podanie miejscowe nazywą je ruinami zamku
Rakoczego. Jest wieść, jakoby od pałacu
w M. prowadzi podziemne sklepienie pod Boż-
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kiem aż do wyspy Rakowiec, Dziś ono zata-
rasowane. W tych to lochach, jak mówi po-

danie, lud ukrywał się przed Tatarami. Za
miastem, ku wsi Wołosowcom, jest grupa
mogił, o których jest następujące podanie:
W czasie jednego z licznych napadów, M. bę-
dąc otoczony przez Tatarów, znajdował się w
wielkiem niebezpieczeństwie, gdy niespodzianie
na czele wojska, zjawia się młodziutka ks. Lu-

bomirska z Zińkowa, odpędza hordę od miasta,
a ścigając zadaje jej porażkę, Liczne mogi-
y świadczą o zwycięztwie dzielnej niewia-

sty i garstki mężnego rycerstwa nad dziczą
tatarską. Podług innego podania stał tu obo-

zem przez 3 dni Jan Kazimierz i pobił Tata-

Tów, na pamiątkę czego usypano mogiłę. Do

Sminy międzyboskiej należy 18 starostw,
w nich osad 2,247, ludności w obrębie gminy

włościan 6,164 męż., 6,759 kob., innych sta-
nów 1,477 męż., 1,561 kob., w ogóle więc mie-
szkąńców w obrębie gm. 15,961. Ziemi nale-
żącej do gm, we władaniu włościan 24,201 dz.,
W tej ilości ornej 16,025 dz., wypada więc na
ę włośc, 1-09 dz.; do innych stanów należy
ylko 2,004 dz., w tej ilości 625 dz. ornej,

z przyczyny, że cała gmina należała do Ozar-
soryskich i po skonfiskowaniu dworska zie-
mia rozdaną została włościanom, Miejscowość
z samej natury obronna, jako leżąca w widło-
winach dwóch rzek, okrążona bagnami i lasa-
mi, w żyznej glebie, wcześnie musiała nasunąć
R" mieszkańcom myśl szukania tu

Piecznego schronienia. To też wraz z pier-edia 3 ) ;nemi dziejowemi wzmiankami o Podolu,spotykamy wspomnienia o M. W XII już wie-ku M. był grodem warownym, zniszczon
za PO ? ympewne podczas najścia Tatarów 1240 r. Wy-
parowawszy ich w 1381 r. w. ks. lit, OL. terd
oddał M. synoweom swoim ks. złowić
czom, którzy zbudowali tu wspaniały i obron-
ny zamek, Kazimierz W., zawierając w 1366
r. pokój z ks. litewskimi, wymienia posiadło-
ści ks, Lubartowi przeznaczone, a M. w tej
liczbie, Tyle pobieżnych wzmianek o M. znaj-
dujemy z czasów władania nad Podolem ksią-
żąt litewskich. Nie wiele więcej można zna-
leść danych o pierwszych wiekach po przyłą-
czeniu Podola do Polski i wcieleniu do krajów
koronnych, Zdala od ogniska życia polity-

cznego, jak w ogóle wszystkie sprawy kreso-
we, o tyle zasługują na uwagę kronikarzy,

- ile jaka miejscowość zasłynie jako widownia

świetnego zwycięztwa lub wielkiej klęski. Ja-
ko królewszczyzna z obronnym zameczkiem,
zbudowanym nad czarnym szlakiem, jedną

z głównych arteryj, którą dzicz tatarska spły-
wała w głąb kraju, M. oddawany bywał
w czasowe władanie tak zwanym nadgrani-

Sznym starostom, ludziom rycerskiego animu-
szu, zawsze gotowym z orężem w ręku na spo-  
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tkanie nieproszonych gości. W 145] r. Jan
Łaszcz, ssta zińkowski, Matyasz, prawdopodo-
bnie także Łaszcz, ssta międzyboski, z Janem
rzeczonym Niemcem, sstą latyczowskim, pobili
oddział tatarski pod Trębowlą. W d. 23 lipca
1507 r. Jan Kamieniecki, kaszt, lwowski, po
trzytygodniowym wypoczynku w M., walczył
zwycięzko z Tatarami na polach sąsiedniej wsi

Woronowa. W 1566 r. hetman Mikołaj Sie-
niawski od przemagającej ordy był oblężony
w M., prawdopodobnie z niewielkim oddziałem
rezydujący chwilowo w zameczku już jako
właściciel, bowiem 1581 r. brat het. Rafał Sie=
niawski, kaszt. kamieniecki, buduje w zamku
kaplicę par. i odpowiednio ją uposaża. Zasłużo-
na w kraju rodzina Leliwitów Sieniawskich
zrozumiała znaczenie z natury obronnej miejsco-
wości, położonej naówczas na linii strategicznej
zagonów tatarskich, w przyszłości zaś zbunto-
wanej czerni kozaczej i często z nią sprzymierzo-
nych zastępów obcych. Wzmacniają i powię-
kszają zamek, utrzymują stałą i liczną załogę,
drobne więc oddziałki tatarskie z trwogą ob-
chodzą kresową forteczkę, nawet pamiętny na-
pad 1615 r. hana Dziamy-Grereja, który na cze-
le 100,000 krymskiej ordy, mieczem i ogniem
niszcząc i wyludniając całe niemal Podole i
Wołyń, przechodzi spokojnie pod murami
Międzyboża. Przy tak sprzyjających okolicz-
nościach, w warunkowo spokojniejszych za
czasów panowania Stefana Batorego, Zygmun-
ta III i Władysława, M, szybko zajmuje na

Podolu pierwszorżędne prawie stanowisko pod

względem ludności i zamożności. Okoliezna

szlachta buduje tu dworki, służące za bez-

pieczne schronienie dla ich rodzin i mienia
w chwilach trwogi od zagonów tatarskich,

Licznie osiadły lud rzemieślniczy wyrabiai
sprzedaje na targach i jarmarkach: juchty, sa-
fiany, kurdybany1 kapelusze, których wyrób
przetrwał najdłużej (podług Marczyńskiego
M. jeszcze w 1823 r. słynął z wyrobu kapelu-
szy kastorowych). Kolonie Ormian i Greków
zakładają bogate sklepy i składy wschodnich
towarów, mających obszerny odbyt do sąsie-
dniego Wołynia i Ukrainy, W tak kwitną-
cym stanie liczył M. kilkanaście tysięcy lu-
dności. Wkrótce jednak niepokoje kozackie
zniszczyły wszystko do szczętu, W onych
nieszczęsnych latach M. bardziej zarysowuje
się w dziejach naszego kraju, pełno o nim
wzmianek niemal we wszystkich pamiętnikach.
Latyczów, Bar, M, stanowią linią demarkacyj-
ną, po za którą idea t. z. swoboly kozaczej

wcale się nie przenosi i nie znajduje poparcia
między ludem; inne tu warunki spółecznei
towarzyskie, Międzybożczyzna z ordynacyą
ostrogską jest prawie krańcowym punktem
magnackich fortun, kraj zaś zbliżony do
Wołynia przybiera cechę więcej szlachecką;
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w rozdrobionych majętnościach rezydują sami
właściciele. Stosunek z włościanami zbliżony,
patryarchalny, antagonizmu religijnego nie
mą. Unia kościelna, łatwo dawniej przyjęta,
łączy u stóp ołtarza pana z poddanym. Przy
takim więc ustroju M. staje się prawdziwą
kresową warownią dwóch sprzecznych prą-
dów, okoliczny kraj pierwszym etapem wojen-
nym, gdzie zastępy stron bojujących wzaje-
mnie się zmieniają, to też zaraz w okolicy
Konstantynowa ks. Jeremiasz Wiśniowiecki
gromi drobne oddziały Kozaków. W 1648 r.,
w przededniu nieszczęśliwej potrzeby pilawiec-
kiej, Bohdan Chmielnicki pod M. łączy swe
wojsko z zwycięzkim oddziałem Krzywonosa,
wracającymz pod Baru. Dla czego wówczas
nie pokusił się o zdobycie obronnego zamku,
niewiadomo. Hieronim Adam Sieniawski, ssta
lwowski, dziedzic M., 24 marca 1649 r. swoim
pułkiem zasila garnizon międzyboski, który
się wkrótce powiększa pieszymi pułkami La-
talskiego. Nim się bowiem wojsko polskie
oszańcowało pod Zbarażem, jeden z regimenta-
rzy Mikołaj Ostroróg, podczaszy kor., radził
stanąć obozem pod Konstantypowem, opierając
się o forteczkę międzyboską, i tu czekać na nie-
przyjaciela; gdy zdaniu Ostroroga inni współ-
regimentarze byli przeciwni, Mikołaj Firlej,
na czele 20 chorągwi podchodzi pod M.i za
biera oddział Latalskiego, oraz pułki Sieniaw-
skiego. W tymże dniu Kozacy z sprzymierzo-
nymi Tatarami zajmują bezbronny zamek, ni-
szczą 1 palą miasto. Z mocy traktatu zbaraż-
skiego M, chwilowo wraca do Sieniawskich,
lecz zaraz 'w następnym roku (Chmielnicki
w drodze do Kamieńca ze sprzymierzoną ordą

„staje obozem między Chmielnikiem a M.; szczu:
pły garnizon polski przed tak znacznie prze-
magającą siłą musiał zamek opuścić, którym
powtórnie zawładnął Bohdan Chmielnicki. Po
ustąpieniu Chmielnickiego tylną straż jego,
pod wodzą pułkownika Prystupina, hetman
pol. Kalinowski znosi pod Konstantynowem
i M. Ostatni pobyt Chmielnickiego w M. był
w1653 r. Obozuje tu watażka czas dłuższy
i śle posłów pułkowników Antona Kijowskie-
go i Daniła do Jana Kazimierza, znajdującego
się wówczas w obozie na polach Gliniańskich.
Poddanie się Kozaczyzny Rossyi w Perejasła-
wiu w następnym 1654 r, zmienia nieprzyja-
zną dotąd ordę w sprzymierzeńca, kozaczyzna
zmienia kierunek swych napadów, następują
więc spokojniejsze czasy, tylko drobne od-
działy grasują jeszcze w Bracławszczyźnie.
Śmierć Bohdana Chmielnickiego d, 15 sierpnia
1657 r. w Czehrynie, wybór na hetmaństwo
Jana Wyhowskiego i traktat hadziacki 1658

- r. darzą kilkuletnim spokojem znękaną brato-

bójczą wojną krainę. M. wraca w posiadanie
Sieniawskich; Hieronim Adam Sieniawski,  
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ssta lwowski, umarł jeszcze w 1649 r. w mło-
dym wieku, zostawiając jedynego syna, zro-
dzonego z Elżbiety Potockiej, Mikołaja Hiero-
nima małoletnim, pod opieką watki i jej ojca
Stanisława Rewery Potockiego, hetm. w. kor.
Hetman chętnie i dłużej przesiaduje w for-
teczce swego wnuka, odbudowuje z gruzów
zamek, uzbraja zdobytym orężem i armatą,
a gdy w 1655 r. het. pol. Stan Lanckoroński,
po potrzebie ochmatowskiej, ściga cofające się
w głąb Ukrainy wojsko rossyj,, 16 sier. Rewe-
ra Potocki z rannymii częścią taboru wraca
do M.i przez jeńców wojennych sypie wały,
kopie fosy, dla uzupełnienia zniszczonej waro
wni. W 1656 r. widzimy znowu Rewerę Poto-
ekiego w M. D. 23 lipca 1656 r. w M. w obec-
ności sędziwego het. Potockiego, Jerzego Lu-
bomirskiego, Pawła Sapiehy, het, w. lit., Jana
Sobieskiego, natenczas chorążego, i Stef. Czar-

neckiego, woj. ruskiego, Jerzy Rakoczy, ks.
siedmiogrodzki podpisuje uniżający dla siebie
traktat, mocą którego z 80,000 wojska i 27
armatami składa broń, wypłaca milion zło-
tych wojsku polskiemu, dwakroć wodzom i
drugie tyle hanowi krymskiemu. Po owym
fakcie historycznej doniosłości M, schodząc z wi-
downi politycznej pozostaje zawsze jednąz le-
pszych podolskich warowni; dziedziczy ją
Mikołaj Sieniawski, strażnik, chorąży nako-
niec hetman polny kor. Gdy więc w listopa-
dzie 1666 r. liczna orda krymska łącznie ze
zgrają kozacką oblega i atakuje wielokrotnie
M., miejscowa załoga tak mężny stawia opór, że
chociaż w następnych latach: 1668 i 1669 różne
ordy plądrują nieustannie po Podolu i Woży-
niu, nie kuszą się jednak o powtórne zdobycie
M.; Dopiero w przededniu tureckiej wojny, za-
kończonej traktatem buczackim w 1671 r. zna-
czne siły tatarskie oblegają M. lecz ruchy stra=
tegiczne oddziałów polskich, z jednej stro-
ny Buhłanowskiego, pułkownika podolskiego,
z Mohylowa, z drugiej strony połączenie przez
kasztelana czernihowskiego Grabryela Silnic-
kiego rozrzuconych chorągwi w obozie pod
Sołobkowcami, zmuszają ordę do odwrotu. Kie-
dy mianowicie i jakiemi siłami został zdobyty
M. określić trudno, mógł nim owładnąć w lipeu
lub sierpniu 1672 r. han tatarski Mengli-Ge-
rej dążąc na czele swej ordy wraz z Piotrem
Doroszenką na *pomoe sułtanowi Mahometo-
wi IV pod Kamieniec, lub, co pewniej, wsku-
tek traktatu Buczackiego opuściła go dobro-
wolnie załoga polska, ustępując miejsca oddzia-
łom janczarów tureckich, w zamku zaśi w
wyludnionem miasteczku osiadają tatarzy wy-
chodzcy litewscy, znani w historyi pod na-
zwą Lipków, z dowódzcą swoim niejakim
Tarasawskim, również tatarem litewskim, któ-
ry za pośrednictwem Halit Baszy Kamienieckie-
go prosił sułtana o emirostwo i pobudowanie



meczetu w M.; sułtan odmawia dla niepewności
utrzymania M.przy Tureyi, Przewidywanie suł-
tana rychło się spełniło: 18 października te-
goż roku Mikołaj Sieniawski, już jako chorąży
kor. wraz z Tarłą, woje. sandomirskim, po
odbiciu 200 podwód prowiantu, dążącego do
amieńca pod eskortą turecką, oblega, M., zmu-

sza załogę do poddania się, wycina w pień
Lipków, tak że jeden tylko Tarasowski zdołał
umknąć, Po zwycięztwie Chocimskiem, gdy
zdobycie Kamieńca okazało się niemożebnem,
1 system nieustannej blokady został przez
Jana ITI postanowiony, w M.staje na czele 1000
koni Modrzejewski, podcz. sieradzki. W 1674
r. Jan Sobieski, idąc na zdobycie Baru, gości
czas jąkiś w M. Śnać dzielny M. Sieniawski
zdołał utrzymać się w M. w brew umowie
Zurawińskiej 1677 r., acz Porta w liczbie in-
nych fortece i M. sobie zawarowała, gdyż Pasek

W Swym pamiętniku pod 1678 r. ubolewa nad
Spustoszeniem przez Turków Niemirowa i M.
akie dalsze były losy miasteczka do traktatu
awiowickiego, w czasie nieustannych walk

z potęgą turocką, tatarami i ze zbuntowanem
A, niewiadomo; musiał M, pozostać we

wiadaniu Turków, gdy mieli czas pobudować
meczet, do dziś dnia egzystujący, powiększyć
w. stylu wschodnim ozdobić zamek; tem pe-

wniej, że w tym czasie Mikołaj Sieniawski
ma, kresy podolskie, towarzysząc Janowi

ać om hetman polny, w wyprawie Wie-
g sęwia Po powrocie z której zmarłw 1684 r.
ak owoce ostatni potomek po
koómaa W ołaj Sieniawski, kaszt. krak.
zę - £0r., stały adherent i part tSasów, sprzymierzeniec i ; A

Piotra W. Dumn „ke a treyjacieii ow MY oźnawładza, bez talentu
ynktów politycznych, marzący o koronipolskiej, strawił swe Życie na intrydzelub

bratobójczej wojnie; to też w długoletniem
władaniu M. żadnego ważnego faktu zazna-
czyć nie można, M, stoi otworem dla wojsk
obcych, które w rozmaitych czasach w
wojnie Z Karolem XIIi Turcyą, wałęsają się
syg kraju. Umierając d. 16 lutego 1726 r.
Sieniawski pozostawił olbrzymią fortunę w
spadku jedynej swej córce Zofii, zaślubionej
1-mo woto Stanisławowi Denhofowi, hetmano-

Wi pol, litew., po śmierci którego wyszła
Powtórnie w 1730 r. za Augusta Aleksandra
na, Klewaniu i Żukowie ks. Czartoryskiego,
Wojew. ruskiego. Odtąd M. zostaje jakby
Sniazdem podolskim ks. Czartoryskich, cho-
Glaż stale mieszkają na Litwie lub w Puła-
wach. M. jest ogniskiem administracyjnym i
ekonomicznym rozległych ich dóbr: kluczów
Mikołajewskiego, Granowskiego i Międzybo-
skiego, który sam liczył w końcu zeszłego
stulecia 65 wsi i 4 miasteczka. Kozacy z Ta-
tarami zrabowali i spalili, zabór turecki osta-
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tecznie wyludnił Podole, zdawało się że kraj
w perzynę obrócony, pustynią na zawsze z0-
stanie; nie uszło jednak kilkadziesiąt lat za-
pobiegliwych a rozumnych rządów ks. Czarto-
ryskich i step ten bezludny przywdziewa
istnie cywilizacyjną szatę: odbudowane wio-
ski, murowane folwarki i groble, drogi utrzy-
mane w porządku, wysadzone drzewami. Nie
liczną ludność miejscową, rozbujałą tradycyą
hajdamaczyzny i zagonów tatarskich, potrafili
ks, Czartoryscy osiedlić i nakłonić do pracy
około roli. Ks. wojew. ruski, następnie syn
jego Adam, generał ziem podolskich, niejedno-
krotnie rezydują w zamku międzyboskim;
w odbudowanem miasteczku żyją tłumy ksią-
żęcych oficyalistów i przybyłej okolicznej
szlachty. Obaj gościnni i uczynni, wielcy
patryoci, ludzie wzniosłego umysłu, z poczu-
ciem uszanowania praw i konieczności orga-
nicznej prący, zbawiennie oddziaływują na
podolskie społeczeństwo, które na wzór ich
budujesię i zabiera do pracy. We wrześniu
1790 r. na czele dywizyi złożonej z 14,000
wojska różnej broni przybył na Podole Ta-
deusz Kościuszko, i ze swym sztabem zakwa-
terowawszy się wM.,stale tu zostawał do lipca
1791 r. i w tym czasie poznał i pokochał Teklę
Zurawską, chorążankę żydaczewską, Ostate-

czny pogrom rzeczypospolitej zastał ks. gene-
rała ziem podolskich w Wiedniu, gdzie od
1792 r. wraz z rodziną zamieszkał. Podole
włączone do Rosyi, M. z innemi dobrami ks.
Czartoryskich, skonfiskowany, zostawał w ad-

ministracyi rządowej do 1795 r., w którym
cesarzowa Katarzyna II ukazem z d. 20 sier-

pnia kazała całą fortunę zwrócić synom ks.

generała: Adamowi i Konstantemu, przebywa-
jącym w Petersburgu jako oficerowie gwardyi
i szambelani,cesarscy. W 1796 r. cała ro-
dzina ks. Ozartoryskich zjeżdza;do M. W dzia-

le rodzinnym z 1828 r. po Śmierci ks. genera-
ła, M. dostał się ks, Adamowi. Po 1831 r.
M.wraz z innemi dobrami ks, Czartoryskich
zabrany został na rzecz skarbu, Międzyboż-
czyzna Z kluczem Grranowskim przez ukaz ces.
Mikołaja, zamienioną została w osadę wojenną

(posielenie), z zarządem wojskowym; następnie,
w skutek oswobodzenia włościan za ces. Ale-
ksandra LI w 1861 r. posielency ci zostali u-
właszczeni, W, M, urodził się w 1824 r. ks,
Witold Czartoryski, Ob. opis w Tyg. illustr.

z 1867 r. N 382 i Kazimierza Pułaskiego
w Kłosach, t. XV, 274. Porów. Pamiat. Ki-
jew. Arch, Kom.; t. I, cz. 38, 188, 191, 434;
. ILI, cz. 3, 204, 209, 230, 394, 414; t. LV,
cz. 3, 162; Arch, J. Z. R.., ez. I, t. 4, 214, 579;
cz, III, t, 3, 169, 458, 520, 578, 771, 778; cz.
IL, t. 3, 21, 32, 55, 12, 98, 99,.104, 182, 147,
180; e. V, t. 1, 283; ez. VI, t. 1, 27; cz. VI,

t. 2, 261; Wieliczko, t. I, 175, 347; t.'LI,
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275, 501; t. IV, 41; Grabianka, 182, 207, 216,
270; t. z. Simowidziec, 20, 48, 117, 156, 274,
278. Mich. Ziel., Dr. M, X. MO.

Międzybożek, futor, pow. latyczowski, par.
Międzybóż.
Międzybrody (po rusku Meżybrody), wś,

pow. stryjski, 26 kil. na płd. - zach. od
Stryja, 10 kil, na płn.- wsch, od sądu powiat.
i urz. poczt. w Skolem, Na wsch. leży Syno-
wudzko niżne, na płn. i zach. Synowudzko
wyżne, na płd. Pobuk, 'Wzdłuż granicy zach.
płynie Opór od płd. na płn.; wzdłuż granicy
płn, i wsch. Styj, zrazu od zach. na wsch., po-
tem na płd, i odtąd zaczyna być spławnym.
Wr. 1860 było 129 mk. w gm., 8 na obsz.
dwor. (obrz. gr.-kat., należących do górskiego
rodu Bojków). Par. rzym.-kat. w Skolem, gr.-

 katol. w Pobuku, We wsi jest cerkiew pod
wezw. św. Mikołaja. Lu. Dz,

Międzybrodzie, 1.) Zipnickie, wś, pow.
bialski. Leży w napływowej nizinie 336 m.
npm. na lewym brzegu Soły, u ujścia małego
pot. płynącego z Magórki (9138 m wznies,).
Dolinę otaczają lesiste wzgórza, będące po-
dnóżami Magórki, spadające w pobliżu wsi na
672 m. od płd. a 666 m. npm. od płn. Widok
na wsch, po drugiej stronie Soły zasłania Zjar
761 nad poziom morza wzniesiony. Gręsto za-
ludniona, bo według spisu w r. 1881 licząca
1285 mk , wieś ma przeważnie podmokłe grun-
ta. obracane na łąki i pastwiska. Obszar więk.
pos. nieuprawia roli zupełnie i ma tylko 610
mr. pasćw. i 1389 mr. lasu; pos. mn. ma 530
mr. roli, 301 mr. łąk i 208 mr. pastw.
Jest tutaj parafia rzym.-kat. dyec. krak. dek.
bialskiego, z kościołem murowanym, wzniesio-
nym w r. 1862, i szkoła ludowa jednoklasowa.
Dawniej był tu kościół filialny do parafii
w Czańcu, zamieniony 1845 r. na kapelanię lo-
kalną a 1850 r. na parafialny. Obejmuje ta
parafia Miedzybrodzie Kobiernickie z ludno-
ścią 2689 rzym.-kat. i 45 izrael. Przy koście-
le jest zakładowy majątek na szpital dla ubo-
gich z kapitałem 105 zł. w. a. Ta wieś grani-
czy na zach. z Ponikwą, na płd, z Czernicho-
wem, Wchodziła w skład starostwa lipnie-
kiego, 2.) M. Kobiernickie, wś, pow. bialski
na półn. od M. lipnickiego, leżąca na lewym
brzegu Soły, u ujścia do niej Małej i Wielkiej
Żarnawki. Obydwa pot. płyną w kierunku
płd.-wsch. z lesistego grzbietu odgraniczające-
go tę wieś na zach. od $traconki, Dolina,
w której wieś jest zabudowaną, ma 313 m.
bezwzględnej wysokości, grzbiet zaś górski na
zach. sterczy w szczytach Groniczki do 824
m., na Lasach do 670 m. npm. Granicę od wsi

_ Wielkie Kozy, t. gl płn., tworzą wyniosłości

sięgające od zach. ku wsch. 889, 741, 830i
Bujakowa góra 749 m. npm. Na zach. ku rze-
ce zniżają się góry osiągając W Szczycie Za-
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solnicy 662 m.; Krzaki zaś oddzielające M.
Kobierniekie od lipnickiego, zwane Nowym
Światem, dochodzą w najwyższym miejscu do
666 m. bezwzględnej wysk. Z 975 mieszk.
rz-kat. przebywa 34 na obszarze więk. pos.
St. Tomkowieza, składającego się z 330 mr.
roli i pastwisk i 1155 mr. lasu. Pos. mn. ma
364 roli, 139 łąk, 92 past. i 2 mr. lasu. W o-
bydwóch wsiach liczby mk, podane w spisie
Vollstaend. Ortzverzeichniss i Szem.'duch. z r.
1880 nie zgadzają się zupełnie, w pierw. bo-
wiem podano liczbę rz.-kat. na 1438, w drug.
na 1251. 8.) M. Żywieckie, wś, pow. żywie-
cki, przy ujściu pot. Isepnicy do Soły, po
praw. brzegu tej rzeki, Wieś rozsiadła się
w obszernej napływowej nizinie 394 m. npm.,
okolonej z obu stron łagodnymi zalesionymi
stokami Kiezery 581 m. npm., Zjaru 761 m.
i Magórki. Potok płynie w kierunku płd,-
zach. z podnóża W. Czysownika 858 m. wys.
mającego, Nad pot. rozpościera się wysoka te-
rasa dyluwialna, najprawdopodobniej pochodze-
nia lodowego, z wielkimi bryłami kwarcowego
piaskowca, mającego znaczną zbitośći twardość,
Ten piaskowiec trudno wietrzeje i dla tego
nie tworzy rumowisk właściwych typowym
jamneńskim piaskowcom, znajduje się zaś w ła-
wicach do dwóch m. grubych, na których leżą
cienkie warstwy czarnych albo ciemno szarych
stołupków piaszczystych (Szajnocha Studya
geol., Kosmos, 1884, str. 62). Przez wieś prowa-
dzi droga z Kęt do Żywca. Ta wieś należy
do parafii w pobliskim Żywcu i ma 877 mk.
rz.-kat. Pos, więk, Arcks. Albrechta ma ob-

szaru 61 mr.past. i 570 mr. lasu. pos. mn. 415
roli, 170 łąk i 466 mr. past. Granice poeią-
gnięte szczytami gór, t. j. Kiczery, Zjarui W.
Czysownika, oddzielają na płn. M, od Porąbki,
linia poprowadzona lasami od W. Czysownika
do szczytu Jaworzyny 864 m. npm. na wsch.
od Kocierza, na płd, zaś styka się ta wieś
z Oczkowem. Za czasów rzpltej należało M,

żywieckie do państwa żywieckiego, Kobierni-
ckie do starostwa zatorskiego a lipnickie do
starostwa lipnickiego. 4.) M., wś, pow. sa-
nocki, po rusku Meżybrod, leży w nizinie Sanu

(304 m. npm.), który oblewa ją od zach., płn,
i wsch, znajdując zapory w lesistej górze Ba-
ni 576 m. npm. wzniesionej, która wstrzymuje
jego bieg płn. i zmusza do obrania kierunku
najprzód wsch. a następnie płd., poczem góry
pokryte lasem, otaczające M. od płd,, sięgające
do 440 m. bezwzględnej wysokości, zmieniają
bieg rzeki znowu na wsch. W tej niewielkiej
osadzie, liczącej 318 mk. podług spisu ludności
zr. 1881, znajduje się cerkiew parafialna dre-
wniana (dyec. przemyskiej, dek, sanockiego).
Szematyzm duch. ruski z r. 1881 podaje liczbę
mk, podług wyznania na 360'gr.-kat., 6 izrael, 111 rz.-kat. Pos.więk, ma 732 mr. lasu bu-
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kowego, pos. mn. 275 roli, 19 łąk iogr. i 99
mr. past, Najbliższe wsie, leżące jednak za
Tzeką, są: na zach, Trepcza, na wsch. Dębna a
na płd. przys. Sanoka Kónigsbrunn. Mac.

Międzybrodzie, przysiołek wsi Kacze (Ka-
cse) na Spiżu. 3
Międzychód 1.) niem. Birmbaum, miasto po-

wiatowe, na lewym brzegu Warty, pod 520 36'
Szer, płn. i pod 33? 34' dług. wschodniej od
Ferro. Grunt w górnych warstwach jest
piaszczysty, głębiej natrafia się na margiel,
glinę, jeszcze głębiej na węgiel brunatny.
Okolica pagórkowata z pięknemi widokami aż
do Sierakowa. Na przestrzeniach piaszczy-
stych ku granicy brandeburskiej rozległe są
lasy iglicowe. W licznych rybnych stawach
i Jeziorach znajdują się niekiedy i sułwice

oraene), (Gmina składa się z 3 miejsc.: a)
„miasto, b) Tama mostowa (Brueckendamm),

©) Schónau. Z miastem łączy się bezpośrednio
$m. Lipa (niem. Lindenstadt). W r. 1881było 3153 mk.; 2031 ew., 711 kat. i 408 ży-
ÓW; W r. 1876: 3068 mk., 2000 ew., reszta
|połowę kat. i żydzi, W r. 1871 zaś by-| w 280 dm,; 3207 mk.; 2028 ew., 582 kat., 11
ysydentów, 586 żydów. Ludność prawie

wyłącznie niemiecka. Mieszkańcy trudnią się
rolnictwem, prowadzą handel ożywiony drze-
wem, okowitą, wełną, zbożem i końmi. Sie-dziba, landrata, komisarza obwodowego, pobor-
pdRano 1% budowniczego pow., kontro-

król. akdłobci pow., weterynarza pow.,du ziemieg.:-99: Sąd okręgowy należy do
saru ziemiańskiego w Międzyrzeczu, nadzie-miańskiego w Poznaniu. Przed rokiem 1879
w M. był sąd powiatowy kolegialny Kościół
katol. parafialny należy do dekanatu lwoweckiego; kościół paraf, ewang. do dyecezyi A
dzychodzkiej Lsynagoga. Szkoła rektorska: 2szkoły elementarne kilkoklasowe, będące podnadzorem inspektora powiat, mieszkającego
w Międzyrzeczu, 479 analf. W najbliższej
okolicy 5 gorzelni, cegielnie; w mieście 3
Przędzalnie wełny, fabryka maszyn, 3 fabryki
tabaki, browar, młyn parowy. W okolicy -2
kopalnie węgla brunatnego, w których 32 lu-
Z pracuje, piłą parowa. Kasa oszczędności

miejska; kasą pożyczkowa licząca przeszło 200
członków, Czytelnia i księgarnia, drukarnia.
rzech lekarzy, apteka, weterynarz. Urząd

Pocztowy drugiej klasy ze stacyą telegraficz-
ną; Poczthalterya; poczta osobowa do Wronek,
przez Sowiągórę (Eulenburg) do Drezdenka

zlesen); qo Międzyrzecza; poczta listowa do
Du oiejce (Waitze). St. kol. żel. Drezdenko
WA 9.30 kil.; st, kol. żel. Wronki o 36

rz krótce kolej żelazna ma się budować od/ ronek przez Sieraków, Międzychód ku gra-sy brandeburskiej, W r. 1811 w M. było
262 dm.; 1679 mk,; w 1. 1843 zaś: 2637 mk.;  
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1877 chrześcian, 760 żydów. M., położony
w dawnem województwie poznańskiem, był
przed w. XVI własnością Andrzeja Nieszcz-
kowskiego, który go r. 1505 puścił Tomaszo-
wi Krzyżanowskiemu, W połowie XVI w.
miasto należało do Stanisława Ostroroga,
kasztelana międzyrzeckiego, i Mikołaja Skóry
z Graju, sędziego poznańskiego; na prośbę tych-
że Zygmunt August pozwolił w r. 1566 pobie-
rać mieszkąńcom mostowe na Warcie. W r.
1597 kupili M. od Ostrorogów Unrugowie,
którzy byli właścicielami przez dwa wiekii

którzy miasto i najbliższą okolicę zaludnili
niemcami i protestantami, Kto pierwotnie
wystawił kościół katol. paraf. niewiadomo.
Łukaszewicz wspomina, że w księdze bisku-
piej jest o tym kościele wzmianka pod r. 1443,
a więc w połowie XV w. już istniał, Ostroro-
gowie przystąpiwszy za panowania Zygmunta
Augusta do reformacyi, oddali kościół między-
chodzki współwyznawcom, którzy w nim od-
prawiali nabożeństwo przez kilkadziesiąt lat.
W roku 1691 Jan Ostroróg, wojew. malbor-
ski, powróciwszy na łono kościoła katolickie-
go, odebrał kościół protestantom i w miejsce
dawnego drewnianego nowy wzniósł z cegły
palonej. W księdze konsystorskiej znajduje
się erekcya tegoż dziedzica z r. 1621, ponie-
waż poprzednia zaginęła. W tej erekcyi
Ostroróg zastrzegł, że prawo kolacyi kościoła
ma należeć do biskupów poznańskich i kapi-

tuły, w razie gdyby M. miał być własno-
ścią rodziny protestanckiej, Unrug, dziedzic
M., jakkolwiek wyznania luterskiego, złożył
przeszło 5000 złt. pols. na naprawę kościoła,
W M. urodził się znakomity bibliograf polski
Jan Daniel Janocki (Jaenisch), bibliotekarz
Załuskiego. M. par. dek, lwowecki 1098 dusz,
Międzychodzki powiat położony w części półno-
cno-zachodniej departamentu poznańskiego,
pomiędzy 52” 26, a 52? 46' szer. płn., i po-
między 32" 56, a 34” dłg, wsch. od Ferro,
graniczy „na płn. i zach, z departamentem
frankfurtskim prowineyi brandenburskiej, na
płn.-wsch. z pow. czarnkowskim, na wsch.
z pow. szamotulskim, na płd. z pow. bukow-

skim i międzyrzeckim, Największa szerokość
powiatu ze wschodu na zachód eokolwiek na
północ od miasta Babimostu wynosi 66'5 kil.,
z północy zaś na południe w przecięciu tylko
20 kil.; na wschód zaś od Kamionny, gdzie się
pow. na płn. i płd, cokolwiek rozszerza, 305
kil. Powiat ma rozległości 25'50 mil kw. czyli
1420 kil. kwadr. Przepływa go Warta, za-

nim do Brandeburgii wchodzi. Na płn. od tej
Tzeki są rozległe lasy, w południowej zaś czę-
ści krajobraz urozmaicają wzgórza; liczne je-
ziora; dolinę Warty na lewym brzegu zamyka
szereg pagórków od Międzychodu do „dkwie-
Tzyny; nad samemi brzegami rzeki dość znącz=

=
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ne sąłąki, Grunt w ogóle średnio tylko jest
urodzajny; 42%, obszaru skłąda się z roli
uprawnej; 5*5%, jest łąk, 6:2%/, pastw.; prze-
szło 40%, lasów, reszta wody. Chów bydła
nie jest znaczny, liczba przeciętna w całem
państwie pruskiem o wiele przewyższa pow.
międzychodzki. Dwie większe rzeki przerzy-
nają obszar powiatu: Warta i Obra, Warta
płynie przez całą szerokość ze wsch. na zach.;
niedaleko karczmy Trzy buki (Dreibuchen)
dochodzi do powiatu, dąży pod miastami Sie-
rakowem, Międzychodem i Skwierzyną ku za-

 ehodowi ipod wsią Czajką opuszcza powiat,
płynie następnie jeszcze przez 5'5 kil. na sa-
mej granicy i pod wsią Birkenwerder wdziera
się do Brandeburgii; w powiecie całym jest
spławną. Przybiera z lewej str, Kwilez i Ka-

 mionnę; po zą Skwierzyną Obrę. Obra wpły-
wa do pow. pod Borowym Młynem (Kiintzel-
miihle), o 3 kil. na płd. od Bledzewa z pow.
międzyrzeckiego, płynie z płd. na płn., przy-
biera dwie mniejsze rzeki: Tymę i Tarnakal i
łączy się z Wartą pod Skwierzyną. W jeziora
większe i mniejsze powiat bardzo jest bogaty;
do większych, których jest blisko 20, należą:
Wielkie, na granicy pow. międzychodzkiego
i szamotulskiego, Chrzypsko na wsch. od Sie-
rakowa, Bielsko pod Międzychodem, Libicho=
wo (Libuch) na płd. od Przytoczni na połu-
dniowej granicy, Lutom na płd. od Sierakowa.
Mieszkańców miał powiat w 1880 r.: 50365;
23925 ew., 25241 kat. i 1135 żydów; z pomię-
dzy katolików znaczna większość należy do

narodowości polskiej; w r. 1875 było ludności:
47955; w r. zaś 1871: 47449 mk., w miastach
samych: 148383 mk. Gmin miejskich jest 5:
1) Bledzewo (Blesen), 2) Kamionna (Kihme),
3) Międzychód (Birnbaum), 4) Sieraków (Zir-
ka), 5) Skwierzyna (Schwerin a. W.); 41 jest
obwodów dominialnych; 102 gmin wiejskich,
ogółem 157 gmin; 281 miejscowości, 4343 dm.
mieszkalnych, Ludność w r. 1871 dzieliła się
na 22558 męż., 24891 kob.; 23299 ew., 22614
kat., 14 dysyd,. 1522 żydów. W przecięciu
na milę kwadratową przypada około 2000 mk.;
pow. międzychodzki wraz z międzyrzeckim
najmniejsze mają zaludnienie w W. Ks. Po-
znańskiem. Głównem zatrudnieniem mieszkań-
ców jest rolmietwo, gorzelnictwo, piwowar-
stwo, praca w fabrykach, w kopalniach węgla
brunatnego, handel spedycyjny, palenie smo-
ły, wypalanie wapna, chów bydła, Miejscem
urzędowania landrata jest M, Powiat jest
podzielony na cztery obwody czyli komisa-
ryaty: 1) międzychodzki,2) miłostowski, 3)
sierakowskii 4) skwierzyński, Urząd pobo-
rowy jest również w M. Przed reorganizacyą
sądową z r. 1879 był w M. sąd kolegialny; od
tego czasu powiat posiada dwa sądy okręgo-
we: 1) w Międzychodzie, 2) w Skwierzynie,  
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należące do pow. ziemiańskiego w Międzyrze-
czu. Parafii katolickich jest piętnaście: a)
w dekan. lwoweckim: 1) Chrzypsko, 2) Ka-
mionna, 5) Kwilcz, 4) Lubosz, 5) Lutom, 6)
Międzychód, 7) Sieraków, 8) Wierzbno; b)
w dekan. zbąszyńskim: 9) Bledzew, 10) Gro-
raj, 11) Rokitno, 12) Skwierzyna, 13) Przy-
toczna, 14) Falkenwalde, 15) Trzebiszew (Tre-
bisch). Kościoły filialne są we wsiach: Łężce,
Grorońsko, Popowo, Zemsko, Chemsko, Kolsko,
Twierdzielewo, Osiecko, Nowa Wieś. Parafii
protestanckich jest 7: a) do dyecezyi między-
chodzkiej należą: 1) Międzychód, 2) Przy-
toczna (Prittisch), 3) Świniary (Schweinert),
4) Wiejce (Waitze), 5) Sieraków (Zirke), 6)
do dyecezyi międzyrzeckiej: b) Skwierzyna;
c) do dyec. poznańskiej drugiej: 7) Orzeszko-
wo, dawna kalwińska parafia. Zydzi mają
synagogi w Bledzewie, Międzychodzie, Siera-
kowie i Skwierzynie, Szkół wyższych nie ma
w powiecie, rektorskie są w M., Sierakowie i
Skwierzynie; obok nich tylko szkoły elemen-
tarne; w r. 1871 było 8277 analfabetów. Czy-
telnia istnieje w M.; drukarniewM. i w Skwie-
rzynie. Powiat ma obszaru 506112 mr.; więk-
sza własność obejmuje 286224 mr., wliczając
królewszczyzny mające 101535 mr. rozl. Pol-
skich właścicieli mają tylko jeszcze następu-
jące majątki: Kwilcz hr. Kwileckiego, Ławica

Rutkowskiego i Mościejewo Stablewskiego; do
tych jeszcze dodać można Łężeczek, wieś na-
leżącą do probostwa w Biezdrowie, a mającą
gruntów proboszczowskich 1698 mr. Ogółem
w ręku polskim jest jeszcze blisko 20000 mr.
Po r. 1848 przeszły w ręce niemieckie: Dłusk
hr. Belinów- Węsierskich, Niemierzewo Kier-
skiego, Białcz hr. Skarbka i Chalin Trzebiń-
skiej, razem blisko 21000 mr. Kopalnie wę-
gla brunatnego znajdują się pod Sierakowem,
Bielskiem, Henriettenhof i Maryanowem. Gro-
rzelnie istnieją w Wielkiej Wsi, w Starej Gro-
rzycy (Alt-Goerzig), w Gorzynie, w Nowej
Gorzycy, w Wierzbnie (Wiersebaum), w Mu-
chocinie, w Wiejcach (Waitze), w Małych
Mnichach (Klein Miinche), w Wielkich Mni-
chach (Gross-Miinche), w Rozbitku, w Kwil-
czu, w Wituchowie, w Łubuszu (Lubosch), we
wsi Łęczec, w Starym Rowku (Althófchen),
w Dłusku (Lauske), w Łubikowie (Liebuch),
w Przytoczni (Prittisch), w Ohemsku (Goll-
miitz), w Nowej Wsi (Neudorf); browary są:
w Międzychodzie, w Skwierzynie, w Sierako-
wie i w Przytoczni; fabryka tabaki w M., fa-
bryka cygar w Skwierzynie, fabryka ram zło-
conych w Skwierzynie, fabr, syropu w Gora-
ju; piece do wypalania wapna: 2 w Skwierzy-
nie, w Sierakowie, w Wielkiej Wsi, w Ale-
ksandrowie; młyny parowe: w M., w Bledze-
wie (Blesen), w Skwierzynie, w Sierakowie,
w Vorheide, w Kwilczu, w Rozbitku, w Lu-
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buszu, w Wituchowie, w Grobii (Grabitz).
Drukarnie: w M. i w Skwierzynie; domy sie-
rot: w Rokitnie i w Lipie. Urząd pocztowy
pierwszej klasy ze stacyą telegraficzną znaj-
duje się w Skwierzynie; drugiej klasy ze st.
telegr. w M., trzeciej klasy ze st. teleg. W Gó-
rzynie, bez stacyi telegr, w Kwilezu iw Wiej-
cach (Waitze), w Przytoczni, ze st. telegr.
w Sierakowie; agentury pocztowe: w Bledze-
wie, w Kamionnie, w Nowym Moście (Neu-
briick), Powiat posiada następujące gościńce:
1) z Gorzynia przez Międzychód i Sieraków

do Wronek, 31 kil. długości w powiecie; 2)
z Landsberga przez Skwierzynę, Chemsko
(Gollmiitz), Przytocznią, Wierzbno, Górzyn,
Kamionnę, Kwilez i Lubusz do Pniew (Peune),
64 kil. dług, w pow.; 3) z Międzychodu i Gro-
Tzynia przez Nową Gorzycę do Pszczewa i da-
lej do Międzyrzecza, 4 kil. dług. w pow.; 4.)
z Międzychodu przez Sowią-górę (Fulenburg)
do Drezdenka (Driesen), 135 kil. dług. w pow.;
5) z Sierakowa do Kwilcza, 11'5 kil, dług.; 6)
ze Skwierzyny przez Popowo (Poppe) do Mię-
dzyrzecza, 13 kil. dług. w pow. W okolicy
miąstą M, wykopano urny. 2.) M., wś, pow.
Szremski 14 dm., 81 mk., 10 ew., 71 kat.; 21
analf, Pocztai tel. w Dolsku o 6 kil.; gość.
0Ż kil., st. kol. żel. w Czempiniu o 22 kil. 3.)
„ dom., pow. szremski, 2131 mr. rozl., 3
ao a) M., folwarki: b) Psuka, c) Szelag,
Amk., 14 ew., 132 kat.; 88 analf,

Now ho olig  stantego Szezanieckiego. 4.) M.-
wa > w* pow. wągrowiecki, 2 dm., 34
: żal maieży do dom, i gm. Laskowa. Poczta
1 tel. w Łopiennie, Wasórnień * ka Lib
Ben, Łaskiego (t, I 8 PE Ł
Łopienno. 8” (t. 1, 86), jako zaa3

Międzycze ; użoopi"7
zwana pa a 1799ż aa Ea Se
ski. Graniczy od płn, z wa A:
dż . goźnikiem i Maru-
A od wsch. ze Skrzypnem i Zubsuchem,

GHwPia od zach. z Ratułowem.
, ] WSI zrasza pot.

Międzyczerwienny zwany; w płd.-wsch. na-
ana obszaru nastaje pot. Śkrzypny, do-

Piyw Rogoźnika; tworzy on tutaj część grani-
cy wschodniej gm. M.; w płn. znów stronie
obszaru z pod góry Sormówki (732 m.), wy-
pływa potok Rączy, który okrążywszy NOT-
mówkę od płd. i zach., przechodzi na obszar
Starego Bystrego, gdzie uchodzi z praw. brz.
do Dunajca Czarnego. Na płd.-zach. granicy

z Ratułowem wznosi się dział wzgórzysty

Bachladówką zwany (952 m. i 958 m.); nad
R Skrzypnym od zach, polne wzgórze Bu-
za (900 m.), Grupa chat, które legły u

wschodniego podnóża Sormówki, zwą się Mo-

Gees na granicy zach. Z Miętustwem, na

. nym pot. ż Wi

skami, pot. chaty leżące zwą Się ża

Wzniesienie wsi 771 m. Nazwę wsi

Czerwony, dawniej |8
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wyprowadzają bądź od nazwy potoku (Siar-
czyński, Rkps. Bibl. Ossol., X 1825), bądź od
czerwonawego granitu, będącego głównym
składnikiem skał otaczających tę zagrodę. Te
skały pokrywają się w lecie delikatnym
mchem, czerwonej barwy, który po starciu
wydaje woń podobną do zapachu: fiołków.
W geografiach z początku b. wieku znajduje-
my uwagę, że tutaj są nieprzebrane rudy że-
lazne, dzisiaj jednak niema w najbliższej oko-
licy wsi kopalni. Gleba jest kamienistą, zi-

mną, rodzącą jedynie owies i kartofie, które
często przed zebraniem pokrywa śnieg. Z wy-
stających brył kamienia, które przed uprawą
roli wieśniacy usuwają, robią obmurowania na
około zagród zamiast płotów, używając za-
miast wapna lub gliny mchu, który za spójnik
kamieni służy. Grłównem zatrudnieniem mie-
szkańców, należących do szczepu góralskiego
Podhalan, jest dowóz rudy do kuźnie w Za-
kopanem i Poroninie i chów owiec na pola-
nach. Mieszkańcy są w ogóle inteligentni,

wszyscy umią czytać, wielu pisać, a kilku
ukończyło po kilka klas gimnazyalnych. Są
wyznania rzym,-kat, i należą do parafii w od-

ległym o 113 kil. Poroninie. W 1777 r. było

tu 660 mk.; w r. 1799 dm. 145, mk, 885; w r.

1824 dm. 165, mk. 914; w r. 1869 dm. 171,
mk. 899 (mężcz. 418, kob. 481); w r. 1850
mk. 912. Lustracya z r. 1636 podaje, że w M.

było zarębników 17, którzy opłacali czynszu

rocznego złp. 128 gr. 15. Według lustracy!
z r. 1660: „Wieś osiadła na zagrodach bez ról.

Od chałupników 11 czynszu dorocznego brano

złp. 225 gr. 22; kwartalnego złp. 40; spy

owsianej korcy 6, w wartości złp. 2 gr. 12;

oprawy dorocznie łokci 21, w wartości złp. 1
gr. 22 den. 41; każdy z nich daje po 100

gontów i 2 tramy; robią do folw. Zubskiego

bydłem dni 6, pieszo dni 6. Roczny dochód

czynił złp. 269 gr. 26 den. 4'/,%, Lustracya
zr, 1765 podaje: ,,Ról 10. Płacono rozmaite-
o podatku złp. 1766 gr. 2 den. 9% Wr.
1869 obszar mniejszej posiadłości wynosił roli

ornej 1360, łąk iogr. 227, pastw. 81, lasu
143 mr. „Należy do par, łać, w Czarnym Du-
najcu. Br. G.. Mac.
Międzydołowce albo Medzydołowce, weg.

Mecsedfalu al, Miesedelfalu, ztąd także Miczede-
lowce, W hr. Spiskiem (Węgry), osada, tworzą-
ca przysiołek m, Czwartku (ob.), leży na płd.
od tego mezka; liczy 48 mk. (1878). Br. G.
Międzydrzewio (w dokum.), nazwa dawna

wsi Niedrzewie al. Niedrzew w pow. ku-

tnowskim.
Międzygóry (al. Międzygórze, po rusku Me-

żyhory), grupa domów w Markopolu w pow.

brodzkim, W szematyzmie Bazyliańskich mo-

nasterów czytamy na str. 137, że nazwę tę
nosił monaster ,„Buczyna”, zwany także Zło



374 Mię.

czowskim, położony między górami niedaleko.
Złoczowa, a założony przez przodków Jana III.
W r. 1744 przyłączono ten monaster do mona-
steru podhoreckiego, Lu. Dz,

Międzygórz, wś nad rz. Opatówką, pow.
—, sandomierski, gm. Lipnik, par. Malice, odl. 14

w. od Sandomierza, ma 27 dm., 164 mk,, 700
mr. ziemi dwors,, 247 mr. włośc. W 1827 r.
20 dm., 142 mk. W XV w. dziedzicem był
Jan h. Topór. Obok łanów kmiecych istniały
karczmy, zagrodnicy, folwark i młyn (Dług.,
I, 388). Na wzgórzu pod lasem stoją ruiny
zamku, Zaklików podobno, potem rodziny Ja-
wornickich, do której dawniej M, należał.

Międzygórze, wś i folw., pow. pińczowski,
gm. Topola, par. Skalmierz, Folw. M. należy
do dóbr Kobylniki.

Międzygórze, pow. kamieniecki, ob. Me-
żygór.

Międzygórze, wś, pow. tłumacki, Leży na
płn. kończynie pow. nad potok., dopływem

_ pobliskiego Dniestru, graniczy od wsch. z Za-
darowem, od płd, z Uściem Zielonem, od zach.
z Trościańcem, od płn, z wsią Jeziorko, stano-
wi z Uściem Zielonem o 2:8 kil. oddalonem je-
dną gminę katastr., ludność rzym.-kat. 138,
gr.-kat, wraz z Jeziorkiem 558, obydwie par.
w Uściu Zielonem. Kazimierz Jagiellończyk
dokumentem wystawionym w Opatowcu d. 1
grud. 1473 r. pozwala Jakóbowi Zaklice z M.
dla wynadgrodzenia jego zasług wykupować
dobra królewskie w którejkolwiek ziemi poło-
żone; dokument oryg. na pergaminie, własność
zakładu nar. im. Ossolińskich NM 596, umiesz-
czony w zbiorze aktów grodz. i ziem. wyda-
nym przez galic. wydział kraj., t, VI, str.
1761177. Obecny właściciel F, Bąkowski.

"_ Międzygrudami, las we wsi Kulczyn, pow.
sokalski, ob. Kuliczków.

Międzyhale al. Międzykole, część SopotniWielkiej, pow, żywiecki,
- ,_ Międzyhorce, z Korczakiem, wś, pow. roha-

byński, nad potok, Bybełka, na którym istniejew środku wsi stawek, a na połud. kończynie
tegoż młyn wodny, Graniczy od wsch. z By-
szowem, płd. Wodnikami, zach. Siemikowca-
mi, Tustaniem i Chorostkowem, płn. Meduchą,
Potok Bybełka, dopływ pobliskiego Dniestru.
M. stanowią południową kończynę pow. roha-
tyńskiego. Przestrz, dwor, gr. or. 212, łąk,
staw i ogr. 115, past. 36, lasu 47; włośc. gr.or. 761, łąk i ogr. 259, pastw. 17 kw. m.; lu-
dność rzym.-kat. 19, par. Konkolniki o 12 kil.
na płn., gr.-kat. 785 parafia w miejscu, obej-
muje filię Meducha z 765 gr.-kat., dek. roha-
tyński, dyec. lwow. Sąd pow. Bursztyn, poczta
Halicz, Władysław Jagiełło dokumentem z d,
28 lut. 1431 r. w Sandomierzu wystawionym,
nadał Janowi z Koniecpola miasto Bosez, (te-
raźniejszy Kulików, pow. żółkiew.) Zboiska,  
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(wś pode Lwowem) Milatyn, (pow, grodecki), i
Medzygorce, jąko nadgrodę za wieloletnie
służby i jako zastaw za pożyczone 300 grzy-
wien; oryginał znajduje się w zakładzie nar.
im, Ossolińskich. D. 28 maja 1466r. w Ha-
liczu Thnat z Kutyszcza, sędzia ziemski, i Piotr
z Grodowa, chorąży halicki, poświadczają, że
Grzegorz z Sanoka, arcybiskup lwow., oddał
wsie arcybiskupie Międzyhorce i Siemiankow-
ce (Siemikowce) w dożywocie Piotrowi z Do-
biejowa, podsędkowi halickiemu, i żonie jego
Helenie, które to wsie tenże arcybiskup tego
samego dnia i roku nabył od tychże małżon-
ków za 250 grzywien, Wieś ta należy do-
tychczas do dóbr stołowych rzym.-kat. arcy-
biskupstwa lwowskiego. Jedno miejsce w tej
wsi (pisze Siarczyński) zwie się Zamczyskiem
a drugie Monasterem. W Zamczysku nie ma
żadnych śladów muru. Zamek, jaki tu był
niegdyś, musiał być drewniany, Miejsce zwa-
ne Monasterem, jest to jaskinia w pasmie
wzgórz ciągnących się od Bursztyna poza Ma-
ryampol wzdłuż Dniestru, przystępna łatwo
od płn. Jaskinia ta ma widoczne ślady ręki
ludzkiej, a zarzucona jest łomami alabastru,
marmuru i gipsu. Że tu był monaster czerń-
ców ruskich świadczy nazwa i podanie (Rkp.
Siarcz. w Bibl. Ossol., M 1825). B. R.

Międzykrzesaniec, obecnie „Brama Kra-
szewskiego', skała w dolinie kościeliskiej, ob
Krzesamica—] ),

Międzyłas, wś, pow. przasnyski, gm. i par.
Dzierzgowo, odl. o 22 w. od Przasnysza, ma
17 dm,, 150) mk., 453 mr. gruntu dobrego, 13
nieuż. Wchodził w skład dóbr Kamień i łą-
czy się ze wsią Cichowo (ob.).

Międzylasek, wieś, pow. sieradzki, gm.
Dzierzązna Wielka, odl. od Sieradza w. Leja,
dm. 37, mk. 280.

Międzyleś 1.) wś i fol., pow. radzymiński
gm. Międzyleś, par. Klembów, odl. Ż1 w. od
Radzymina a 8 w. od st. dr. żel. war.-peters,
Tłuszcz, Posiada sąd gminny okr. III, urz,
gm.; są tu 8 częściowe posiadłości (lit. A, C.
D.) W 1827 r. było 24 dm., 231 mk., Folw.
M., lit, B. z os. Grudź i wsiami: M., Kobiel,
Borucza, Rudniki, Franciszkowo, Pawłowo,
Grabowo i Paluchy, roz. mr. 1129: gr. or.
iogr. mr. 444, łąk mr. 232, pastw. mr. 144,
lasu mr. 280, nieuż. i place mr. 29; bud, mur.
3, z drzewa 7; płodozmian 4-polowy. Wieś M.
os, 48, z gr. mr. 281; wś Kobiel os, 4, z gr.
mr. 23; wś Borucza os. 11, z gr. mr. 69; wś
Rudniki os. 3, z gr. mr. 16; wś Franci-
szkowo os. 15, z gr. mr. 4388; wś Pawłowo
os. 16, z gr. mr. 360; wś Grabowo os. 8, z gr.
mr. 235; wś Paluchy 0s. 2, z gr, mr. 28, M.
gm., należy do sądu gm. okr. III w miejscu,
st. p. w Radzyminie, ma 20089 mr. obszaru i
4135 mk. W gminie jest jedna szkoła począt,
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i młyn wodny. 2.) M., kol., pow. nowomiński,

gm. i par, Glinianka. Jestto nomenklatura od-
dzielona od dóbr Dobrzyniec Wielki. 3.) M.,

ws, pow. bialski, gm, Międzyleś, par. Zabłoć,
odl. 34 w. od Biały. Posiada szkołę począt-
kową, urząd gm., 77 dm., 568 mk, i 1568 mr.
obszaru. W 1827 r. par. Kodeń, 68 dm., 410
mk. M, należał do dóbr Kodeńskich. M. gm.,
graniczy z gm. Zabłoć, ma 3732 mk., rozległ.
19720 mr., sąd gm. ok. IV Sławatycze o 117
w., st, p. Kodeń, do Biały 34'/, w. W gm.
gorzelnia 1, we Władysławowie; szkoła l, w

Międzylesiu. W skład gm. wchodzą: Bohinka,
Kalinowszczyzna,  Krzywowólka,  Matya-
szówka, Mazanówka, Międzyleś, Ogrodniki-
małe, O.-wielkie, Rozbitówka, Sagówka, Tu-
czna, Zańków i Żuki. 4) M., wśi fol., pow.
węgrowski, gm. i par. Miedzna. Ma 26 dm,,

264 mk., 1250 mr. W 1827 r. było 22 dm.,
127 mk. Br. Ch.
Międzylesie 1.) wsi kol., pow. koniński,

gm. Władysławów, par. Rusocice. Leży przy
trakcie z Władysławowa do Turku, o 23 w.
na wsch.-płd. odKonina, ma 314 mk., 245 mr.
ziemi żytniej. Ludność oprócz rolnictwa tru-
dni się wyrabianiem płócienek, drelichu i mu-
ślinu. Jest tu szkoła elementarna, do której
Ldzieci wyzn. ewang. uczęszczają. Wieś M.

_ istniała już w początku XVI w., gdyż wspo-
mina ją Lib. Ben. Łaskiego (t. L., 268); kolo-
nie zaś powstały w 1828 r. na gruntach do
usocic należących. 2.) M., wś i kol. nad
artą, pow. koniński, gm. Gosławice, par.

Morzysław, odl. 5 w. od Konina, Wieś ma

2) dm. 98 mk. M, kol. nad jeziorem, ma

4 dm. (12 murow.), 129 mk. i 491 morg. zie-
MI; szkoła początkowa. W 1827 r. wś rząd.,

Ę m., 70 mk, Wspomina tę wieś Lib. Ben.

a PO (I, 237) ob. Konim i Czarków. 28.)
mis% pow. włoszczowski, gm. i par. Ku-

w, ów. W 1827 r. wś rząd., 16 dm., 104 mk.
3 spomina tę wieś Lib. Ben. Łaskiego (T. L.,
56). Br. Ch.

- Międzylesie, fol., pow. ihumeński, w okoli-
e mka, Puchowicze, w 2 okr. pol., własność
usieckich, około 431/, włók. A. Jel.

ż Międzylesie - Lewkowicze, wś, pow. pru-
r: pt 2 okr, pol. bereziański, o 16 w. od Be-

dn set. 0 43 od Prużany, o 185 od Gro-

Oamad gminy. madajcyotcj,
niewiczę. usz. Kaplica kat. paratn ore

myAidzylesie 1.) dom., pow. obornicki; 1288

asie 02l., 6 dm., 90 mk., wszyscy kat., 39

„Poczta, tel, i st, kol. żel. w Rogożnie
> gośc. o 1 kil. 2.) M. gy ść

i c „ 42 mk., 13 ew., 29 kat.,
analt, 2.) M. dom, pow. wągrowiecki; 1911

dm., 135 mk., 33 ew., 102 kat.,
czta, tel, w Janówcu 0 7 kil.,  
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st, kol. żel. Rogoźno o 31 kil. Wspomina tę
wieś Lib. Ben. Łaskiego. Należała ona wtedy
w połowie do par. w Kozielsku (1, 142) a w
drugiej połowie do par. Juncewo (I, 157.)

Międzyłęż 1.) Stary, al. Międzyłęże, niem.
Ali.-Moesland, dok, 1298 Medilanze, Meselanz
i Medylanze, wś, pow. kwidzyński, st. p. Pel-
plin, paraf. kat, Wielki Gare. o */, mili odl.,
ew. Rudno, szkoła ew. folw. Międzyłęż, okr.
urz, stanu cywil, Walichnowy; ma 1316.95
mr. magd. obszaru, 44 bud., 24 dm., 236 mk.
(1868 r.), 157 kat., 75 ew., 148 tal. wynosi
podatek od gruntu, 24 tal, od bud. M. leży
już na nizinach wiślanych między łęgami,
skąd wziął swą nazwę; należy do starych
osad, wspominany bowiem już w dok. z r.
1282, gdzie bisk. Filip z Fermo, legat papie-
ski, potwierdza, że książę Mestwin odstąpił za-
konowi krzyżackiemu ziemię gniewską czyli
wąską i dodał mu „villam Medilanze vulgari-
ter dietam.''* Granice: „Primus terminus est
a villa Rossitzyna (t. j. od Walichnów) Wi-
zlam descendendo usque Slanzam et ab eo loco
Slanzam ascendendo usque ad finem stagni et ab
eo loco usque ad locum castri Garzeke* (ob. Pom.
Urk.-B., str. 292 i 296). Zamierzają tu poło-
żyć bruk między Walichnówkami i N.i S$.
Międzyłężem aż do tamy i ile możności aż do
granicy powiatu starogardskiego pod Słońcą,

bo na wiosnę i w jesieni drogi tu prawie do

nieprzebycia. 2.) M.-Nowy, niem. Neu-Moesland,

wś, pow. kwidzyński, st. p., szk., para, kat.
i ew. jak wyżej; ma 1134.38 mr. magd. obsza-
ru, 48 bud., między tymi 23 dm., 250 mk,,

134 ew., 116 kat. (1868 r.) 8.) M.-folwark, niem.
Vorwerk-Moesland, wś, tamże; obejmuje 1150.14
magd. mr., 33 bud., między tymi 14 dm., 132
mk. (1868 r.), 47 ew., 81 kat. M. był za czasów
Krzyżackich siedzibą wójta (ob. Tóppen: Ilist.-
comp. Greogr., str. 226). Urząd ten piastował
1) Henryk v. Leydenstein 1394—1403; 2)
Jan v. Techwitz 1404—1409; 3) Otto v.
Wesenthau 1409; 4) Lost v. Grehewoltf 1411;
5) Tost v. Hohenkirchen 1411—1413; 6)
Iost v.,Gehewolf 1413-1417; 7) Hermann
v. Gans 1417—18; 7) Lost v, Gehewolf 1481—
19; 8) Konrad v. Helmsdorf 1419—27; 9)
Helfrich v. Drahe 1427, 10) Eckart v. Bu-
cheim 1441; 11) Henryk v. Richtenberg 1441;
12) Piotr Hebicher 1445; 13) Wilh, v. Hun-
denborn 1445—47; 14) Egloffv. Rosenberg 1447
(Ob. Voigt: Namens codex, str. 93—94.). Wój-
tostwo tutejsze należało do komturstwa malbor-
skiego. Międzyłęskie ststwo niegrod., leżało w wo-

jew. pomorskiem. Podług lustracyi z roku

1664, powstało z dawniejszego sstwa osieckie-

80, w pow. kościerzyńskim, przez odseperowa-
nie wsi: Międzyłęż Nowy i Stary, Gare, Wali-

chnowy Stare i Nowe. W r.1771 posiadała
je wraz ze sstwem gniewskiem Karolina Hen-
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ryka Z Lubomirskich generałowa Flemingowa,
 opłacając zeń kwarty złp. 5892 gr. 24, a hy-
berny złp. 2352 gr. 66. Kś, Fr.
Międzyrzec, miasto nad rz. Krzną, przy

ujściu do niej Tłuścca, pow. radzyński. Le-
ży przy linii dr. żel. warsz,-teresp., odl. 136
w. od Warszawy, 24 w.od Radzynia. Po.
siąda kościół par. mur., dwie cerkwie pouni-
ekie, szpital żydowski na 20 łóżek, szkołę
 dwuklasową męskąi 1 klas, żeńską, sąd po-
koju okr. II, należący do zjazdu sędziów w

_ Biały, sąd gminny I okr., oddział hipoteczny,
urząd miejski, stacyę kol. żel, warsz. teresp.
(po za miastem), stacyę telegr. i stacyę po-
cztową. Ńród pięknego parku wznosi się pałac

-- dziedziców dóbr międzyrzeckich. Z zakładów
fabrycznych jest młyn parowy, fabryka wy-

 robów miedzianych i garbarnia. M. ma obe-
enie: 566 dm., 9792 mk, i 7183 mr. ziemi do
mieszczan należącej. M. jest dawną bardzo
osadą, W 1390 r. Władysław Jagiełło na-
daje Abrahamowi Chamcowi wsie: Między-
rzec i Stołpno z obowiązkiem stawiania się na
wojnę każdą samotrzeć, w uzbrojeniu z kopii,
łuku i sajdaku złożonym. Prawo miejskie
otrzymała ta osada widocznie w XV w., bo-
wiem już jako. miasto należy w 1477 r. do
Jama Nasutowicza, starosty brzeskiego, który
na miejscu starego kościoła wznosi nowy pod
wezw. św. Mikołaja i uposaża hojnie probo-
stwo, Miasto i łączące się z nim dobra nale-
żały potem do Wyszyńskich a przez wiano po-
siadł je Jan Zabrzeziński, woj. trocki, Syn
jego Jan, marsz. nadw. litew., ożeniony z Bea-
tą Tęczyńską, zabezpieczył jej posag (3000
dukatów) na tych dobrach. Po śmierci Beaty
„Ięczyńscy prowadzili z pozostałym mężem
proces o posag córki, Następnie również przez
wiano posiadał M. Stefan ks, Zbaraski, woj.
trocki którego córka Barbara, wydana za Gra-
bryela Tęczyńskiego, wniosła mu M. w posa-
gu. Umierając zostawia tenże (w 1617 r.)
jedyną córkę Zofią pod opieką brata Jana, woj.
 krak., a probostwo oddaje głośnemu matema-
tykowi Janowi Brosciuszowi (Brożkowi) pod
warunkiem aby akademia krakowska utrzymy-
wała w M. profesora łaciny i greckiego a z
części dochodów probostwa została ufundowa-
na katedra do wykładu ksiąg politycznych
Arystotelesa, Jednakże pozostała po Tęczyń-
skim córka, wyszedłszy za Daniłowicza, nie
spełniła woli ojca i zapisu nie utrzymała.
Później znowu w posagu za Zofią z Sieniaw-
skich Denhofową wziął M. wraz z 40 wsiami
ks. August Czartoryski, woj. ruski, Z taryfy
poborowej z 1775 r. widzimyiż M. był naj-
większem miastem na Podlasiu, miał bowiem
424 dm. (Cesarz Józef LI wracając z Peter-

_ sburga nocował tu w 1780 r. Opieką ks,
_ Qzartoryskich wiele przyczyniała się do u-  
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trzymania porządku i podniesienia dobrobytu
miasta. Pałac książęcy spustoszony był w 1812
r. Probostwo tutejsze miewało do 50000 zł. do-
chodu i zwykle zostawało w ręku biskupów.
W 1800 r. został tu proboszczem ks. Grzegorz
Piramowicz, uczony pedagog i członek tow.
ksiąg elementar. Kościół sam murowany, po-
siada dwie boczne kaplice. Z dwóch cerkwi:
pierwsza założoną została w 1564 r. przez Jana
i Zofię Daniłowiczów; obecna zaś z 1784 r.
fundacyi ks. Aug. Czartoryskiego; druga cer-
kiew paraf, bez erekcyi ma tylko przywilej z r.
1583 nadany przez Stef, Zbaraskiego, woj. tro-
ckiego, obecną w 1774 r. fundował ks, Aug.
Czartoryski. M., jako ognisko handlowe ca-
łego Podlasia, rozwijał się szybko, zwłaszcza
między 1880 a 1861 r. Podczas gdy w 1827
r. ma tylko 443 dm. i 4840 mk., to w 1862
r. ma 535 dm, (173 mur.) i8219 mk. (w
tem 6636 żydów). Pożar w 1875 r. zniszczył
tu do 80 dm. W M. urodził się 1807 r. zna-
komity matematyk polski współczesny G. H.
Niewęgłowski. M. par. dek. radzyński 5630
dusz. W 1861 r. par. międzyrzecka miała:
4188 kat., 6565 unitów, 95 akat., 6234 izra-
elitów, ogółem 17082. Międzyrzecki dekanat
dyecezyi podlaskiej obejmował parafie: Kock,
Komarówka, Kąkolownica, Łysobyki, M., 0-
strówki, Radzyń, Serokomla, Wohyń. Między-
rzecki dekanat gr.-unicki dyec. chełmskiej
w 1863 r. dzielił się na 14 parafii: Dołha,
Drelów, Łukowce, Makarówka, Międzyrzec
Nowe-Miasto, Międzyrzec Stare-Miasto, Mo-
stowo, Mszanna, Prochenki, Radzyń, Rusko-
wola, Swory, Szóstka i Witoroż, Dobra M.
i Witoroż, własność hrabiny Potockiej, skła-
dają się z folwarków: Zadworny, Halasy,
Dołhołęka, Żerocin, Ostrówki, Turów, Łózki,
Drelów, Witoroż, Danówka, Rogoźnica, Przy-
łuki, Krzewica, Żabce, Tuliłów, Grabowiec
i Bereza, W 1866 r. rozl, mr. 44508: gr.
or. i ogr. mr. 11401, łąk mr. 4753, lasu mr.
13841, past. mr. 3698, zarośli mr, 1283, nieuż.
i place mor, 3001. Budowle ubezpieczone na rsr.
466,900. Są tu 2 gorzelnie, 3 cegielnie,
młyn parowy o sile 40 koni, 2 wiatraki i dep-
tak, Do składu tych dóbr należą: miasto
M. os. 1251, z gr. mr. 7334;' wś Zasiadki os,
38, z gr. mr. 9()0; wś Szóstka os. 82, z gr. mr,
2460; wś Łukowisko os. 68, z gr. mr. 2057;
wś Sitno os, 23, z gr. mr. 481; wś Dzieduchy
08. 4, z gr. mr. 82; wś Sowki os. 18, z gr. mr.
454; wś Rudniki os. 5, z gr. mr. 202; wś
Krzewica os. 50, z gr. mr. 1542; wś Zabce os.
37, z gr. mr. 627; wś Sokule os, 35, z gr. mr.
347; wś Łuby os. 26, z gr. mr, 552; wś Worsy
os, 58, z gr. mr. 1092; wś Grabowiec os. 35,
z gr. mr, 490; wś Wólka Krzymowskaos. 28,
z gr. mr. 652; wś Wólka Łuziecka 05, 45, z
gr. mr. 1118; wś Zerocin og, 72, z gr. mr.
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1413; wś Jelmica os. 50,z gr. mr. 931; wś
Misie os. 69, z gr. mr, 1522; wś Szachy os.
21, z gr. mr, 463; wś Strzakły os. 62, z gr.
mr. 1167; wś Przychody os. 50, zgr. mr.
1041; wś Bereza os. 54, z gr. mr. 1198; wś
Koszeliki os. 30, z gr. mr. 769; wś Utrówki
08, 8, z gr. mr. 171; wś Rzeczyca os. 57, z gr.
mr. 461; wś Turów os. 62, z gr. mr. 1499; wś
Puchacze os. 14, z gr. mr. 449; wś Krzymo-
szyce 08, 31, z gr. mr. 556; wś Surmącze 08.
6, z gr. mr. 236; wś Drelów os. 78, z gr. mr.
1811; wś Tłuściec os. 68, z gr. mr. 1170; wś
Kwasówka os. 44, z gr. mr. 945; wś Stolino
08. 35, z gr. mr. 290; wś Pościsze os. 52, z gr.
mr. 799; wś Strzyżówka os. 13, z gr. mr. 482;
wś Rogoźnica os. 44, z gr. mr. 1338; wś Za-
hajki os. 38, z gr. mr. 1088; wś Wygnanka
os. 49, z gr. mr. 379; wś Witoroż os. 29, z gr.
mr. 760; wś Dołha os. 37, z gr. mr. 886; wś
Leszczanka os. 19, z gr. mr. 409; wś Manie os.
57, z gr. mr. 1148; wś Tuliłów os, 45, z gr.
mr. 896; wś Przechodzisko os. 48, z gr. mr. 1183;
wś Ostrowki os, 88, z gr. mr. 2574; wś Łużki
os. 103, z gr. mr. 2128; wś Pereszczówka os.
35, z gr. mr. 795; wś Danówka os. 15, z gr.
mr. 364; wś Łuniew os. 58, zgr. mr, 901;
wś Kożuszki os, 45, z gr. mr. 911; grunta ko-
ścielne wynoszą mr. 1814. Br. Ch., A. Pal.

Międzyrzecz, Mieżyreczje, Mieżareczka, rze-
czka, wypływa z lasów przy zaśc, Między-
rzecz w pow. ihumeńskim, płynie przez wś
Moszczenicę i uchodzi do rz. Uszy, dopł. Bere-
Zyny z praw. strony, po za fol, Moszczenicą.

Międzyrzecz 1.) Meżyrecze, Mieżyreczje, WŚ,
pow. wołkowyski, w 1 okr. pol. izabelińskim,
015w. na wsch. od Izabelina, o 24 w. od
Wołkowyska a o 100 w. od Grodna; kościół
Par. kat. pod wez. Zwiastowania N. P. M., dre-
Wwniany, fundowany 1533 r. przez wojewodę
Macieja Kłoczka i żonę jego Katarzynę, z o-
brazem M, B., cudami słynącym. Par. katol.
dek, „wołkowyskiego 2470 dusz, miała dawniej
aplice w Ułasowszczyźnie, Iwaszkiewiczach
« Zerdnie. M. wchodził niegdyś w skład sta-
rostwa Łyskowskiego. Ob. Pamiat. Kij. Arch.
Kom., t. II, cz. 2, 91. 2.) M., poprzednio
Dąbrowica, dobra nad rz. Wiatą, pow. dzisień-
ski, w 3 okr. pol., gm. Leonopol, par. kat.
Druja, 44 w. od Dzisny; fabryka papki papie-
rowej z osiny i młyn wodny na Wiacie, Da-
wniej dziedzictwo ks, Sapiehów, od których
nabył Bohdan Wołosowski, zmienił dawną na-
ZWĘ na M. i założył od swego imienia nazwa-
ny folw. Bohdanów. Po nim odziedziczył syn
a Ignacy i gdy umarł niepozostawiwszy po-
ad z żony swej Brygidy z Mirskich,
abdkzo 4 na jego siostry Konstancyę

Łódze 0Wę Mirską i Kazimierę Aleksandrowę
= liską, Pierwsza objęła fundum M. z fol.

mery, druga zaś Bohdanów, od której
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przeszedł do jej córki Anny Łopacińskiej; M.
został własnością Wiktora Światopełka Mir-

skiego. M. liczył 258 dusz rewiz. i zawierał
1039 dz, ziemi dwors, Należą do niego wsie:
Wiata 61 dusz, Czemery 56 dusz, Aniśki 25
dusz, Rybaki 35 dusz, Tararaki 37 dusz i Sta-
szule 37 dusz męs. Bohdanowo liczyło 142
dusz rew. i 463 dz, ziemi dwors.; należały do
niego wsie: Aleksandryno 44 dusz, Dorożki
36 dm., Potażnia 36 dusz i Bielewo 24 dusze.
Bohdanów od Anny Łopacińskiej przeszedł do
Hoffmana, dziś Rymkiewicza. Do Bohdanowa
należał fol. Tomiłów (w gm. Miory), ze wsią
Goriaty, 41 dusz rew. i 340 dz. ziemi dwors,
Tomiłów od Kazimiery Łopacińskiej przeszedł
drogą sukcesyi na jej syna Henryka. Folw.
M. ma 2 dm., 23 mk, (12 katol., 11 ewang.).
3.) M., dobra i 3 wsie, pow. trocki, w 1 okr.
pol., gm. w miejscu, par. kat. starotrocka,
własność rząd. a) M. Stary, ma 115 dusz rew.
b) M. Nowy, 2 wsie, z których pierwsza 27
dusz rew. i 18 osadników w. ross., druga 11.
dusz rew, i 9 osad. w. ross, M, gm., pow.
trocki, liczy 485 dm., 2 mka (Porudemino i
Rudniki), 2 folw., 61 wsi, 27 zaśc., 2 os, le-
śne, 2 okolice i 4849 mk., w tej liczbie 925
włośc. uwłaszezonych, 1414 włośc. skarbo-
wych, 56 osadników w. ross., 9 żyd. rolni-
ków i 38,009 dz. ziemi, Zarząd gminny znaj-
duje się w wiosce Skorbuciany. Gmina obej-
muje 8 okr. wiejskich. Okręgi te są: Między-
rzecze, Porudomino, Cierniany, Rudniki, Skor-
buciany, Ludwinowo, Angliniki, Landwarowo.
Należy do I okr. pok, do spr. włośćc. w Tro-
kach, oraz do I obwodu powołanych do słu-
żby wojsk. z pow. trockiego w m. Trokach.
Międzyrzecz okr, wiejski, w gm. M., pow.
trocki, liczy w obrębie swym wsie: Stare-M,,
Miadziuny, Mamowo, Strakiszki, Wiszeielany,
Piłołówka, Świątniki, Nowe-M, (jedno o 10,
drugie o 1l w. od zarządu gm, odległe); za-
ścianki: Antoniszki, Biedugna, Turgojce, Ło-

dyga, Pobule, Zabrodzie, Podligojnie, Gaj,
Zienkiszki, Zuki, Ładyta, Hobszta, Wojniaki,
Opaciszki. Międzyrzeckie sstwo niegrodowe,
nazywane niekiedy leśnictwem, znajdowało
się w wojew. i pow. trockim. Wedle spisów
podskarbińskich z r. 1569 zaliczało się do dóbr
stołowych królewskich. W 1766 r. składało
się z dóbr międzyrzeckich, mka Rudniki i wsi
Taraszyszki i było w posiadaniu Michała Brzo-
stowskiego, p. w. lit., który opłacał z nich
kwarty zł. 967 gr. 8, a hyberny zł. 1260.
Ostatnim sstą był Dąbrowski, 4.) M., zaśc,
szl., pow, trocki, 4 okr. pol., 55 w. od Trok,

l dm., 18 mk. kat. J. Krz,

Międzyrzecz (Meżyryczy, Meżyryczka) 1.),
wś nad rz. Uszą, pow. owrucki, w 1 okr. pol.,
na płd. od Owrucza, o kilka wiorst od Waśko- fwicz, na płn.-wsch. od Tskorości; niegdyś



mko należące do sstwa owruckiego, jeszcze u
Echarda nazwane miastem. Podług lustracyi
z 1615 r.: Mko M. słoboda. Ratione słobody
nic nie czyni. Młyn jeden o dwu kamieniach
istępy, które dopiero roku tego zbudowano,
'zaczem jeszcze pożytków nie czynił żadnych,
jednak w drugim roku może uczynić na rok

1.50. Lustracya zaś z roku 1622 powiada:
Mko M., niedawno na słobodzie osiadło: jest
w niem poddanych osiadłych 100, tych z tej
przyczyny nie lustrowaliśmy, iż ich nam za
kilkakrotnem obsyłaniem nie dostawiono. Ob.
Jabłonowski, Lustracye królewszczyzn, str.
80, 120; Arch. J. Z. R., cz. ITI, t. 2, 611, 738;
cz, IV, t. 1, 299; ez. VI, t. 1, dodatki, 200, 201.
2.) M. Korecki, Meżyrycz, mko, pow. rówieński,
na wzgórzu między stawem a strugą, w 2 okr.

pol., gm. w miejscu, o 50 w. na wsch. od Ró-
wnego, o 17 w. na zach. od Korca, o 16 w. od
Hoszczy, st. p. Horbaków; 302 dm., 1365 mk.
(w tem 76 proce, żyd.); cerkiew mur., dwie sy-
nagogi fundacyi Steckich, szkoła pisarzy wiej-
skich, szpital, pałac, liczne ogrody, fabryka
sukna, browar, kilka jarmarków, targi tygo-
dniowe. Kościół par, kat, pod wezw. ś. Anto-
niego, z muru wzniesiony w 1702 r. przez ks.
Dominika Lubomirskiego, konsekrowany w r.
1725 przez biskupa łuckiego Rupniewskiego.
Własność niegdyś Lubomirskich. Gdy Jerzy
Lubomirski, podkomorzy kor., chwycił się
w 1706 r. strony Stanisława Leszczyńskiego,
urażony August II sprawił, iż posiłkujący mu
cesarz Piotr W. nadał M. ks. Menszykowowi.
Odzyskał je wprawdzie Lubomirski w 1711 r,,
ale za naprawę wałów koło miasta, znaczne
musiał złożyć wynagrodzenie pieniężne. Kie-
dy jeden ze Steckich ożenił się z córką tegoż
ks. Jerzego, M, z kilkunastu wsiami przeszedł
w dom Steckich. Ci wznieśli ogromny pałac
na płn. od mka, po drugiej stronie stąwu pra-
wie zawsze wyschniętego, przy pałacu oficyny,
piękny park obwiedziony murem i sad obfity.
Po śmierci Józefa Steckiego, ojca Ludwika,
czynnego w 1831 r., klucz międzyrzecki prze-
szedł drogą konfiskaty na skarb i dopiero
w 1659 r. odzyskał go drogą łaski Henryk
Stecki. W 1702 r. sprowadził do Międzyrzecza
pijarów Jerzy Lubomirski, wzniósł im kole-
gium i kościół i zaopatrzył w potrzebne docho-
dy. Uposażenie ich stanowiła wś Charuczka,
jurydyka na przedmieściu, zwana Zastawie,
oraz kapitały wynoszące około 150,000 zip.
Utrzymywane przez nich szkoły, doskonałą
organizacyą i pod kierownictwem wytrawnych
i zdolnych przełożonych, jak Kamila Jodłow-
skiogo (pierwszego rektora), Aleksandra Szy-
bińskiego, Dominika Szybińskiego, Tomasza
Chojnowskiego i in., wkrótce stanęły w Tzę-
dzie najpierwszych tego rodzaju zakładów.
Komisya edukacyjna wyniosła je do rzędu  

podwydziałowych wyższych. W 1784 r. mia:
ły 250 uczniów. Qzacki zamieniłjena gi-
mnazyum, którego rektorami byli: Żebrowski,
potem Bączkowski. W szkole tej uczyli się:
Szymon Konopacki, Karol Mikulicz, Michał
Czajkowski i w. in. Przetrwały one do 1832
r. Okrąg pol. M. obejmuje gminy: M.,, Lipki,
Tuczyn, Bieliszcze. Par. kat. M, dek. rowień-
skiego dusz 823; kaplice cmentarne w S$ymo-
nowie, Dumbach, Czudnicy, Terentyowie, Da-
niczowie, Zelaźnicy a dawniej w Hoszczy. Ob.
Pam. Kijew. Arch. Kom. t. 1, oddz. 3, 357; t. LIL,
oddz. 3, 200, 204, 270, 288; t. LV, oddz, 3, 224;
Arch. J. Z. R., ez. 1, t. I, 102, 104—106, 114;
cz. LIL, t. 1, 102105; cz. TLI, 6. 2, 406; ez.
III, t. 3, 5—8, 298, 412; cz. VI, t. 1, 488, 489,
445, 448, 449. 8.) M. Ostrogski (Mezyrycz,
Menżyryczy), mko przy ujściu Zbyteńki do Wi-
liii pow. ostrogski, w 2 okr. pol., o 2 w. na
płn.-zach, od Ostroga, od którego tylko groblą
przedzielony; około 1000 mk,, przeważnie ży-
dów, cerkiew mur., synagoga, browar, wielkie
młyny; jarmark na św, Piotra i Pawła. Mie-
szkańcy wyzn. chrześc. mieszkają głównie na
przedmieściach i trudnią się uprawą roli, oraz
hodowlą ptactwa, trzody chlewnej, bydła ro-
gatego 1 koni, i z powodu Ostroga są dość za-
możni. Od strony Wilii przy samym wale
znajdują się ogromne łomy kamienia. Niegdyś
należało do ks. Ostrogskich i było jednem
z warowniejszych miejsc; pozostała część wy-
uiosłych wałów jest zabytkiem twierdz, licz-
nie w tych okolicach wznoszenych przeciwko
nabiegom Tatarów, a później Kozaków. W o-
brębie wałów mieści się kilkanaście lichych
domów żydowskich i obszerne zabudowania b.
klasztoru i kościoła franciszkanów, fundowa-
nych w 1606 r. przez ostatniego z ks. Ostrog-
skich Janusza, kaszt. krakowskiego. Klasztor
był opasany murem, broniły go cztery basz%y
i silna brama wchodowa, należycie w strzelni-
ce opatrzone, W razie trwogi chroniła się tu
ludność z mka i okolicy, a miejscowy gwar-

dyan konwentu miał zwierzchność nad załogą,
Cudami słynący tu obraz N. M. P. ukorono-
wany został d. 5 sierpnia 1779 r, przez Fran-
ciszka Komarnickiego, sufragana łuckiego, bi-
skupa cezaropolitańskiego, ściągał w każde
święto M. B. licznych pobożnych. W skutek
tranzakcyi kolbuszowskiej 1753 r. przekazał
Janusz Sanguszko, marszałek nadworny, osia-

sni ordynat ostrogski, M. z 38 folwarkami Ja-
nowi Małachowskiemu, kanel. w. koron, Syn
jego Jacek Małachowski, również kancl, w.
kor., w 1794 r. sprzedał klucz międzyrzecki
Tadeuszowi Czackiemu, sście nowogródzkiemu,
późniejszemu założycielowi liceum krzemie-
nieckiego. Gdy jednak Qzacki w ciągu dwu
lat nie powrócił z zagranicy, M. został skonfis=

kowany i darowany gen, Ferzenowi, od któ--
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rego kupił go w 1802 r. senator Józef August
Iliński, ulubieniec cesarza Pawła. Wnuk je-
go Aleksander hr. Iliński sprzedał M. w 1873
r. departamentowi apanaży czyli „udiełow*.
Wkrótce po wypadkach 1863 r. kościół mię-
dzyrzecki zamieniony został na cerkiew pra-
wosławną; kilku pozostałych zakonników fran-
ciszkanów wymarło po parafiach, gdzie w cha-
rakterze wikaryuszów pomagali miejscowym

proboszczom. Ob. Arch, J. Z. R. cz. III, t. 3,
102; ez, V, t. 1, 106—108; cz. VI, t. 1, 150.
Monografią M. wydała Kochanowska w Mo-
skwie. kre.

Międzyrzecz (Meżyricz), mko, pow. czerka-
ski, (Pod nazwą Meżyrycz (ob.) podaliśmy

, krótką o niem wiadomość, tu podajemy obszer-
niejsze świeżo otrzymane szczegóły. Przyp.
Red.). Położone niemal na kępie, pomiędzy
dwiema rzekami: Rosią i tejże dopływem Ros-
sawą i tylko dłagimi mostami połączone z lą-

dem, styka się z siołem Porzeczem i Babi-
czami, które mogą być uważane za jego przed-
mieścia, Wszędzie młyny i tartaki i grobelek
mnóstwo. Od płd. za Rosią zaległ bór. Na
płd.-zach. kraj w jary popękany. W jarach
widać obnażenia kredowych pokładów. M.,
według stąrych dokumentów, nazywał się To-
warowem, i bodaj czy nie był to starożytny,
sięgający czasów książęcej Kijowszczyzny gród
owarów, o którym w kronice Hypac. pod

r. 1190 zachodzi wzmianka. Wiadomo, że Ruś
kijowska na swojej rubieży południowej u-
stawieznie to posuwała się naprzód nowymi
RE; to się znów cofała, ale za doby
owiątosława Wszewołodowicza, w. kniazia ki-
Jowskiego, zakres posiadłości ruskich kończył
Się chyba na porzeczu Rosi i Rossawy, ile że
Już za temi rzekami Połowcy i inne stepowe
ludy wciąż swoje zakładali koczowiska, wy-
Prawując się co chwila na worop, czyli zabór
udzi, ąż pod sam Kijów. Atoli położenie To-
Warowa, edosobnione między rzekami, w oko-
'cy borami pokrytej, w której co krok zawa-
zały przeprawy trudne do przebycia, wybor-

Mie się nadawało do obrony od dziczy stepo-
WEJ, Jakoż widzimy, że na tem to międzyrze-
CZU, posterunki strażnicze stały podówczas,
„0że właśnie w owych licznych horodyszezach
zabezpieczeniach wojennych, które po dziś
> w okolicy z tych odlęgłych dotrwały
a" Owóż w Kaniowie Światosław syna
wać Hleba zostawił na straży granic. Tym-
cy, .t Zimą 1190 r., mówi kronikarz, Połow-
Y 7 wodzem Torków Kontuwdiejem, wpadają

G

Miebę oWarów, ale gdy dano o tem znać

aska i 1 gdy ten nadbiegł z Kaniową z nie-

chu, z sołowcy od grodu uciekają w popło-

odka amują się na lodzie i topią w rzece,

5ar aa jg tylko sam z małą zdołał uciec

s: (Letop, Ipat, str. 452). Nazwa zaś  
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Towarowa prawdopodobnie pochodziła od wy-
razu „towar*, który znaczył tyle co zagroda,
okół dla bydła, w znacznej odległości od wsi
będący, jakie na Ukrainie ,futorami* są zwa-
ne, gdzie bydło na noe spędzane bywaś, a to

z powodu, że w tych stronach bydło ,,towa-
rem nazywają. W tym też sensie a nie in-
nym i w „Prawdzie ruskiej wyraz ten, jak
się zdaje zrozumiano, w której czytamy: „Nie
będzie li złodzieja, to należy go śledzić; nie

będzie li śladu, albo do wsi, albo do towaru
(ili k sełu, ili k towaru)", Ale jak cała Ruś
kijowska tąk i Towarów w 1240 r. musiał
zniknąć pod zalewem mongolskim. Wiadomo
że Mongoły prawdziwą wojnę wytępienia pro-
wadzili. Całą też ludność, jak świadczy Pla-
no Carpino, w pień wymordowywali, tylko
dobytek oszczędzając, i dla tego z Rusi istną
bydlęcą uczynili pustynię. Długo też te pust-
ki oczekiwały na primi oceupantes. Litwini
nareszcie zostali panami tych pustyń niezaję-
tych i książęta ich chcąc powołać na nowo do
życia te kraje, swoim ludziom rycerskim roz-
dawali ziemię, ale bez ludzi, tylko samą nie-
jako miejsc nomenklaturę. Toć dzięki temu
rozdawnictwu i porzecze Rosi i Rossawy,
pustkami stojące po Tatarach, w końcu zaczę-
ło się na kilku punktach zaludniać, Szczegól-
niej Olelko Włodymirowiez i syn jego Szy-
mon, książęta kijowscy, te darowizny szczodrą
rozdawali ręką, Jakoż widzimy, że pierwszy .
z nich (Olelko) niejakiemu Olechnie Juchnowi-
czowi nadaje, oprócz dóbr nad Unawą, Irpie-
niem i Zdwiżem, jeszcze dwa nad Rossawą pu-
stujące horodyszcza: Połstwin i Koziaków
(por. Kornin, t. IV, 407 i Kozin, t. V, 46).
Szeroka ta darowizna, jak to z luźnych wzmia-
nek w dokumentach dostrzegamy, obejmowała
w sobie i Towarów. Następnie Olechno Ju-
chnowicz umierając, przekazał w spuściźnie te
dobra synowi Iwanowi, który znów je przelał
na dwóch synów: Fed'kai Waśka, ale że ci
zeszli z tego świata bezpotomnie a więc imio-
na Juchnowiczowskie przeszły ostatecznie na
ich siostry: Maruszę za Fedkiem Łożką i Ory-
szkę za Seńkiem Proskurą. Towarow zaludnio-
ny na dawnem swojem uroczysku szczupłą
był osadą, ale i ten pierwszy zarodek jego
zniweczyły napady tatarskie, bądź w 1483 r.,
za najazdu Mendligireja, bądź później, kiedy
to za dni Aleksandrowych, jak mówi doku-

ment „z Bożoho dopnszczenia, miesto Kijew,
od pohaństwa Tatar, ma wpad welikij kazdoho
hoda* (Akty otn, k istor. Ź. R., t. I, str. 137).
Proskurowie, dziedzice Towarowa, Połstwina
i Koziakowa, byli znacznym domem, przyby-
łym ze stron owruckich, gdzie tradycyjną
mieli swoją siedzibę we wsi Suszczanach i od
której S$uszczańskimi się pisali. Już od wie-
ku krew ich lała się w obronie krzyża idla
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tego to pierwszemu założycielowi tego domu,
za zwycięstwo nad Tatary, dany był herb
Krzyżłuk (był to tatarski łuk, na cięciwie za-
miast strzały krzyż) Okolski nad tym her-
bem w kościele sokalskim widział mitrę ksią-
żęcą. Ale Tatarzy i o wiele później w swoich
najazdach odwiedzać tę strony nie przestawali.
Toć dobra towarowskie, czyli jak już teraz
nazywać je zaczęto międzyrzeckie, tak wielkie

poniosły zniszczenie ,,od Tatar, że współzie-
mianie wdztwa kijows. w instrukcyi danej po-
słom jadącym na sejm, domagać się zalecali,
aby przez wzgląd na takowe, dobra Fedora
Proskury od podatków zostały uwolnione, tu-

_ dzież aby tym dobrom służące a zagładzie ule-
głe przywileje były odnowione (Arch. J. Z.
R., cz, II, t. I, str. 347). Przywileje te okre-
ślały mniej więcej obwody graniczne dóbr, a
więc teraz z zatraty ich korzystając sąsiedzi
zaczęli odrywać bezkarnie grunta do Towaro-

" wa należące i tychże dóbr łamać granice lub
' zacierać, Od Kaniowa szczególniej dotkliwie

„ towarowska granica cierpiała, a to z powodu
nieustającego napastnictwa i przemocy od ko-
zaków kaniowskich, którzy wyłącznie paster-
stwu, pasiecznictwu, rybołówstwu i myśliw-
stwu oddani, aby się wyżywić zdobyczą my-
śliwską, która na ich obszarach już coraz rzad-
szą się stawała, aby mieć z trzód swoich i pa-
siek pożytek, co najwięcej lasów, stepów,
wód, jednem słowem co najwięcej przestwo-
rów potrzebowali, ile że z powodu rolnictwa,
acz dorywczo jeszcze zaprowadzanego przez
starostów, robiło się im za ciasno we własnem
starostwie. Toż gdy już nie starczyło im u
siebie obszaru, ochotnie targali się na cudze.
Jakoż widzimy, że około tego czasu kozacy
ci właśnie spory szmat towarowskich dóbr od-
rywają, bo Połstwin i Babicze zagarniają,
gdzie zakładają swoje futory, pasieki i otary.
I jakkolwiek dzieje się to wszystko pod okiem
starostów, ale ci im widocznie w tem pobłaża-
Ja; Owszem są z nimi nawet jakby w porozu-
mieniu, bo to poniekąd i w ich wchodzi wido-
ki (Lustracya sstwa kaniow. 1616 r.). Szcze-
gólnie jeden z tych sstów Hieronim Charlęski,
jak się okazuje, czynnie nawet przykładał do
tego rękę. Było to w latach 1632—3. Ssta
miał w tem własny interes i taktyka jego na
tem polegała, aby przez dokuczliwe napaści,
zaczepki od kozaków, zniewolić w końcu Pro-
skurę do odstąpienia mu Towarowa, Atoli
nie tylko kozacy kaniowscy rozprzestrzenić
się chcą kosztem Proskury, z drugiej bowiem
strony równocześnie i Qzerncy Nikolscy, w i-
mieniu domniemanego czy pozornego prawa,
z dziedzicem Towarowa wchodzą w zatarg 0
Konończę, Piekary i Chmielną, którą im jako-

A by Ostafi Daszkowicz dawnemi laty zapisał,

Na dowód pokazują w obrębie tych wiosek  

uroczysko ,,Dąb Ostafijowy* przy gościńcu
Czerkaskim leżące (Lustr, sstwa kaniow. 1616
i dok, w arch, Chałaimgrodeckiem); Proskura
przeto chcąc raz na zawsze dowolnościom tym
i przywłaszczeniom koniec położyć, wyrobił
u króla Władysława IV komisyą, która też
zjechała w 1638 r. na grunt, dla zrobienia de-
limitacyi dóbr od dóbr. Ale ssta Charlęski
zaniósł protestacyą 0 nieważność tej komisyi,
bo jak utrzymywał, Proskura rozgraniczał do-

bra już nie swoje, gdyż już przed tem sprzedał
je bratu jego żony, Mikołajowi Leśniowskie-
mu. "Tymczasem, gdy się to dzieje, Samuel
Łaszez, strażnik kor., znany „inwazor i raptor
dóbr, eo to zwykł był wszędzie przyszyć się,
niespodzianie zjawia się w tej okolicy; u księ-

żnej Domontowej zagrabia Domontów, a i To-
warów czyli M. nie wywinął się z żelaznych
szpon jego. Toż widzimy, że w 1687 r. z rę-
ki jego już w M. zostaje podstarościm niejaki
Sołonecki (Okolski, Dyaryusz, str. 34), Tym
zajazdem Łaszcza przepełniła się nareszcie mia-
ra bezprawia. Toć Proskurze, który taki gwałt
poniósł, opadły też ręce: jakoż uprzykrzywszy
sobie te tak dolegliwe stosunki, wraz z bratem
swoim w 1638 r. sprzedaje wczorajszemu je-
szcze swemu wrogowi Hieronimowi Charlę-
skiemu, sście kaniow., horodyszcze i sieliszcze
Towarów, na którym gruncie miasto M. zasia-
dło; tudzież sieliszcze Tahańczę i grunt przy
nim tahaniecki, na którem Worobijówka zasa-
dzona, a także Połstwin (Rżawiec) i Koziaków
(Kozin), nad rz. Rossawą leżący, ze wsią Ba-
biczami, przy tych horodyszeząch zasadzoną i
ze wszystkiemi słobodami, na gruntach pomie-
nionych poosiedlanemi, z siedliskami, uroczy-
skami i przywilejami za sumę 30,000 złot.*
(Archiw, Chałaimgr.). Charlęski jednak na-
bywszy M. umarł w rok potem, zapisawszy
te dobra małżonce swej Katarzynie z Leśniow-
skich. Wnosimy wszakże, że musiał je wprzó-

dy chyba z rąk Łaszcza uwolnić. Zona jego

wyszła po raz wtóry za ks, Stefana Czetwer-
tyńskiego, podkom. bracławskiego, również
wdowca, który z pierwszej żony Bokijownej
miał syna Eliasza, dzielnego w swoim czasie
wojownika i w młodych latach z ran w bojach

odniesionych zmarłego. Pod Kurukowem ksią-

żę ten pierwsze ostrogi żołnierza zdobywał,

bił się pod Kumejkami i niemniej też czambu-
ły gromił w częstych wyprawach na kupy ta-
tarskie, Umarł w 1641 r. Ihnat Staruszye,
rektor i ihumen brackiego monastyru kijows.,
na pogrzebie tegoż księcia w Timonówce miał
kazanie, w którem sławiąc go jako bohatera
przeciwko rebellizantom kozakom, nazywa
tych ostatnich „Goliatem*, który „łaskoju ko-
rolewskoju i wolnostiju zołotuju utuczonyj,
porwał sia na własnoho pana, ruki podnosia-
czyć (ob. Kazanję pohrebennoje nad tiełom
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JO. Kn. Jm. Ilji etc. Czetwertynskoho, Rot-
mistra wojska kwarcianoho JKM. przez Wie-
leb. Otea Ihnatja Oksenowicza Staruszyca,
rekt. i ihum, ete., otprawowannoje w Timo-
mowcze, w sw. Welikoj Czudotwornoj Ławre
Peczers. Kijew. w leto Bożoho mira 1641).
Znaczące to słowa w ustach kapłana ruskiego,

bo okazują, jak się wtedy na sprawę buntów
kozackich wyższe ówczesne ruskie duchowień-
stwo zapatrywało. Ale jak Proskura sprzedał
M. Charlęskiemu prawie z musu, tak teraz
Czetwertyńska czy przewidując smutną per-
spektywę przyszłości niedalekiej, z racyi co-

raz nieprzyjaźniejszego usposobienia ludności
miejscowej kozackiej, czy też pod wpływem
obawy drapieżnego Łaszcza, który teraz wła-
Śnie zostawszy sstą kaniowskim zaczął się od-
znaczać względem niej dziwnie rogatą zuchwa-

łością, czyniąc nawet na jej życie przechwałki
i odgrażania się, bądź co bądź, z tej lub owej
pobudki, zniewolona i ona też była zbyć co
prędzej swoje dobra, wprzódy pod skrzydła
możnej przytuliwszy się opieki. Jakoż w 1646
r. sprzedała je księciu Jeremiaszowi Michało-

wi Wiszniowieckiemu. W skład dóbr sprze:
danych wchodziły: Towarów czyli M. nad
Rosią, Tahańcza i przy niej Worobijówka,
Połstwin (Rżawiec), Kozaków (Kozin), Babi-
cze, Zerewlaka i Pohańcza Krynica i inne (Ar-
chiw, Chałaimgr.). Dobra te odtąd do przyle-
głych książęcych dóbr moszeńskich wcielone,

stanowiły tylko jakby mały odłam dóbr ks,
Jeremiego, jeszcze ogromniejszych, w jednę
masę zbitych i położonych za Dnieprem, jako
to: Domontów, Zołotonosza, Łubny, Piriatyn 1
wiele innych, Tymczasem przekorny los i ks,
Jeremiemu z kolei wytrącił z dłoni nie tylko
nowo przykupiony M. ale wszystkie jego
imiona zadnieprskie. Rozpoczął się pamiętny

tok 1648. Po całym kraju rozległ się straszli-
Wy okrzyk bojowy. I podczas kiedy ks. Je-

remi, jak gdyby nieprzygotowany na grom,

niby lew nagle ze snu zbudzony, porywa się
ze swego legowiska w Łubnach i leci w sam
ogień walki i bojów krwawych, wtedy już M.,
oznawszy i podzieliwszy przeznaczenie całego

raju, zostaje też zdobyczą kozacką. W 1649
T. stoi tu już sotnia kozacka należąca do puł-
ku kaniowskiego, której sotnikiem jest Su-

Prun Michajłowicz Zacharła (Bodiański, Re-
Jestr, str. 70). M. atoli podczas wojen kozac-
c ciągnących się długiem pasmem, nie na”

„dał do widowni głośnych wydarzeń, ale

Przyległa jemu Konończa stała się pamiętną

W dziejach kozackich przygodą, jaka w 1670
ż zaskoczyła tu hetmana ukraińs. Doroszenkę,

etmaq ten wszedłszy w konszachty z Portą,
Przed Zaporozcami, którzy za to że się z Tur-
iem zszywał odwrócili się byli od niego,

uchylił się był z Czehryna do Kaniowa, ale 
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u przeprawy przez Roś, dopędzony przez Za-
porozców i Tatarów, zmuszony był w Konoń-
czy wytrzymać srogie oblężenie przez pięć
tygodni, aż pokąd wieść nie nadeszła, iż nad-
chodzą Turcy. Dobra międzyrzeckie po śmier-
cl Jeremiasza Wiszniowieckiego w 1651 r.
prawem przyrodzonym spadły na syna jego
Michała, późniejszego króla polskiego, ale po-
nieważ tak przez cały ciąg panowania Jana
Kazimierza jak i jego następcy Ukraina jesz-
cze się krwawiła i stan posiadania w niej był
nie pewny, dobra więc te były własnością
Michała Wiszniowieckiego więcej z tytułu niż
z rzeczy, i dopiero, gdy po przetartych bu-
rzach, pokój nareszcie się ustalił, zostali wła-
ścicielami tych dóbr ks. Michał Serwacy i Ja-
nusz Wiszniowieccy, jako spadkobiercy po
zeszłym bezpotomnie królu Michale. Jakoż
odtąd majętność międzyrzecka rozerwała się
na dwie połowy: ks. Janusz wziął M., Chmiel-
ną, Piekary etc. a ks, Mich. Serwacy Tahańczę,
Mielniki, Koziaków (Kozin) i inne. Podczas
tak zwanego ,„;zhonu* przerzuceni za Dniepr
mieszkańcy Międzyrzeczyzny, teraz już z het-
mańszczyzny wracali i na powrót zajmowali
opuszczone siedziby, Wznowienie to zalu-
dnienia szło sporo, bo widziemy że już w 1728
r. od Janusza ks. Wiszniowieckiego całą Mię-
dzyrzeczyznę trzyma w dzierżawie Zygmunt

Lipkowski, podstoli infianeki (Archiw. Chała-
imgr.). M. staje się też włością dominialną
całego klucza. Następnie dobra te w 1788 r.
przechodzą do ks. Radziwiłłów, albowiem Mi-

chał Kazimierz ks. Radziwiłł ożenił się był

z Urszulą ks. Wiszniowiecką, córką ks. Janu-
sza, która zlewem wielkiego majątku pomno-

żyła obszerne mężowskie imiona. Michał Ka-

zimierz ks. Radziwiłł, het. w. ks. lit., w 1758
r. wydał swą córkę Karolinę za Stanisława
Rzewuskiego. Intercyzą ślubną tenże książę
dobra w województwie kijow. i bracł. leżące,
z substancyi macierzystej po UrszulizWisznio-

wieckich, to jest klucze: pohrebyski, konelski,
moszeński, biełojezierski i międzyrzecki dwom
córkom swoim oddał, i z tych 100000 intraty
rocznej dla córki Karoliny, przyszłej Rzewu-
skiej, przeznaczył (Arch. Chałaimgr.), Jakoż
następnie d. marca 1759 r. Stanisław Rze-
wuski z żoną Karoliną z ks. Radziwiłłów wziął
w grodzie intromisyę do dóbr Międzyrzeckich

(tamże). Synowie jednak Stanisława Rzewu-
skiego Adam i Seweryn, jako też i córki Anna
1 Teofila, wystąpili przeciw ojcu z procesem
o złe używanie dożywocia (tamże). Tegoż
jeszcze roku (1785) nastąpił dział pomiędzy
nimi, mocą którego M dostał się w posagu

Teofili Rzewuskiej, będącej za Ksawerym ks.

Lubomirskim, dziedzicem Smilańszczyzny. Na-
leżały do M. wtedy: Piekary, Chmielna, Ko-

nończa, Babicze, Stare Kumejki, .Popówka,
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Worobijówka, Konin, Białojezierze, Łuka i
Łuczanka. Ks. Ksawery Lubomirski oddał
się sam ądministracyi swoich dóbr rozległych;
na pustych niedawno, teraz ożywionych pra-
cą rolniczą obszarach zamożne powyrasta-
ły folwarki, Wielu z włościan ziemią dzie-
dzicznie wyposażał, Jakoż Tymkowi i Iwa-
nowi Majkom nadał pasiekę, sad i sia-
nożęć w M. „potomnymi czasy chcąc „aby
poddani moi przez posiadanie gruntów jak naj-
gospodarniej utrzymywali się i ulepszali, gdy
do tego najmocniej zachęca ich pewność, iż to
sukcesorom ich dostanie się (Arch. J. Z. R,
t. I[, str. 331 i 338), Ale w 1787 r. przez
kupno dostał się M. razem z całą Śmilańszczy-
zmą w ręce ks, Potemkina, po śmierci którego,
jako zeszłego bezpotomnie, majętność ta prze-
szła w spadku na własność Wasyla Engel-
hardta, którego córka Katarzyna l-voto była
za Skowrońskim, 2-do-voto za hr. Litta. Ten
ostatni był włochem; jako minister pełnomo.
cny zakonu maltańskiego (bailli de lordre de

_ Malte) osiadł w Petersburgu, gdzie następnie
został admirałem i członkiem rady. Był to
rodzony brat Wawrzeńca hr, Litta, który był
ostatnim nuncyuszem w Polsce, następnie kar-
 dynałem. Za rządów hr. Litta komisarzem
w Międzyrzeczu był Sowiecki, ten, który po-
tem wystawił kosztem swoim kościoły kato-
licekie w Smile i Kijowie. W 1802 r. hr.

Litta wyrobił indult na kaplicę katolicką
w M., która też kosztem jego została zbudo-
wana (protokuły archid. kijow,). Po śmierci
hrabiny Litta M. przeszedł na dziedzictwo cór-
ki jej hr. Bagrationowej. W 1858 r. kupił
te dobra Nikodem Parczewski. Cerkiew pod
tytułem Rożdestwa Presw. Bohorodicy, z drze-
wa zbudowana w 1795 r. na miejseu dawnej

- unickiej pod wezw. Nativitatis B, V. M., któ-
rej paroch w dniach krwawej pamięci dla
Ukrainy, tak zwanej Koliszczyzny, przez haj-
damaków kijami został zabity (ob. Izobr. na-
silstwa ete., Moskwa, str. 100). Na mocy
wykupu 1863 r. włościanie międzyrzeccy
otrzymali na własność 1007 dzies. ziemi za
sumę 53059 rs, Na zachód od mczka poczy-
nają się wzgórzystości, z których bliższe noszą
nazwy: hora Szybenicą, hora Kuracza i Horo-
dyszcze, pochodzące prawdopodobnie z da-
wnego Towarowa. Jest tu szkoła ludowa,
w 1844 roku założona, i szpital dla wło-
ścian, zawiadywany przez miejscową eko-
nomię. p Hdward Rulikowsk:.

Międzyrzecz, niem. Meseritz, miasto powia-
towe, nad ujściem Paklicy do Obry, pod 52027'
szer. płn. i pod 38” 15' dług. wsch, od Ferro,
44 metr, po nad poziomem morza, na gruncie
płaskim, lekkim, piaszczystym, od granicy
Brandeburgii o 11 kil. odległe. Ma w okoli-
cy liczne, mąłe, rybne jeziorka 1 wielkie lasy;  
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ku południowi są piękne łąki, na zachodzie
w głębokości 36 metrów pokłady węgla bru-
natnego. (mina składa się z 11 miejsc: a)
M., miasto; folwarki: b) Łęgowski folw. (Wil-
helmsthal), 324 mr. rozl.; c) Liszków (Lies-
kow), 887 mr. rozl.; d) Jokisch, 447 mr. rozl;
e) Grumpertshof, 295 mr. rozl.; f) Johannishof,
656 mr, rozl; g) Kwiecie (Sorge), 3484 mr.
rozl.; cegielnie: h) Kmmrichs-Ziegelei; i) Gum-
perts-Ziegelei; k) dom szosowy; 1) osada Er-
holung, W r. 1881 było 51.69 mk., 3465 ew.,
1518 kat., 377 żyd.; w r. 1876: 4819 mk.;
w r. ząś 1871: 451 dm., 4900 mk., 3242 ew.,
1192 kat., 466 żydów. Mieszkańcy miejsco-
wi i okoliczni trudnią się głównie rolnietwem,
prócz tego handlem i przemysłem. Jest tu
siedziba landrata, komisarza obwodowego, po-
borcy pow., budowniczego pow., kontrolera
katastru, fizyka pow., chirurga pow., wetery-
narza pow., inspektora szkolnego pow. Sąd
ziemiański, sąd przysięgłych i sąd okręgowy.
Do sądu ziemiańskiego należy 8 sądów okręgo-
wych: 1) w Zbąszynie, 2) w Międzychodzie,
3) w Grodzisku, 4) w Nowym Tomyślu, 5)
w Skwierzynie, 6) w Kargowie, 7) w Wol-
sztyniei 8) w Międzyrzeczu, Przed reorga-
nizacyą sądową z r. 1879 był w M. sąd po-
wiatowy kolegialny. Kościół kat. paraf. na-
leży do dek, zbąszyńskiego; kościół protestan-
cki do dyee. międzyrzeckiej; siedziba super-
itendenta. Do dyecezyi międzyrzeckiej należą
parafie prot: 1) Bukowiec, 2) Pszczew, 3)
Brojce, 4) Międzyrzecz, 5) Pięski, 6) Polieko,
7) Skwierzyna, 8) Ohycino. Żydzi mają sy-
nagogę. Grimnazyum filologiczne przetworzo-
ne przed kilkunastu laty ze szkoły realnej,
założonej w r. 1836, 2 szkoły elementarne
kilkoklasowe. Przędzalnia wełny, fabryka
drożdży, 2fabryki maszyn; kopalnia węgla
brunatnego „Gut Głliiek' zatrudnia w prze-
cięciu 20 ludzi. Drukarnia, 2 księgarnie; 4
lekarzy, weterynarz, apteka. Mieszkańcy
prowadzą dość ożywiony handel okowitą, weł-
ną, skórami, drzewem; trudnią się także mły-
narstwem; w okolicy są gorzelnie, 2 wielkie
piece do wypalania wapna, Towarzystwo
niem, rolnicze, towarz, pożyczkowe, liczące bli-
sko 600 członków, towarz, popierające jedwa-
bnictwo. Urząd pocztowy i stacya telegra-
ficzna pierwszej klasy, poczhalterya, poczta
osobowa do Międzychodu, do Zbąszynia i
Landsberga nad Wartą, do Świebodzina; poczta
listowa do Piesków. 54. kol, żel, w Świebo-
dzinie o 25kil., w Zbąszyniuo32 kil., w Lands-
bergu o 49 kil. W r. 1811 M. miał 394 dm.,
3414 mk.; w r. 1887: 4090 mk., 3443 chrześ,,
1155 żydów. M. (w dokum. dziejopisarzy ł4-
cińskich Interamna, Mederecum, Medzire-
cum) należy do najdawniejszych osad Wiel-
„kopolski. Już Dytmar Merzeburski w kroni-
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ce wspomina o opactwie międzyrzeckiem pod
1005 r. opowiadają? o wojnie między Bolesła-
wem (Chrobrym a cesarzem Henrykiem LI.
Prócz klasztoru był dawniejszy zapewne gród,
który r. 1095 Pomorzanie opanowali i moeniej
obwarowali. Król Władysław Herman kazał
wojew. Sieciechowi odebrać gród i wysłał
z nim dziesięcioletniego Bolesława. Dla grun-
tu błotnistego zaś nie było można kopać ro-
wów w celu podchodzenia pod mury i zakry-

cia wojska od pocisków nieprzyjacielskich;
zdawało się, że zdobycie zamku będzie niemo-
żliwem i wojew. postanowił już cofnąć się.
Mtodziutki królewicz tylko się miał oprzeć te-
mu i nakłonić wodza do dalszej walki. Z po-
czątkiem zimy, bagniska okalające zamek za-
marzły, a wojsko 'podsunęło się pod mury.
Załoga zatrwożona oddała twierdzę, zastrzegł-
szy sobie wolny odwrót. Po śmierci Krzy-
woustego Pomorzanie znowu zamek ten zajęli
i za księcia Mestwina powstała tu osada miej-
ska, Raczyński we ,„,Wspomnieniach Wielko-

polski** oddrukował dokument przechowany
dotąd w archiwum miejskiem szczecińskiem,
a zawierający przywilej Filipa, księcia szcze-
cińskiego, potwierdzający w r. 1556 swobody
nadane M. przez Mestwina r. 1207; zdaje się
jednakże, że ten dokument jest sfałszowany.
W 1259 r. był w M. kościół ś. Wojciecha,
może pozostałość po pierwotnym klasztorze.
W połowie XIII w. M. był znowu w ręku
polskim, gdyż podług Kromera Bolesław,
książę kaliski, kazał rozszerzyć wały i prze-
kopy zamku międzyrzeckiego. Przed ukoń-
czeniem dzieła Otton, margrabia brandeburski,
napadł r. 1269 na miasto, złupił i spalił, ale
zamku zająć nie zdołał. Że go następnie Bran-
_deburczycy pomimo to przez. pewien czas po-
siądali, dowodzi tego (przytoczony także przez
Raczyńskiego) dokument znajdujący się w taj-
nem archiwum królewieckiem, świadczący
0 zastawie tego miasta udzielonym przez mar-
grabiego Jana Arnoldowi Uchtenhagen r. 1806.
Za Kazimierza W. M. został znowu odzyskany
! należał do rzędu zamków pogranicznych,
wzmocnionych przez tegoż króla. W 1474 r.
zlązacy z wojskiem króla węgierskiego Ma-

Gieją Korwina zrabowali i spalili miasto, a za-

mek opanowali przekupiwszy sstę Sędziwoja
Żydowskiego. Kazimierz Jagiellończyk  po-
wignął miasto, nadawszy mu 1465 r. prawo

magdeburskie. Ale już r. 1520 za Zygmunta I
Rową klęska na M. spadła. Bielski wspo-
mina, że w tym roku wojsko saskie, dążąc na
Pomoc ks. pruskiemu Albertowi, stanęło, wy-
Tuszywszy od Frankfurtu, pod zamkiem mię-

dzyrzeckim i wzięło go ,„„dobywając przez dwa
dni wielką strzelbą*. Pomimo to wnet miasto
zamożność odzyskało. Gdy zaś żydzi zaczęli

się cisnąć i handel zagarniać, otrzymało od  

Zygmunta I przywilej zabraniający żydom
mieszkania i pobytu w M. Od r. 1548 refor-
macya poczęła się szerzyć w mieście; ssta mię-
dzyrzecki Stanisław Myszkowski przyjąwszy
sam protestantyzm, oddał współwyznawcom
kościół katolicki, którego proboszcz Jan Łą-
cki po tym gwałcie opuścił miasto. Pierw-
szym pastorem luterskim był roku 1550
Marcin Vechner, Szlązak. Zygmunt Au-
gust przeznaczył r. 1565 to miasto na miej-
sce jarmarków pogranicznych, Henryk Wa-
lezy obrany królem polskim, przybywszy na
ziemię polską, stanął w M. 25 stycz, r. 1574;
wjeżdżał do miasta na wspaniałych odkrytych
saniach, które mu w darze posłał Jan Firlej,
marszałek w. koronny. Senatorowie wybrani
pod przewodnictwem Stanisława Karnkowskie-
go, biskupa kujawskiego, przyjmowali nowego
władzcę. który na mowę biskupa przydłuższą
w kilku słowach odpowiedział po włosku
przez usta Gruidona de Pibrac. Przyjęcie od-

było się w zamku świetnie przystrojonym. Za
Zygmunta III ssta międzyrzecki, Jan Zamoj-
ski, z rozporządzenia królewskiego kościół da-
wniej katolicki odebrał protestantom r. 1604.
Pierwszym proboszczem po odzyskaniu był ks,
Jan Mysłecki. Ztąd wszezęły się zatargi mię-
dzy mieszkańcami obu wyznań; dopuszczano
się gwałtów z jednej i z drugiej strony; suro-
we kary na winowajców, jeszcze więcej umy-
sły rozdrażniały. W tymże czasie rozwinął
się w M. przemysł sukienniczy, sukna między-
rzeckie rozchodziły się po całym kraju; su-
kiennicy tutejsi otrzymali od Zygmunta LII
przywilej na handel suknami szaremi pospoli-

temi. W XVIII w. tak się handel ten roz-
szerzył, że fabrykanci swe sukna do Rosyii
Chin przedawali. Zakaz osiedlania się żydów
od czasu Zygmunta III poszedł w zapomnie-
nie, coraz więcej ich się w mieście gromadziło,
zawarli nawet z magistratem ugodę, na mocy
której ich cierpiano, Władysław IV r. 1637
zakazał izraelitom sprzedawać artykuły aptecz-
ne. Podczas pierwszej wojny szwedzkiej za
Jana Kazimierza Szwedzi zajęli r. 1655 M.i
pośpiesznie obwarowali, Mieszkańcy wtedy
bardzo ucierpieli, Brandeburczycy po Szwe-
dach wkrótce załogą tu stanęli; gdy zaś Piotr
Opaliński, wojew. podlaski, najechał marchią
brandeburską, elektor zaniepokojony wysłał
komisarzy do zawarcia układów. Pomiędzy
warunkami, które ]2 grudnia podpisano, Szwe-

dzi jako sprzymierzeńcy zobowiązali się załogę
z M, cofnąć, zabierając jednakże ze sobą wła-

sne przybory wojenne i działa. Wkrótce po
tej wojnie rozpoczęły się zatargi jezuitów
z protestantami. Kolegium jezuiekie fundo-
wał tu r. 1660 biskup poznański Wojciech
Tholibowski, Wymogli oni na Janie Kazi-
mierzu nawet, że zezwolił na zamknięcie szkół
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. różnowierców; nie przyszło jednakże do wyko-
nania tego rozkazu. Jezuici otworzyli swe
szkoły, obok protestanckich, i te utrzymały
się aż do zniesienią zakonu. Przy schyłku
XVII w. przez niedbalstwo starostów zamek

_ międzyrzecki stanął pustkami, starostowie
opuściwszy go wznieśli dom mieszkalny opodal
dla siebie, Za Augusta II w czasie drugiej
wojny szwedzkiej zamek nie był zamieszkały;
wtedy M. nowych klęsk doznał. R. 1705 ge-
nerał Benschild w 12000 wojska szwedzkiego
stanął obozem pod miastem i dopiero w roku
następnym wyruszył pod Wschowę przeciw
Schulenburgowi. R. 1731 pożar pochłonął
znaczną część miasta, M. miał kasztelana
mniejszego i sstę niegrodowego. Pomiędzy
starostami do najznakomitszych należał Stani-

- sław Żółkiewski, Pierwszym kasztelanem od
czasów Augusta III był Modlibowski Gaspar,
ostatnim Krzyżanowski Michał. Napoleon I
witany był w M. przez ludność polską w cza-
sie przejścia wojsk francuzkich. W skutek
utworzenia księstwa warszawskiego. M. prze-
szedł pod rządy polskie. Po utworzeniu kró-
lestwa w 1815 r. miasto znowu wróciło pod
panowanie pruskie, mieszkańcy zupełnie zniem-
czeli, tak, iż teraz ludności polskiej wcale pra-
wie nie ma. O kościele paraf, kat., o którym
powyżej ważniejsze szczegóły już przytoczono,
dodać wypada jeszcze, że pierwsza o nim
wzmianka w archiwum katedralnem (wedle
Łukaszewicza) jest pod rokiem 1259. W tym
bowiem roku Bolesław, ks, wielkopolski, zapi-
sał kościołowi osobnym przywilejem łan roli.
Waktach konsystorskich z lat 1688—1635
 przechowany jest ciekawy dokument, przyto-
czonyw skróceniu przez Łukaszewicza, a za-

 wierający protestacyą szlachty religii ewan-
gielickiej przeciw uchwale Andrzeja Opaliń-
skiego, biskupa poznańskiego, że w M. nie

_ wolno stawiać kościoła luterskiego po oddaniu
przez ewangielików kościoła katolickiego pier-

_ wotnym właścicielom, Długi szereg własno-
ręcznych podpisów szlachty z województwa
poznańskiego i kaliskiego mieści się pod tym
dokumentem. Dokument sam datowany jest
r. 1609. Na czele położony jest podpis Sędzi-
woja Ostroroga; w dalszym ciągu czytamy na-
 zwiska wielu rodzin dziś jeszcze istniejących,
które prawie wszystkie wróciły na łono ko-
Bcioła katolickiego, Są tam podpisy: Karśni-
ckiego, Ossowskiego, Bojanowskiego, Górzeń-
skiego, Zawadzkiego, Przyjemskiego, Ossow-

- skiego, Broniewskiego, Mycielskiego, Lipskie-
go, Prusinowskiego, Przystanowskiego, Bara-
nowskiego, Rozbickiego, Krzyżkowskiego, Kar-
czewskiego, Wierzchaczewskiego, Gliszczyń-
skiego,  Przyborowskiego, Jarochowskiego,
Dąmbskiego, Niemojewskiego, Zakrzewskiego,
Bardzkiego, Ponieskiego, Zychlińskiego, Sła-  
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woszewskiego, Kucharskiego, Kurnatowskiego,
Brzostowskiego i t. d, Raz jeszcze przez Szwe-
dów r. 1655 kościół katolicki odebrany został,
ale tylko przez krótki czas był w posiadaniu
protestantów. Po wypędzeniu Szwedów, ka-
tolicy go na nowo zajęli. Dzisiejszy kościół
chociaż murowany nie posiada żadnych pomni-
ków przeszłości, Prócz kościoła katol. paraf.
był jeszcze w mieście drugi kościół szpitalny.
Franciszek Stanisław Kurski założył r. 1536
w M. szpital z kościołkiem; uposażenie oparł
na młynie w Kursku, którego był dziedzicem,
Protestanci zajęli wraz z kościołem paraf. i
ten szpitalny, i wydali go także dopiero 1604.
Gdy kościołek r. 1620 się spalił, proboszcz
miejscowy Mikołaj Nochowicz wystawił nowy
roku 1644. Kościół jezuicki obok rezydeneyi
czyli klasztoru stanął w końcu XVII wieku
z drzewa; powtórnie w r. 1722 wybudowany
w mur pruski; Jan Tarło, biskup poznański,
poświęcił go r. 1729. Po rozwiązaniu zakonu
kościół rozebrano po niejakim czasie; w rezy-
dencyi zaś umieszczono szkoły. Ostatnim prze-
łożonym rezydencyi jezuickiej w M. był ks.
Wojciech Czaplicki. W parafii międzyrzeckiej
były nadto kościoły: 1) We wsi Kęsice, na-
leżącej do starostwa międzyrzeckiego, odległej
o pół mili od miasta. Kościół ten był pierwo-
tnie parafialny; roku zaś 164] za zezwole-
niem Władysława LV wcielono go wraz z filią
w Nietoperku do kościoła szpitalnego w M.
2) We wsi Lutolu (mokrym), należącym do
sstwa międzyrzeckiego, odległym o półtory
mili od miasta. Kościół ten wraz z innemi
w XVI w. był zajęty przez lutrów. 3) Ko-
ściół we wsi Nietoperku, był filią kościoła
w Kęsicy, 4) We wsi Kirchdorf, nazwanej
dawniej wsią ś, Wojciecha, położonej tuż pod
miastem. 5) We wsi Chyciny był aż do refor-
macyi kościół katolieki, następnie przeszedł
w ręce protestantów, a później braci czeskich,
6) We wsi Kursko dzielił los poprzedniego;
była to zapewrie filia kościoła międzyrzeckie-

go. W okolicy niezbyt odległej M, protestan-
ci zajęli jeszcze kościoły należące niegdyś do
archidyakonatu pszczyńskiego we wsi Grrocho-
wie, posiadłości dawniej Zajdliców, i w Pie-
skach wsi dziedzicznej Unrugów. M. parafia,
dekanat zbąszyński ma 2164 dusz. W M. uro-
dził się znany profesor filologii klasycznej Zy-
gmunt Węclewski, Międzyrzeckie starostwo nie-
grodowe w wojew. i pow. poznańskim, według
lustracyi z 1564 r. składało się z miasta M.
z zamkiem i folw. Skwirzyna 1 wsi: Kęsice,
Nietoperek, Żółwin, Rogoziniec, Murzynowo,
Kursko, Gorońsko, Grorzycza, Swięty Wojciech,
Janowo, Bobowisko, Grochowo, Qzaromyśl.
W 1771 r. posiadałaje Dorota Jabłonowska,
wojew. rawską i płaciła 5911 zł, gr. 15 kwar-
ty a 7550 zł. 25gr. hyberny. Na sejmie 1773
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do 1775 r. oddano to sstwo w emfiteutyczne
posiądanie, wraz ze sstwem babimostskiem, Po-
nińskiemu, marszałkowi sejmowemu. Powiat
międzyrzecki obejmuje najdalej na zachód poło-
żoną część departam. poznańskiego, pomiędz
52010 a 52030' szer. pln. i 3302' a 33748
dłg. wsch., graniczy na płn. z pow. między-
chodzkim, na wsch, z pow. bukowskim, na płd.
z pow. babimostskim, a na zach. z Brandebur-
gią. Największa szerokość pow. ze wschodu
na zachód w części płn. przez Pszczew wynosi
48'5 kil.; w części płd, poniżej Pszczewa, 28
kil.; najdłuższa linia z płn. na płd. w części
wsch. przez Trzciel 41*5 kil; w zach. części
przez M. 18*5 kil. Rozległości ma powiat 20*93
mil kw. czyli 1152 kil. kw. Obszar cały jest
równiną zasianą tylko niskiemi wzgórzami
w kilku miejscach, jako to: pod M., Brojcami,
Pszczewem; grunt przeważnie lekki, rozległe
lasy, Połowa mniej więcej obszaru składa się
z pól ornych i ogrodów, łąki zajmują 0:07,
pastwiska 0*04, lasy 0'31 całego obszaru. Naj-
znaczniejszą rzeką jest Obra, która przerzyna
powiat w całej długości od granicy pow. ba-
bimostskiego, do granicy pow. międzychodz:-
kiego; wypłynąwszy z jeziora Zbąszyńskiego,
wchodzi do części powiatu najdalej na płd,
posuniętej, mija Trzciel i Międzyrzecz, tworząc
Jeszcze kilka jezior; w kierunku płn.-zach. od
wsi Wielkiej Gorzycy wpływa do pow. mię-
dzychodzkiego, gdzie na zach, od Skwierzyny
łączy się z Wartą; od Trzciela jest spławną,
Mniejszych rzek jest kilka, a mianowicie: Zgni-
ła Obra, Pieski, Paklica, Owczarka i dwa bez-
imienne (wpadające do Obry pod Trzeielem i
Pod Strożewem). Zgniła Obra mająca źródło
pod Brojcami płynie w kierunku przeciwnym
Jak Obra, to jest z płn. na płd. zdążając do
Obrzycy. Pieski i Paklica są dopływy Obry,
Paklica łączy się z nią pod M., Pieski pod Po-
trzebowem, przyjąwszy poprzednio Owczarkę,
Jezior powiat posiada kilkadziesiąt, przeszło
sześćdziesiąt; do większych należą: w płd. czę-
SCL powiatu Zbąszyńskie, dalej ku płn, Trzciel-
skie; dalej po za doliną obrzańską jez. Chłop-
skie (Klop); jeziora pod wsią Rybojady i pod
wsią Mokry Lutolek; na płn.-zach. od Fszcze-
wa jez, pod wsią Biercz. Inne jeziora są znacznie
mniejsze. Ludności pow. M. liczył w r. 1880:

48,295; 25,742 ew., 21,601 kat. i 895 żyd.
od względem narodowości jest jeszcze kilka-

naście tysięcy ludu polskiego, resztaNiemcy,
Ww r. 1875 było 45,795 mieszk., z których na
miasta przypadało 13,062 mk.; w r. zaś 1871
było 46,002 mk., w miastach samych 18,822.
Gmin miejskich jest 6: 1) Brojce (Braetz),
2) Międzyrzecz (Meseritz), 3) Pszczew (Bet-
sche), 4) Trzeiel-Stary (Alt-Tirschtiegel), 5)
Trzeiel-Nowy (Neu-Tirschtiegel), 6) Zbąszyń
(Beutschen); 31 jest obwodów dominialnych,

Słownik geograficzny. Tom VI — Zeszyt 65,
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85 gmin wiejskich; ogółem 122 gmin; 217 miej-
scowości, 5363 domów mieszkalnych. Ludność
w r. 1871 dzieliła się na 21,952 męż., 24,050
kob.; 25,076 ew., 19,802 kat., 26 chrześcian

y |innych wyznań, 1098 żyd. W przecięciu na
milę kw. przypada około 2300 mk. Pow. mię-
dzyrzecki wraz z pow. międzychodzkim mają
najmniejsze w W. Ks. Poznańskiem zaludnie-
nie, Głównem zatrudnieniem mieszkańców jest
rolnictwo, obrabianie drzewa, rybołówstwo,
chów bydła, Miejscem urzędowania landrata
czyli nączelnika powiatu jest M. Powiat po-
dzielony jest na pięć obwodów; na czele ka-
żdego obwodu jest ustanowiony komisarz ob-
wodowy. Obwody są: 1) międzyrzecki, 2)
pszczewski, 3) starodworski (Altenhof), 4)
trzcielski, 5) zbąszyński. Urząd poborowy
znajduje się także w M. Przed organizacyą
sądową zr. 1879 w M. był sąd powiatowy ko-
legialny; od tego czasu jest tam sąd okręgowy
i ziemiański; drugi okręgowy znajduje się
w Zbąszynie. Parafij katol. powiat liczy 12
w miastach: 1) M. z Kęsicami. 2) Pszczew, 3)
Trzciel, 4) Zbąszyń z Łomnicą; we wsiach:
5) Chociszew, 6) Kalawa z Wysoką i Parady-
żem, 7) Starydwór z Łagowcem i Wyszano-
wem, 8) Dąbrówka, 9) Kosieczyn, 10) Koźmi-
nek, 11) Brojce; wszystkie należą do dekanatu
zbąszyńskiego; do lwoweckiego zaś: 12) Lewi-
ce. Parafij protestanckich jest 13: a) w dye-
cezyi międzyrzeckiej: 1) Bukowiec, 2) Broj-
ce, 38) Chycino, 4) Międzyrzecz, 5) Pieski,
6) Policko, 7) Pszczew; b) w dyec. kargow-

skiej. 8) Chlastawa, 9) Kręsko, 10) Olędry
Starojastrzębskie, 11) Trzciel, 12) Zbąszyń;
e) w dyec. międzychodzkiej: 13) Lewice Olę-
dry. Dawniej były jeszcze kościoły filialne:
w Wielkiej Gorzycy, w Kursku, w Suchym
Lutolku, w Rogozińcu, w Brudzewku. Zydzi
mają synagogi: w M., w Trzejelu, w Pszcze-

wie. Ze szkół wyższych jest gimnazyum filo-
Jogiczne, będące pod nadzorem prowineyalne-
go kolegium szkolnego w Poznaniu, Szkoły

elementarne miejskie i wiejskie są pod stałą
kontrolą inspektora powiatowego i regencyi
poznańskiej. Inspektor pow. mieszka w M.
Analfabetów było 7554, Drukarnia i księgar-
nia, utrzymują sięwM od dawnego czasu. Po-
wiat ma obszaru 451,291 mr.; większa wła-
sność wynosi około 165,646 mr. Z tych w rę-
kach polskich tylko jeszcze są Lewice, wła-
sność Wojciecha Haza- Radlicy i Kosieczyn
Wojciecha Zakrzewskiego, około 15,000 mr., i
probostwo pszczewskie, blisko 2,000 mr. Po r.
1648 przeszły w ręce niemieckie Zbąszyń Grar-
czyńskich i Grorońsko Bukowieckich, blisko
17,000 mr. Kopalnie węgla brunatnego są
w Kęsicach. Grorzelnie istnieją: w Bukowcu,
w Grorońsku, w Kręsku, w Kuligowie, w Ko-
sieczynie, w Kursku, w Łomnicy, w Nowej

25
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Wsi, w Panwitz, w Paradyżu, w Pieskach,
w Policku, w Szyndelmłynie, w Zamku mię-
dzyrzeckim, w mieście M., w Nowymdworze;
browary są: w Zamku międzyrzeckim, w Zbą-
szynie, w Pszezewie, w Brojcach, w Wysoce,
w Kosieczynie, w Rogozińcu, w Trzeielu; fa-
bryka sukna w Brojcach; 2 fabryki maszyn
w M; fabryka szkła w Łomnicy; przędzalnia
wełny w M.; piec do wypalania wapna w Szyn-
delmłynie i Kalawie. Rozwinięta jest w po-
wiecie uprawa chmielu, mianowicie w szero-
kiej dolinie nadobrzańskiej i w wschodniej
części powiatu. Urząd pocztowy 1-szej klasy
znajduje się w M., 3-ej klasy zaś w Zbąszy-
niu (w mieście) i na dworcu zbąszyńskim,
w Pszczewie, w Brojcach i Trzeielu; agentury
pocztowe są: w Bukowcu, w Dąbrowie, w Ha-
merni, w Jastrzembkach Starych, wKosieczy-
nie (Kuschten), w Lewicach, w Pieskach i
w Suchym Lutolku. Powiat posiada następu-
jące gościńce: 1) gośc. frankfureki, prowadzą-
cy przez Pieski, M., Polisko, Pszczew do Gó-
Tzyna, do pow. międzychodzkiego; w pow. ma
33'5 kil. długości; 2) gość. z M. przez Buko-
wiec, Suchy Lutolek, Chociszew, Rogoziniec,
Dąbrówkę do Zbąszynia i dalej do Kopanicy;
w pow. ma 839'5 kil. długości; 3) gośc. ze
Skwierzyny przez M., Nietoperek, Kalawę Pa-
radyż, Jordan do Swiebodzina, w pow. 18*5
kil. długości; 4) gość. z Lwówka przez Hamer-
nią, Trzciel, Suchy Lutolek i Brojce do Świe-
bodzina; 27 kil. długości w powiecie. Kolej
żelazna marchijsko-poznańska przerzyna po-
łudniową część powiatu, a mianowicie: a) linia
idąca z Poznania przez Zbąszyń do Guben, ze
stacyami; Zbąszyń i Jastrzembki Stare; b) li-
nia idąca do Frankfurtu nad Odrą ze stacyą
Zbąszyń. Główną komunikacyą wodną w po-
wiecie jest Obra, która poniżej Trzciela jest
spławną, powyżej tylko drzewo nią spławiać
można. Cały powiat należał do dawnego wo
jewództwa poznańskiego. W okolicy M. odko-
pamo cmentarzysko, z którego wydobyto urny
z napisami (2); w innem miejscu znaleziono
mały młotek kamienny; grodziska pod wsią
Wojciechowem, pod Pszczewem, tuż przy pro-
bostwie nad jez. z fosą (przed 30 laty wybra-
no stąd wiele kamieni polnych), pod Szyndel-
młynem jest łąka nazwana „królewską, ka-
wał roli nazwany „obozem; na łące podług
tradycyi wystawiono namiot królewski, na
polu nazwanem „obozem, był podobno obóz
króla szwedzkiego, Skarb, który przednieja-
kim czasem znaleziono w Paradyżu, miał być
wtedy kasą wojenną szwedzką. Pod Chocisze-
wem wykopano w różnych miejscach w lesie
urny, pomiędzy temi dyrektor Schwarz zwra-
ca uwagę szczególnie na naczynie do czerpania
wody i na garnczek napełniony kościami pia-
siemi w kształcie urny. W Rybojadach na 
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polu sołtysa Obsta odkryto w r. 1884 także
cmentarzysko, z którego robotnicy wydobyli
znaczną liczbę urn, większe i mniejsze naczy-
nia, łzawnice i t. p. W naczyniach znaleziono
prócz szczątków kości ludzkich, odłamki ró-
żnych przedmiotów z kruszcu. M. St.

Międzyrzecze 1.) po białorusku Miażreczje,
Miandzyrecze, dobra i wś przy ujściu rz. Woł-
my do $wisłoczy, pow. ihumeński, par. błoń-
ska, w 2 okr. polie. puchowickim, gm. pucho-
wicka, w glebie urodzajnej, łąki niezmiernie
obfite, Wieś ma 18 osad pełnonadziałowych.
Dobra do niedawna własność Klimontowiczów,
a od 1874 r. Szemetyłły, mają 80'/, wł, ob-
szaru w dogodnej miejscowości, 2.) M., mały
zaśc. nad rz, Moszczenicą, dopływem Uszy,
w płn, stronie pow. ihumeńskiego, w 3 okr.
polic. berezyńskim, w miejscowości poleskiej,
całkiem odosobnionej. 3.) M., mały folw. nad
rz. Isłocz, w płn.-zach. stronie pow. mińskie-
go, w 2 okr. pol. rakowskim, w okolicy Ki-
Jowcea, w miejscowości falistej i kamienistej.

Międzyrzecze, wś, pow. żydaczowski, leży
na lewym brzegu rz. Stryj, między tą rzeką
a Dniestrem, o 8 kil. na wsch, od ujścia Stryja
do Dniestru; obydwie te rzeki mają w tem
miejscu bardzo kręty bieg i mnóstwo małych
dopływów. Na potoczku, dopływie Stryja, jest
tu staw dzielący wieś na dwie części. Grani.
czy na wsch. z Poddniestrzanami, Czartoryą
i Zalesiem, od płn. z Stańkowcami, Turzaną i
Podhorcami, od wszystkich 6-ciu wsi oddziela
ją Dniestr, na zach. z Wełeniowem, przez ten
jedynie można się tu dostać suchą nogą, na
płd. z Łydaczowem, od którego dzieli ją rzeka
Stryj. Polując w stryjskich lasach w 1681 r.
zapuścił się Jan III w knieje tutejsze. Dla
dróg i przepraw złych nie mogli sobie tu my-
śliwi dać rady z niedźwiedziami, Było tego
zwierza ze 20, ale wiele przepłynęło przez
Dniestr, za którymi psy eo lepsze aż do dnia
drugiego tłukły się po lasach. Na przeprawie
przez Dniestr byłoby wiele ludzi i wozów
potonęło, gdyby Tatarzy, w służbie królew-
skiej zostający, nie ratowali znajdujących się
w niebezpieczeństwie z nadzwyczajną odwagą.
(Helzel, Listy Jana Sobieskiego, str. 338).
Przestrzeń dwor. gr. or. 99, łąk i ogr. 87, past.
267, lasu 195; włośc. gr. or. 401, łąki ogr.
78, past. 160, lasu 5 mr. kw.; ludn. rz.-kat, 8,
par. w Zydaczowie o 2'4 kil.; gr.-kat. 458,
cerkiew paraf, w miejscu, dek. Rozdół, dyee.
Lwów; szkoła filialna. Właścicielka pos. w.
Wincenta Jaźwińska. B, R.

Międzyrzecze, niem. Kurzwald, dwie wsie,
pow. bielski, na Szląsku austr.: 1) 4, Dolne,
Nieder K., wraz z Franzfeldem rozl, mr. 1354,
ludn. 886. 2.) M. Górne, Ober K., rozl, 2527,
ludn. 1466 (1880). Jest tu kościół par. katol.,
kościół par. ewang., st. poczt, Kościół katol,
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istnieje tu od 1565 r. Par. ewang. od 1864 r.
Par. katol, ma 2019 dusz, par. ew. 3130 dusz.

Międzyrzeczka, rzka w gub. grodzieńskiej,
dopł, Zelwy al. Zelwianki (lew. dopł. Niemna).

Międzyrzeczka, wś, pow. owrucki, w 1867
r. odkryto tu syenit,
Międzyrzeczka (rus. Meżyreczka al. Przy-

szczypówka, Ozdobna), wś. nad rz. Taszłykiem,
pow. bałeki, w 4 okr. polie., gm. i par. Hoło-
waniewskie, 80 dm., 675 mk., 1260 dz. ziemi
włośc., 3198 dz. dwor , cegielnia. Należała do
Potockich; dziś Hudym-Lewkowicza Dr. M.

Międzysargi, folw., pow. oszmiański, 3 okr.
polie., o 4 w. od Oszmiany a 5 w. od Dzie-
wieniszek, 27 mk. katol.; własn. Milewskich.

Międzyświeć, wieś, pow. skoczowski, par.
Skoczów na Bzląsku austr., rozl, m. 518, lu-
dności 311.

Międzywodzie, przys. do Skopania, pow.
tarnobrzeski, w miejscu podmokłem, 160 m.
npm., o 87 kil. na płd.-zach. od Baranowa,
przy drodze do Baranowa z Tarnobrzegu, na
prawym brzegu Wisły. Mac.
Mięguszowce, mylnie Mięguszowa, niem,

Mengsdorf, także Minksdor/, węg. Menguszfalu,
w hr. spiskiem (Węgry), w pow. tatrzańskim,
w dystrykcie wielickim, u południowych stóp
Tatr, na płn. od Łuczywny, u połączenia się
potoków Weśnika i Kiśnicy, na zach. od Ba-
tyzowiec. Granicę od Batyzowiec tworzy rz.
Poprad, Liczy dm. 48, mk. 443, obszaru 5308
katastr. sążni kw. (1880). Należy do sądu
powiat. w Sobocie Spiskiej, urzędu podatk.
w Kieżmarku, urzędu poczt, w Łuczywnie.
Jest tu katol. kościół filialny pod wez. ś, To-
masza apostoła, zbudowany z kamienia, cał-
kiem zaniedbany. Wieża ma u góry w każdej
śclanie okno dwoiste nakształt romańskich.
Dzwonów 3; na największym napis literami
niemieckiemi: „„Lucas, Marcus. Mateus, Johan-
nes. 1552; na pośrednim: „,In honorem. Dei
fudit. me, Georgius Wierd. in Eperies. Anno.
omini. 16554; na najmniejszym: EKceelae.

Menkusfalven.: $. Thomae. 1722*. Należy do
Par, łac, w Batyzowcach. Według szem dyec.
Spiskiej zr. 1878 było tu dusz rz.-kat. 36,
©w. 342, żyd, 4, razem 382. Ewangielicy na-
leżą do gm. ewang. w Batyzowcach, w miej-
Scu ząś mają kościołek ewang. filialny, posta-
wiony r. 1838 i 1889 je >aÓk

arlassy'ego. Szkoła ewang. Uezących się
55 (188) i 5 sk 43:

ięguszowiecka dolina, dolina tatrzań-
ska, w Tatrach Spiskich, po płd. stronie głó-
Wwnego grzbietu Tatr. Jak dolina Kościeliska
Po stronie polskiej, tak powyższa dolina po
stronie węgierskiej należy do najpiękniejszych
dolin tatrzańskich. Ztąd też nazwano ją perłą
Tatr. Płn.-wsch. ścianę doliny tworzy głó-
 wny grzbiet, ciągnący się od szczytu Czubry-  
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ny, narożnika dolin M., Ciemnych Smreczyn i
Roztoki, aż po Batyzowiecki szczyt (2486 m.),
W grzbiecie tym wznoszą się: Mięguszowiecka
turnia (2435 m.), Rysy (2508 m.), Wysoka
(2555 m.) i Granek (2500 m.), „Od zachodu
ogranicza dolinę obszerny grzbiet Baszty, od

wsch. zaś grzbiet Batyzowieckize szczytami
Iupą i Kończystą, Od płd. jest wyłom ku
Węgrom, gdzie dolina ma swe ujście. Orygi-
nalność tej doliny tworzą dwa potoki, które
ją wzdłuż przerzynają, okrążając jej środek,
Dno tej doliny przedstawia potężną wyżynę,
z której na obie strony spadają wody, jedne
do potoku Hinczowego, drugie do Popradzkie-
go. Położenie tej doliny odpowiada dolinie
Białki. Grzbiet Mięguszowieckich turni od-
dziela je od siebie. Składa się cała z tarasów,

tworzących odrębne zatoki, jakby nowe doli-
ny. Właściwem jej przedłużeniem jest wyży-
na, na której leżą Hinczowe stawy (ob,); dwie
inne jej terasy posiadają wyraźne dla siebie
odgraniczenia za pomocą ramion kolosalnych.
Wielka turnia Kopą Mięguszewiecką (2297
m.) zwana, która się wznosi w środku doliny,
zamyka jedną stroną kotlinę Zabich stawów,
u południowych stóp Rysów rozlanych, drugą
stroną kotlinę stawu Zamarzłego i Smoczego,
i schodzi po nad staw Popradzki, który znów
otacza Osterwa. Stąd dzielimy dolinę M. na
trzy odnogi: Hinczową, Zabią i Zmarzłą. Opi-
sy stawów pod odnośnemi nazwami. Qzyt.
Walerego Eljasza Przewodnik do Tatr, Kra-
ków 1881, str, 246—254. „Br. G.

Miękinia, wś, pow. chrzanowski, leży nad
małym bezimiennym potokiem, dopływem
Krzeszówki, pod 379 16' wsch. dłg. od F., a
5008/30” płn. szer., w okolicy falistej, pia-
szczystej, pokrytej sosnowym lasem. Domy
zabudowane wzdłuż potoku w ten sposób, że
najwyżej położone są 446 m., najniżej 296 m,
npm. wzniesione. Na wsch. od wsi prowadzi
droga z Krzeszowie do Nowej Góry, gdzie się
znajduje par. rz.-kat, W tej wsi znajdują się
obfite łomy czarnego i czerwonego marmuru,

który używają na ozdoby kościołów krakow-
skich i pomniki, tudzież porfiru, a nadto ko-
palnie galmanu hr. Artura Potockiego, Odda-
lenie od Krzeszowice na płn.-zach. wynosi 4
kil. Zaludnienie składa się z 707 mk. rz.-kat.,
trudniących się obok rolnietwa wyrobami płyt
na stoły i drobnych przedmiotów z marmuru.
Posiadłości większej nie ma; pos. mn. ma ob-
szaru 706 mr. roli, 37 łąk i ogr., 152 past. i 26
mr. lasu. M. graniczy na płn. z Nową Górą,
na płd.-wsch, z Krzeszowieami, na zach, z Fi-

lipowicami a na wsch. z Czerną. "| Mac.
Miękinka, rzeczka, dopł. Eliaszówki w pow.

chrzanowskim.
Miękinów, niem. Minken, 1266 r. Minkowitz,

1360 r. Minkenow, dobra, pow. olawski, odl, 2

=
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m. od Olawy. Posiada kościół par. kat. z 1817
r., kościół par. ewang, starożytny, szkołę
ewang., szkołę katol. W 1844 r, 110 dm., 910
mk, (158 kat., 18 żyd.). Uprawa lnu, rozległe
lasy iglaste. Do M. należy kol. Kurzawa al.
Paperwiiz, Br. Ch. '

Miękińskie, wzgórze w pow. chrzanowskim,
ob. Filipówka.

Miękiny i Miękinki, pow. sochaczewski, gm.
i par. Iłów,

_ Miękisz 1.) Nowy, wś w pow. jarosławskim,
par. rz.-kat. Laszki, 192 kil. od Radymna od-

_ dalona, ma par. gr.-kat, z cerkwią drewnianą,
szkołę ludową 1-kl., urząd poczt,, i kasę po-
życzkową gm, z kapitałem 1460 zł. w. a. WŚ

- liczy podług spisu ludności z r. 1881 mk. 1055,
z których 46 przebywa stale na obszarze więk.
pos. Micewskich. Podług szemat, duchownych
ma być 167 rz.-kat. i 969 gr.-kat., zatem 1136.
WŚ leży w równinie, 216 m. npm,, w okolicy
piaszczystej, sapowatej, z praw. brzegu Sanu,
ale część gruntów w stronie płn, jest cokol-
wiek wzniesioną. W tem wzniesieniu wystę-
puje urodzajna glinka. W stronie płd. jest
część gruntów sapowatych, nieuprawianych,
obracanych na łąki i pastwiską. Pos. więk,
ma obszaru 464 mr. roli, 89 łąk, 10 past. i 454
szpilkowego lasu; pos. mn. 1061 roli, 193 łąk
1279 mr, past. M. Nowy jest gniazdem rodu
Miękiskich, z ktorych Andrzej, wojski prze-
myski, był protektorem różnowierców, którzy
w XVI w. w domu jego mieli utrzymanie i
ochronę. Do niego schronił się także Stanisław
Orzechowski, ale później poróżnił się z nim i
przeciw niemu występował. M. Nowy grani-
czy na zach. z Korzenicą, na płn. z Czerniaw-
ką, a na wsch. ma sosnowe bory, ciągnące się
blisko 15 kil, 2.) M. Stary, wś, pow. jaro-
sławski, na płd. od Nowego, ma w części poło-

 żonej na płn. od wsi cokolwiek lepsze grunta
niż M. Nowy, ale w części płd, także nieuży-
teczne sapy. Należy do par. rz.-kat. w La-
szkach a gr.-kat, w M, Nowym i liczy 551 mk.,
mianowicie 384 rz.-kat, i 146 gr.-kat. Jest tu
szkoła filialna, Na obsz. więk, pos. przeby-
wa stale 26 mk. Kasa pożyczk, gm. rozporzą-
dza funduszem 1077 zł. w. a. Pos, więk. Wła-

_ dysława Younga ma obszaru 287 roli, 37 łąk i
_ogr., 5 past. i 50 mr, lasu; pos, mn. 530 mr. roli,
92 łąk i 192 past. M. Stary graniczy na zach.
z Laszkowską Wolą i Charytanami, na płd.
Zaleską Wolą a na wsch, z Tuchlą, Mac.
Miękochody, ob. Miakkochody,

Miękoszyn, wś, pow. pułtuski, gm, Czajki,
par. Pomiechowo. W 1827 r. wś rząd,, 8 dm.,
63 mk.

 Miękowice, ob. Minkowice.
Miękowice, ob. Mykowice. z A
Miękówko, folw., pow. poznański, 1504 mr,lam  
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rozl, 4 dm., 42 mk., należy do gm. i dom.
Owińsk. Poczta w Owińskach.
Miękowo, wś, pow. poznański, 13 dm., 100

mk., 28 ew., 98 kat.; 44 analf, Poczta, gośc.
i tel. w Owińskach, st, kol. żel. w Poznaniu.

Miękupie, ob. Menkupie,

Mięsne, leśniczówka koło Potutorów, na
obsz. dwors, m. pow. Brzeżan,
Mięsosośnia al. Mięsosna, w dok. Myascha

sosznya (poduchowna i szlach.), wś ifolw., pow.
łowiecki, gm. Bielawy, par. Waliszew, odl. od
Łowicza 28 w. W 1827 r. było tu 16 dm,,
85 mk. W 1881 r. mk. kat. 165, dm. 13, ziemi
mr. 145, osad 7 w szlacheckiej, a w duchownej
mr, 40, osad 8; w 1864 r. w szlacheckiej mr.
100 pr. 254, osad 7; ludności 5], a w podu-
chownej mr. 69 pr. 188, osad 15. Posiadłość
poproboszczowska, dziś własność skarbu, ma
mr. 345. Wspomina ją Lib. Benef, Łaskiego
(t. II, 424).

Mięsy, wś, pow. grójecki, gm. Kobylin, par.
Jasieniec. W 1827 r. 5 dm., 61 mk. Wcho-
dziła w skład dóbr Częstoniew.

Mięta, rzka, dopływ Bugu, w pow. brze-
skim,

Miętkie, wś ifolw., pow. hrubieszowski,
gm. Miętkie, par. Nabroż (rus. Sahryń), odl.
20 w. od Hrubieszowa, Jest tu cerkiew filial-
na pounicka i szkoła początkowa. W 1827 r.
było tu 73 dm. 536 mk, Cerkiew tutejsza
erekcyi niewiadomej, istniała w XVIII w.
w 1860 r. nowa z drzewa wzniesiona, filia par.
Sahryń. Dobra M., własność dawniej Horo-
dyjskich, Wyszyńskich, obeenie Tadeusza
dwieżawskiego. Dobra M, składają się z folw.
l wsi M., Jędrzejówka i Adelinki, rozl. mr.
2106; folw. M.: gr. or. i ogr. mr.591, łąk
mr. 162, lasu mr, 516, nieuż. i place mr. 21,
razem mr, 1290; bud. mur. 5, z drzewa 13;
folw. Jędrzejówka: gr. or. i ogr. mr. 174, łąk
mr. 25, lasu mr. 306, nieuż. i place mr. 4, ra-
zem mr. 509; bud. z drzewa 8; folw. Adelinki:
gr. or, i ogr. mr. 291, łąk mr, 10, nieuż. i pla-
ce mr, 6, razem mr, 307; bud, z drzewa 6; pło-
dozmian 10-polowy. Są pokłady torfu. WŚ
M. os. 52, z gr. mr, 1007; wś Jędrzejówka os.
14, z gr. mr. 207; wś Adelinki os. 11, z gr.
mr. 59. M., gmina należy do sądu gm. okr. IV
w Mirczach, st. poczt, [yszowce. Ma 14578
mr. obszaru, 3307 mk, W skład gminy wcho-
dzą: Adamówka folw., Adelinki wś i folw.,
Andrzejówka wś i folw., Kożuchy wś i folw.,
Lipowiec, Miętkie, Mołożów Rakowskiego
wś i folw., Mołożów Chrzanowskiego, Sahryn
wś i folw., Tuczany wś i folw,, Turkowice
z folw. Br, Ch.

Miętne 1.) folw., pow. wieluński, gm. i par.
Siemkowice, odl. od Wielunia 21 w,, dm. 2,
mk, 13. W 1827 r. 1 dm,, 10 mk. 2.) M.,
wś i folw., pow. garwoliński, gm, Wola Remb-
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kowska, par. Garwolin. Leży przy drodze
żel. nadwiśl., o 3 w. od Pilawy ku Sobolewo-
wi. Ma 49 dm., 360 mk., 1446 mr.; w 1827 r.

- była ta wś rząd., 44 dm., 302 mk. M. nale-
żało dawniej do sstwa garwolińskiego. Obe-
enie stanowi majorat nadany 1842 r. pułk.
Staniukiewiczowi. Br. Ch.

Miętne, przys. na płd. od Grębowa, pow.
tarnobrzeski, na płn. od Wydrza.
Miętówka, rzka, dopływ rz. Tykwa al. Po-

łonki (lew. dopł. Styru).
Miętusia dolina, dolina tatrzańska, w Ta-

trach nowotarskich, uchodząca od wschodu do
doliny Kościeliskiej (ob.), po półn. stronie
głównego grzbietu Tatr. Do Czerwonego
Wierchu Małołąckiego (2101 m. szt. gen.),
wznoszącego się w głównym grzbiecie, przy-
piera od płn. szorstki garb, z którym w dal-
szym północnym biegu łączy się pismo lesiste
Siwarowe i Przysłop, czyli Turnie Miętusiań-
skie, tworzące wschodni bok doliny Miętusiej
i oddzielające ją od doliny Małej Łąki. U za-
chodnich stóp Przysłopu, przełęczy między Si-
warowem a Hrubym Reglem (ob.) dolina M.
zwraca się na zachód ku dol. Kościeliskiej,
Tu od płn. wznoszą się nad nią Hruby Regiel
(ob.), Jaworzyńskie turnie, między nimi Ja-
worzynka (ob.) i Kończysta, Zachodni zaś
bok doliny tworzy potężna przypora górska,
wychodząca z głównego grzłietu, od szczytu
Ciemniaka czyli Czerwonego Wierchu Upła-
ziańskiego; w niej Twardy Upłaz, następnie
skalisty Satern i lesiste Gładkie upłaziańskie.
Przypora ta szeroko się rozłożyła między dol.
Miętusią a Kościeliską, W górnej swej czę-
Sci rozdziela się ta dolina na dwić dzikie do-
linki, Mułową i Litworową, rozdzielone po-
tężną odnogą górską, wybiegającą od przełęczy
wznoszącej się między Krzesanicą a Małołącz-
niakiem. Wspomniana przełęcz łączy dolinkę
Litworową od płn. z dol, Rozpadliną od płd,,
z dziko poszarpanych skał złożoną, a leżącą
Już na górnej granicy kosodrzewu. Dol. Li-
tworowa tworzy wschodnie, Mułowa zaś za-
chodnie ramię M. doliny. Nazwę swą nósi
dolina od Miętusów, najdawniejszych posiada-

czy dolnej części doliny Kościeliskiej i byłych

sołtysów w Miętustwie, części wsi Cichego,
Pow. nowotarski, Ob. Czerwone Wierchy, Flru-
by Begiel, Jaworzynka, Kóńczysta, Kościeliska do-
lina. Br. G.

Miętusia Kira, Niśnia i Wyśnia, łąka w Ta-
rach nowotarskich, w dolinie Kościeliskiej j
tuż niedaleko wejścia doń, dokoła otacza ją

las; po niej rózrzucone są szopy na Siano; po

nad lasem od wsch. wyziera ostra turnia Koń-

czysta (1311 m.), pod którą leży Miętusia hala.
Ob. Kościeliska dolina, t. TV, 449. _ Br. G.
Miętusowo, folw. nad rz. Wissą, pow.

szezuczyński, par. Wąsosz. Leży tuż pod  
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Szózuczynem. Posiada młyn wodny i pokła-
dy torfu. Folw. M. rozl. mr. 160: gr. or.i
ogr. mr. 102, łąk mr, 37, pastw. mr. 8, lasu
mr. 4, nieuż. i place mr. 9; bud. murow. 1,
z drzewa 11.

Miętastwo, północna część wsi (Cichego,
w pow. nowotarskim, dawne sołtystwo. Do
wiadomości tyczących się gm. Cichego, po-
danych w t.I, str. 673, dodajemy następujące,
W 1777 r. było w gm. Cichego dm. 257,
mk. 1375; w r. 1799 dm. 309, mk. 1809; w r.
1524 dm. 540, mk. 1866. Według lustracyi
zr. 1686 było siodlarzy i zarębników 16, no-
waków 7, razem upłącali czynszu rocznego
złp. 168 gr. 18, komornicy złp. 6, sołtys na
młynie o jednem kole złp. 11, razem złp. 186
gr. 18. Lustracyaz r. 1660 podaje: „W tej
wsi znajduje się zagrodników 17, na nieró-
wnych zagrodach zasiedli, płacą rocznego
czynszu złp. 354 gr. 18; kwartalnego razem
złp. 48; spy owsianej korcy 7, w kwocie złp.
2 gr. 24; oprawy łokci 31, w kwocie złp. 2
gr. 17 den. 2. Robią rocznie dni 6 bydłem,
tyleż pieszo*, Sołtys Wawrzyniec i Michał
Miętusowie. Ich ojciec, Tomasz Miętus, loko-
wał wieś de cruda radice od rzeki Rogoźmika,
koło góry Ostrysz od źródeł Rogoźniką aż do
połączenia się jego z Cichą i Bystrą według
przywileju Zygmunta III z 26 lipca 1595 r.
Sołtys otrzymał dwa łany, młyn i karczmę,
folusz, palenie wódki, ośmiu zagrodników
w obrębie wsi osadzić się mających, wolność
łowienia ryb w Bystrej i Cichej, wolną paszę
na górach Dolinka i Brześko (Przysko), tu-
dzież w Czerwonym potoku, wpadającym do
potoku Surowego. Osadnicy mają robić 6 dni
za zapłatą, Według lustracyi zr. 1765 było
tu: osiadłości 35, młynów 6. Płacono rozmai-
tego podatku złp. 2544 gr. 26. Sołtystwo
było w posiadaniu Andrzeja i Jana Miętusów
za przywilejem zatwierdzającym Augusta III
z 80 wrześ. 1746. Dawali do dworu corocznie
czynszu i kwartałowego złp. 123. Br. GQ.

Migacz, pust., pow. sieradzki, gm, Grusz-
czyce, par. Wójków, odl. od Sieradza w. 22.
Migajewo, st. dr, żel. odesko-podwołoczy-

skiej, między Wesołym Kutem o 14 w. a Roz-
dzielną o 15 w. :

Migalany, ob. Mikalany.
Miganica, węg. Medencze, wś, hr. beregskie

(Weęg.), kościół paraf, gr.-katol., 556 mk. |
Migany 1.) wś, pów. trocki, w 2okr, polie.,

gm. Kronie, okr. wiejski Taliszki, 88 dusz
rew. 2.) M., wś, pow. trocki, w 3 okr. polie.,
gm, Jezno, okr. wiejski Koszany, 0 57 w. od

Trok, 11 dm. 120 mk. (115 kat., 5 żydów);
własność m. Kowna. „ J. Kra.

Migdaliszki 1.) zaśc., pow. wileński, w 3
okr, polic., gm. Malaty, okr. wiejski Bijucisz-

ki, dobra Pacuny, o 14 w. od Malat, 8 dusz
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rew.; własność włościan skarbowych, 2.) M.,
folw. szlach. nad stawem, pow. wileński, w 3
okr, polic., o 56 w. od Wilna, 2 dm., 29 mk.
katol. J, Krz.
Migdałowicze,wś nad bezim. dopł. Usy,

pow. miński, gm, kojdanowska, przy drodze
z folwarku Wilszczyzny do Stańkowa, 14
osad, gruntą lekkowzgórkowate, bezleśne,

_ Migdałowo, zaśc., pow. wilejski, w 3 okr.
polic., gm. Miadzioł, okr. wiejski ostrowski,
10 dusz rew.

__ Migdały, futor, pow. lidzki, w 4 okr. police.
o5lw. od Lidy, o 13 w. od Wasiliszek, 1
dm., 5 mk, prawosł,, 12 rzym.-kat.; własność
hr. Potockiego. AT,

Migehnen, niem, dok, Minnigein, Myngen,
Mengen, wś z kościołem paraf. na Warmii, pow.
brunsberski, st. p. Orneta. W 1856 r. 678
mk. Tutejszy okręg urz, stanu cywil. w 1880
r. miał 2249 dusz; w r. 1882 r. urodziło się
104 dzieci, zawarto 20 ślubów, umarło 57
osób. R, 1310 d. 9 grud. nadaje bisk. warm.
Eberhard Konradowi i Janowi, dzieciom tłu-
maczaą Jana, 4 włóki w Mgnyen. Te 4 włóki
odkupił później bisk. Henryk III (1378—1401)
od ówczesnego posiadacza Dyteryka v. Min-
gen, zamienił je na włóki czynszowe i nadał
je Janowi. Gross z Ornety (ob. Cod. dipl.
Warm., I, 27/2—273). R. 1311 d. 4 marca
nadaje bisk, Eberhard Henrykowi i bratu jego
Teodorykowi 100 włók in campis Myngen,
z 8 częścią kar sądowych, quae ad collum et
ad manum se extendunt, i z mniejszem sądo-
wnictwem. Obaj lokatorzy mają posiadać 10
włók wolnych od czynszu, od drugich 10-tą
włókę także wolną. Kościół otrzymuje 4 włó-
ki, od reszty będą płacili pół grzywny od
włóki po roku wolności, Aby im nie była
trudno o osadników, nadajemy im jeszcze 3
włóki na urządzenie karczmyimłyna; za te i za
owe 10 włók będą płacili do katedry 1 funt
wosku. Datum in castro nostro Brunsberg
(ob. tamże, str. 274). R. 1375d. 11 list. za-
pisuje Henryk III, bisk. warm., 4'/, wł. lasu
mieszkańcom wsi Myngen (ob. od. dipl.
Warm., II, str. 548), R. 1376 d. 25 maja ku-
pił bisk. warm, Henryk III sołectwo wAK;
wraz z należącemi do niego 4 włókami, karcz-
mą i młynem od Mikołaja i Bernko. Teraz
sprzedaje znów karczmę i młyn wraz z stawem
i 14 morgami Henrykowi vy, Padirborn, miesz-
czaninowi z Ornety (ob. Cod. dipl. Warm :
III, str. 9), R. 13794. 1 lut. zezwala bisk,
Henryk, że młyn z M. może być przeniesiony
do wsi Kisenwerk, założenie nowych młynów
w M. nie jest dozwolone. R. 1505 d. 5 sierp:
odnawia bisk, Łukasz przywilej wsi, zapisuje
jej 10 włók, między tymi 6 dla sołtysa a 4
dla proboszcza, R. 1555 d. 22 lut, odkupili
mieszkańcy wsi M, spustoszałe dobra FKisen-
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werk, zawierające 24 włók, od bisk. Stanisła-
wa Hozyusza za 500 grzywien i za rocznym
czynszem wynoszącym '/ę grzywny od włóki;
za to uwalnia ich bisk, od tłoki i wszelkich
innych ciężarów. Proboszczowi w M. zapisu-
je bisk., zamiast mesznego z owych 24 włók,
wolne pastwisko i drzewo i wkłada na każde-
go gospodarza obowiązek zwożenia drzewa pro-
boszczowi od włóki | furę, Tutejszy kościół
poświęcony jest ś. Wawrzyńcowi; 1338 r. był
tu prob. kś, Jakób; 1638 r. Jakób Jordan; r.
1878 było tu 1372 komunikantów. Ks. Fr.
Migga al. Neusasserei, al. Hussfuhr (ob.).
Miggau, niem., ob, Jfżgowo,
Miggenburg (niem.), dobra ryc., st, poczt.

Troempau 4 kil. odl, Obejmują 94:90ha roli
orn. i ogr., 13:60 łąk, 12:50 past., 2:90 boru,
3:60 nieuż., razem 127:50 ha; czysty dochód
z gruntu 2310 mrk. Właśc. Hermann Friccius.
Okr. urzędu stanu cywil, Schaaken; 1856 r.
43 mk. Kś. Fr.

Miggenthal, niem., wś, pow. gierdawski,
st. p. K. Gnie, okr, urz. stanu cywil. Mauen-
walde, 27 mk, (1856 r.). Kś. Fr.
Miggenwalde (niem.), folw. szlach., pow.

morąski, st. p, Libsztat 8 kil. odl. Ma obsza-
ru 122 ha roli orn. i ogr., 11 łąk, 10 boru, 1
nieuż., razem 144 ha; czysty dochód z gruntu
529 mrk,; okr. urz. stanu cywil. Rosenau,

Miggi (niem.), ob. Mógź,
Migguszen, niem., maj. chełm., pow. we-

lawski, st, p. Griimhayn 6 kil. odl. Obejmuje
188 ha roli orn, i ogr., 45 ląk, 86 pastw., 57
boru, 5 nieuż., razem 331 ha; czysty dochód
z gruntu 2640 mrk. Kś, Fr.

Migi, niem. Miggi, wyb. do Pałubie, pow.
kartuski, st. p. Sierakowice. Kś, Fr.

Migliniki, zaśc., pow. trocki, w 2 okr. po-
lic., o 54 w. od Trok, 1 dm., 16 mk. kat.

Migliny, wś, pow. trocki, w 2 okr. polic,,
gm, Szumiliszki, okr. wiejski Bogdanańce, 38
dusz rewiz.; poprzednio własność Seweryna
Romera, obecnie włościan rządowych, J, Krze.
Migiowken (niem.), ob. Migłowskie,
Migłówka, ob. Migłowskie,
Migłowskie (Kętrz. Miglowska), niem. Mi-

glowken, wś, pow. wejherowski, st. p. Przeto-
czyn; 1871 r. 3 dm., 3 dymy, paraf. i szkoła
katol, Szynwałd, filia do Kielna, ew, Smażyno,
Obejmuje 2 gburskie posiadłości, 1 włókę i 28
mr, obszaru, 30 mk. (1868 r.), 20 kat,, 10 ew.
Odl. od Wejherowa 1*/, mili, Kś, Fr.

Migocin, rzka, ob. Migotyca,
Migomzdzie, wś, pow. rossieński, w 3 okr.

polie., par. gawrańska,
Migotyca al. Migotycze, rzka w pow. dzi-

sieńskim, przepływa około zaśc. Fabianowo i
folw. Łupskiego. Rzeczka Migocin pod wsią
Łastówka będzie zapewne tą sąmą rzeczką.



Migów, wś, pow. grodzieński, b. wł. Aleks,
Obuchowicza.
Migówka 1.) wś, pow. wilejski, w 1 okr.

polie., gm. Radoszkowicze, okr. wiejski Putni-
ki, przy b. dr. poczt, z Wilna do Mińska, 7
dm., 58 mk. prawosł. (24 dusze rew.). 2.) M.,
zaśc. rząd., pow. wilejski, w 1 okr. polie.,

0 47 w. od m. Wilejki, przy b. dr. pocztowej
z Wilna do Mińska, I dm., 4 mk. żydów. 8.)
M., właściwie Mnichówka, przedmieście Smo-
trycza (ob.). J. Krz.

Migowo 1.) niem. Miggau (dok. 1379 r.
Emgowo), dobra, pow. gdański, st. p. Szydlice.
Obszar wynosi 334:57 ha; roli orn. i ogr.
312-46, łąki 1:82, pastw. 13:60, nieuż. 6*87,
wody 032; czysty dochód z gruntu 5298 mrk.
Sprzedaż mleka, które codziennie 2 razy do-
wożą do Gdańska, W 1868 r. 156 mk., 120
kat., 36 ew., 9 dm., okrąg sądu polubownego

i paraf, ew. Wujeścisko, okr. urz. stanu cy-
wil. Cyganki; paraf. kat. św. Wojciecha na
przedmieściu gdańskiem; odl. od Gdańska */,
mili. Z dóbr tych pobierali dawniej biskupi
kujawscy dziesięciny, bo jeszcze dziś płac. M.
proboszczowi ś. Wojciecha tak zwany grosz
biskupi, wynoszący 1 tal. 12 sbr, (ob. Kujot:
O majątkach bisk,, str, 25). 2.) M., niem.
Miiggow, 0s,, pow. lęborski. Kś. Pr.

*  Miguciany 1.) wś rząd., pow. trocki, w 3
okr. polic., gm. Hanuszyszki, okr, wiejski M.,
o 10 w. od Hanuszyszek, 42 dusze rew. Okręg
wiejski M, mieści w swym obrębie wsie M.i
Duhoramieniańce, 73 dusz rew. 2.) M., wś,
pow. trocki, w 2 okr. polic., gm. Zośle, okr.
wiejski Giluty, wraz z zaśc. Słobódką 67 dusz
rew. 8.) M., wś szlach. nad jez. Bezduk
pow. trocki, w l okr. polic., 24 w. od Trok,
10 dm., 126 mk. kat. 4.) M., wś rząd., pow.
trocki, w 4 okr. polie,, 48 w. od Trok, 11 dm,,
98 mk, kat, Jr.

Migule, folw. szlach., pow. oszmiański, w 2
okr. polic., 28 w. od Oszmiany, 2 dm., 24 mk.
(13 prawosł., 11 kat.). PR;

Migulińska stanica, okr. ustmedwiedycki,
w ziemi Dońskich Kozaków, na praw. brzegu
Donu, 21092 mk. A

, Miguny 1.) wś, pow. wileński,
lie., gm. Rudomino, okr. wiejski Petesza, 0 20
w. od Wilna, 5 dm., 39 mk. kat. 2.) M.,, ws

włośc., pow. lidzki, w 1 okr. police, gm. Zyr

muny, okr. wiejski Dworzyszcze, w majątku
Trokiele, o 15 w. od Lidy, 19 dm., 186

mieszk. J, Krz.

Migura, kol., ob. Kośmidry.
Miih.... por. Mich....

Mibailewa al. Mihatlewy, także Mihadluski,

potok górski, nastaje na hali Mihailewą zwa-

nej (1448 m.) w obr. gm. Hryniowy, w pow.
kosowskim; płynie górskim leśnym parowem
na północny-wschód, po nad którym od zacho-

w 6 okr, po-  
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du wznosi się grzbiet Rozbinyczna (1274 m.),
a od wschodu Pochreptina (1312 m.). Zlewa
swe wody poniżej Starej Klauzury do Pro-
bihny z prawego brzegu, Długość biegu 4
kil. a Br. G.

Mihailewa bała, w Karpatach czarnohor-
skich, ob. Zudowa,

Mihal, ob. Jfichałpol.
Mihalany, Migalany, wś, pow. chocimski

gub. besarabskiej, par. kat. Chocim, prawosł.
Rotunda, leży przy trakcie pocztowym z Mo-
hylowa do Glinnej. J. Krz.
Mihalany 1.) węg. Mikałyi, wś, hr. zie-

mneńskie (Zemplin Węg.), kościół kat. filial.
opustoszały, ewang. paraf., żyzna gleba, 645
mk, 2.) ML, po węg. Szent- Mikały, wś, hr. sza-
ryskie (Węg.), kościół kat. paraf., lasy, mły-
ny wodne i tartaki, 691 mk.

Mihalcze, ob. Mzchałcze.
Mihalowce, ob, Michałowce.
Mihalowce, węg. Nagy-Mihaly, mko, hr.

ziemneńskie (Zemplin Węg.), nad rz. Laborcą,
stacyd węgiersko-galicyj. kol. żel., st. poczto-
wa i telegraficzna, kościół paraf, rzym.-katol.
i gr.-katol., synagoga żydowska. Piękny za-
mek z wielkiemi budynkami gospodarskiemi,
młyny wodne, 3593 mk.

Mihałti, ob. Afichałki (pow. radomyski).
Mihnowieze, wś nad rz. Wechrą, pow. kra-

Śniński gub. smoleńskiej, na płd.-zach. od m.

powiat ; wspominana w kronice Weliczki, t.

II, 324i591.
Mihoderka 1.) pot. łączny, nastaje w wscho-

dniej stronie gm. Czernohuz, w pow. WwyśŹnI-

ckim, wśród łąk Bahna; płynie na wschód ty-

mi łąkami przez obszar Ispasa 1 na obszarze

Łukawca uchodzi z lew. brz. do Mihodry (ob.).

Długość biegu 15 kil. 2.) M., ob. Jihodra,

Czyt. art. Majdan, pasmo górzyste. Br. G.

Mihodra, karczma i młyn przy ujściu rzeki
M. do Seretu, na obszarze gm. Zadowy (Sado-

wy), pow. storożyniecki, Br, G.
Mihodra, rzeka, w górnym biegu także M£i-

hoderką "zwama, nastaje w płd.-wsch. stronie
mka Wyżnie, w pow. wyżniekim, wśród ob-
szernych łąk; zrazu płynie na płn.-wschód;
przerznąwszy gościniec wyżnieko-berhomecki
przyjmuje kierunek wschodni i tworzy grani-
cę między Ispasem (od płn.) a Berhometem n.
Seretem, płynąc popod kolonie berhomeckie
Alexanderdorf i Katharinendorf, Od Katha-
rimendorf przechodzi zupełnie na obszar Ber-

hometu Sereckiego, opływa od płd. strony kol.
berhomecką Mihodrę, od której bierze swą

nazwę; tutaj od pr. brz. zasila się wodami po-
toku Sołońca, przerzyna płn--wsch. kraniec la-

su Sławca, a przyjąwszy potok Sławiec od pr.

brz , przerzyna gościniec wyżnieko-łukawiacki,

miją zdala kol. Lipoweny i przechodzi wkoń-

cu na obszar gm. Sadowy, gdzie uchodzi do
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Seretu z lew. brz,, przyjąwszy jeszcze z pr.
brz. potok Kosowankę, który właściwie jest
południowym ramieniem M. Przyjmuje liczne
wody; od pr. brz. Sołoniee, Sławiec i Koso-
wankę, z lew. zaś Mihoderkę i potoki spływa-
jące z płd. stoku pasma górakiego, Majdanem
(ob.) zwanego, między nimi Wahniewy pot.
Łąki leżące po płn. stronie Mihodry, między
nią a Mihoderką, zowią się „„Bahna'; po płd.
stronie, między M. a Sołońcem „„Jeremie pole”
(431 m.) a koło Lipowen legły łąki Mokrec;
między M. a Kosowanką łąki! „Kozmena Bah-
na.* Długość biegu wynosi 30 kil, Dolny bieg
tej rzeki nader kręty. Br. GQ.

Mihodra, rus. Jfihidra, kol. nad rz. t. Ra
w obr. gm. Berhometu Sereckiego, pow, wyż-
nicki, W XVIII w. osiedli tu Filiponi. Br, G.

Mihowa, rzeka, nastaje w płd.-wsch. stro-
nie obszaru Berhometu Sereckiego, w pow.
wyżnickim, z połączenia się kilku potoków
leśnych na polanie Majdan, spływających
z grzbietu górskiego, ciągnącego się od SZCZzy-
tu „Iry Mohiły* (852 m.) do sźczytu „„Perechre-
stje” (1014 m.). Od polany Majdan płynie po-
tok ku płn.-zach , a potem ku płn. i płn.-wsch,
przez obszar gm. Mihowy, zrazu wązką leśną
doliną, potem doliną szerszą, łączną, wśród
której legły chaty wsi Mihowy. Od wschodu
nad doliną bystrej M, wzbiły się lesiste czub-
ki, jak Rosohaty (823 m.), Grony (837 m.),
Mała Kiczera (749 m.), a od zach. dwa szczyty
Stożok (859 m. i 784 m.). Połączenie się po-
toków źródlanych leży 580 ia. npm., ujście
480 m. npm, Długość biegu 18 kil. Uchodzi

_do Seretu z pr. brz. Zasila się licznemi stru-
gami bezimiennymi, spływającymi z sąsiednich
wzgórzy. Br. G.

Mihowa, al. Jiehowa, także Nihawa, wś pa-
rafialna, w pow. wyżnickim, nad rz. Mihową,

_ pr. dopływem Seretu. Od zach. przytyka do
_ obszaru Berhometu Sereckiego i Ispasa, od płn,
do obszaru Banilli ruskiej, od wsch. do obsza-
ru Łukawca, Megi i Banilli mołdawskiej. Pół-
nocna granica bieży grzbietem pasma Majdanu
(ob.). Rzeka Seret przepływa obszar M, od
płd.-zach, na płn.-wsch. i rozdziela obszar M.
na dwie części północną i południową, Część
płn. przepływają od zach, ku wsch, liczne po-
toki, między nimi Mihodra z pobocznymi Mi-
hoderką i Sławcem. Między Mihoderką a płn,
granicą M, legł las Górny, pokrywający płd.
stok Majdanu; nad samą granicą środleśna.
polana z licznemi zabudowaniami. Między
Sławcem a gościńcem nadsereckim, płn. ob-
szar przerzynającym, wznosi się wzgórze
Truskowa (499 m.), a między Sławcem i Mi-
hodrą rozpościera się część lasu Sławca, nale-
żącego przeważnie do Berhometu. Południo-
wy. obszar, daleko rozleglejszy, zajmują w do-
linie rz. Mihowy zabudowania wiejskie, jąk- 
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kolwiek w płn. połaci są rozrzucone zabudo-
wania i folwarki, a zwłaszcza u stóp wzgórza
Iruskowy. Między wsią a Seretem wznosi się
nagie wzgórze, 481 m. wys. Postępując od
niego na płd. wzdłuż granicy zachodniej napo-
tykamy wyniosłe, lesiste czubki, jak Btożok,
784 m. wys., drugi Stożok 859 m,, bezimienny
824 m., 752 m. Płd.-wsch. narożnik gm. M.
tworzy szczyt Trzy Mohiły (852 m.), Od nie-
go na płn. wystrzela w górę na wsch. granicy
Stajka, 876 m. wys., Wielka Kiczera 830 m.,
Tarniczka 679 m. Między wschodnią granicą
a doliną rz. Mihowy usiądły szczyty R.osoha-
ty 823 m., Grony, może Groń 837 m., las Le-
szczyny 851 m. i Mała Kiczera 749 m. wys.
W tej też stronie bierze początek rz. Mihowa
(ob.). Grórny koniec wsi leży 490 m., dolny
nad Seretem 436 m. npm. M. dzieli się na
liczne pomniejsze obszary, noszące nazwy od
swych właścicieli, jak M, Bohosiewicz (dwór),
M. Osadcę (dwór, gorzelnia, młyny i tracze);
M. Niżnią czyli Lewków i M. Wasylko (leśni-
czówka, młyny i tra cze). Cerkiew grecka nie-
unicka w miejscu. Na obsza rze włościańskim by-
ło w 1880 r. 1896 mk., na obszarze dworskim
Bohosiewicz 23, Osadca 94, Wasylko 9, ra=
zem 2022. St. poczt. w Berhomecie Sereckim.
Właściciele: Bazyli Wassilko, Wincenty i Mar-
celi Osadca, Jan, Krzysztof i Teodor Bohosie-
wicze, Br. G.

Mihowa, ob. Michowa,
Mihoweny, al. Mivoveni, wś, w pow. suczaąw-

skim, ną pr. brzegu rz, Sduczawy, na płn.-zach.
od Suczawy (miasta), w odległ. 6 kil.; leży
na wsch, od Kostyny, ną zach, od Bunineza,
a na płd. od Hatny. Północną granicę tworzy
rzeką Suczawa na przestrzeni przeszło 3 kil.
W południowej stronie wznosi się wzgórze
Korczan, al. Teiszoara, 532 m. wys. Wznie-
sienie wsi czyni 385 m. npm. Należy do par.
gr.-nieunickiej w Buninczu. St. poczt. w Su-
czawie. Mk, 1088 (r. 1880). Własność fundu-
szu religijnego, Br, Q.
Mihuczeny, al. Mihuczyny, także Kotowiec,

wś parafialna, w pow. sereckim, przy kolei
lwowsko-czerniowiecko-jaskiej, od st, w Hli-
boce 5 kil, odległa, graniczy od płn, z obsza.
rami Kuczurmare i Wołoki, od wsch. z obszą-
rem Kotula Bańskiego, na płd, z obszarem
Dymki, a na zach, z obsz, Hliboki. Wzdłuż
zach. granicy płynie potok Derelni, zabierą-
jąc z obszaru M, kilka strug wodnych, Tędy
wiedzie gościniec z Hliboki do Czerniowiec.
Wzniesienie wsi 369 m. npm. Na obszarze
włość, było w 1880 r. 703 mk., na obsz. dwor,
23, razem 726. Par. gr.-nieunicką wmiejscu.St. poczt, w Hliboce. Właścicielka Izabella
v. Ferro. Br. GQ.
Mihuczka, góra, wznosząca się na płd, od

rz. Seretu, na granicy gm, Kamenki, w pow.
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sereckim, a Presekarehn, w pow. storożyniec-

kim, pod 4032/20” wsch. dłg. g. F., 4872
płn. sz. g. Stok zach, pokrywa las, stok wsch.

pola i łąki. Wzniesienie 454 m. npm. Miej-
sce znaku triang Br. G.

Mijaczów, wś i folw., nad rz. Wartą, pow.
będziński, gm. Pińczyce, par. Mrzygłód. Leży
w pobliżu dr, żel. warsz.-wied., przy stacyi
Myszków, o 10 w. od gran, pruskiej a 25 w.
od austryackiej, posiada pokłady węgla bru-
natnego, fabryki żelazne, przędzalnię i st.
poczt, W 1782 r. wystawił tu Gordon wielki
piec. Obecnie fabr. p. n. Michałów zajmuje 90
robotn. i produkuje za 42,000 rs. rocznie, WŚ
ma 36 dm., 376 mk., 322 mr.; foiw. 8 dm., 74

mk., 1250 mr.; jest własnością braci Bauerertz.
W 1827 r. było tu 37 dm., 257 mk, Dobra M.
składają folw. M., Bendusz młyn, Tapulkai
os, fabr. Michałów, mają obszaru 2140 mr.,
w tem 604 m, ziemi ornej. Folw. M. z 08.
M. fabr., al. Kempnerówka z wsią M. i Ben-
dusz rozl. mr. 348: gr. orn, i ogr. m. 144,
łąk m. 101, pastwisk m. 19, wody m, 34, za-
rośli m. 26, nieuż. i place m, 28; osady mły-:
narskie czynszowe m. 84. Bud, mur. 6, z drze-
wa 5. Płodozmian 8 polowy. Wś M., os. 45,
z gr. m. 410; wś Bendnsz, os. 112, zgr m. 916.
Mijakowo, wśi folw., pow. płocki, gm. Ra-

mutówko, par. SŚwięcienice, odl. 10 w. od
Płocka; ma 4 dm., 91 mk., 415 mr. ziemi do-
brej i 9 m. nieuż. W 1827r. 7 dm, 71 mk.
Folw. i wsi M, rozl. m. 427: gr. or. i ogr. m.
370, łąk m. 22, pastwisk m. 7, lasu m. 18,
nieuż, i place m. 10. Bud. mur, 3, z drzewa 7.
WŚ M. os. 10, z gr. m. 10. Br, Ch.

Mijanowski-Merecz, ob. Merecz (t. VI, 259).
Mijomice 1.) al. Jfyomice (0b.), dobra, pow.

ostrzeszowski, st, tel. i st. dr. żel. w Kępnie,
st, poczt. w Domaninie. Obsz. wynosi 5896
m. Właściciel Władysław Wężyk. 2.) M,
08,, pow. ostrzeszowski, nal. do kol. i gm.:
Ostrowiec,

Mijowce, ob. Mycowce.
Mijstrewo, wś stanowiąca uposażenie scho-

lastyka płockiego w 1322 r. (Kod. maz, 44).
Mijus, właść. Mus, rz. w gub. ekateryno-

sławskiej i ziemi wojska dońskiego, wypływa
na granicy pow. sławiano-serbskiego i okr.
miuskiego; wpada do m. Azowskiego za pośred-
nietwem limanu miuskiego; dł. 180 w., szerok.
do 25 saż,; wspomina o niej Grabianka, str, 145.
Mika 1), pow. częstochowski, par. Kłobuc-

ko, wymieniona w spisie z 1827 r. 08, ma 1
dm., 7 mk, Zinberg i urzędowe spisy gub.
piotrkowskiej nie podają tej osady. 2.) M.,

. pow. garwoliński, gm, Trojanów, par.Koryt-
nica, >

Mikaitischkeń, niem., wś, pow. kłajpedzki,
st. poezt, Pliki, okr. urz. stanu cywiln. Gr.
Jagschen, M. leżą na Litwie pruskiej. Kś.Fr.  
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Mikalbude, niem., dobra ryc. na Litwie
prusk,, st. poczt. Kówarren 3 km. odl., okr.
urz, stanu cywiln, Kl, Beynuhnen. Obejmują
190 ha roli orn. i ogr., 118 łąk, 9 pastw., 5
nieuż,, razem 322 ha; czysty dochód z gruntu
8061 mrk. W 1856 r. 119 mk. Kś, Fr.

Mikajcie, wś, pow. szawe!ski, w 3 okr. pol.,
gm. gruździewska, 7 dusz, 56 dzies, ziemi 1-go
rzędu. J. Q.

Mikalina-Zać, uroczysko około Podhajec,
pow. łucki, ob. Arch, J. Z. R., cz. VI, t. 1, 10.
Mikańce 1.), folw. ;nad rz. Gartwis (praw.

dopł, Szeszuwki, lew. dopł. Wilii), pow. ko-
wieński, w 4 okr. pol. janowskim, par. Kor-
miałów, o 17 w. od Kowna; młyn wodny, gle-
ba lekka. 2.) M., wś na pr. brz, rz. Żyżmy,
pow. oszmiański, na granicy pow. lidzkiego,
w 3 okr. pol., gm. Siedlieko, okr. wiejski Gil-
wińce, o 65 w. od Oszmiany a 26 w. od Dziewie-
niszek,2dm., 11 mk. katol.; własność Tukałły,

8.) M., al. Jfżkiańce, wś włośc., pow. lidzki, w 1
okr. pol., gm. Żyrmuny, okr. wiejski grodzien-
kowski, o 24 w.od Lidy, 10 dm., 179 mie-
szkańców, J. Krz.
Mikanów, wś i folw., pow. nowomiński,

gm. i par. Mińsk, W 1827 r. 9 dm., 83 mk.
Mikanowicze, wś i dobra, pow. rzeczycki,

własność Oskierków.
Mikanowo, kol., pow. nieszawski, gm. i

par. Lubanie. W 1827 r. wś rząd., 20 dm.,

167 mk. Wchodzą w skład dóbr Lubanie. >

Mikanowskie-Budy, wś, pow. nowomiński,
gm. i par, Mińsk; olejarnia. |

Mikasa, wś, pow. kalwaryjski, gm. Nad-

niemeńska, par. Rumbowicze. Odl. 48 w. od
Kalwaryi, ma 5 dm., 30 mk.
Mikaszewicze, pięć osad na odludnem Po-

lesiu, pow. mozyrski, w okr. pol. lenińskim,

nad niziną rz, Wołchy. Al. Jel.
Mikaszewo al. Miklaszewo; jezioro w pów.

augustowskim, w dobrąch Krasnowo. Ma brze-
gi lesiste i wyniosłe. Stanowi część systematu
wodnego kanału augustowskiego i łączy się
zjez. Krzywe. Ma 180 mr. obszaru, do 12
stóp głębokości, 8, w. długie, do 300 sążni
szerokie. i Br. Ch.
Mikaszówka, wś nad rz. Hańczą-czarną,

pow. augustowski, gm. Kuryanki, par. Teslin;
odl. 29 w. od Augustowa; ma 19 dm., 128 mk.
W_1827 r. wś rząd., 17 dm., 95 mk, Wcho-
dziła w skład dóbr Łabno. Rz. Hańcza od M.,
stanowi część kanału augustowskiego. Br. Ch.

Mikaszuny, wś rząd,, pow. trocki, w 1 okr.
pol., gm. Międzyrzecze, okr. wiejski Rudniki,

83 w. od Trok; 5 dm., 38 mk. katoł, (36 dusz
rew.).
Mikehmen, niem., folw. do Juckstein, pow.

ragnecki, Należy do dóbr Maagstim.

Mikehnen niem., ob. Mickeknen.
Miken, ob. JAicken.
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Miketa, wzgórze, na płn.-zach. od mka Je
zierny, pow. złoczowski; wznosi się 392 m.
npm., pod 42? 57 30” wsch. dłg. g. F., a 490
38 207” płn. sz. g. Br, Ch.
Mikiany 1.), wś rząd., pow. wiłkomierski,

w 4 okr. pol., par. Uszpole, 2.) M., wś, pow.
szawelski, gm. skiemska, 36 dusz, 264 dzies,
ziemi. J. G.

Mikiciany al. Mikitino, wś, pow. kaniow-
ski, rozłożona nad jarami dziś małowodnemi,
choć przed kilkudziesięciu laty było tu 8 du-
żych stawów, na płn.-zach. od Korsunia; 475
mk.; w 1790 r. było 54 dm.i 431 mk,; cerkiew
praw. drewniana pod wezw. św. Mikołaja
wzniesiona 1780 r. kosztem mieszkańca tutej-
szego Mikołaja Fedczeńki. Podług podania
wś założyli wychodcy z mka Glemiazowa gub,
połtawskiej, Ob. Arch. J. Z. R., cz. III,
t. 1, 698. J. Krz,

„, Mikicie, wś ifol., pow. sejneński, gm, i par.
Swięte-Jeziory. Leży o 2 w. na ząch. od jez.
Prepunty, o 27 w. od Sejn; ma 79 dm., 597
mk. W 1827 r. par, Sereje, 31 dm., 387 mk.
Folw. M. powstał z uwłaszczonych os. włośc,
Rozl. m. 110: gr. or. i ogr. m. 90, łąk m. 17,
nieuż, i place m, 3; bud, z drzewa 6.

Mikiele, zaśc. szlach, pow. dzisieński, w 3
okr. pol., o 44 w. od Dzisny, 2 dm., 14 mk.
katolików.
Mikielewszczyzna, dobra, pow. sokólski,

własn, Amelii Wańkowiczowej,
Mikieliszki, zaśc. szlach., pow. wileński,

w 8 okr. pol., o 47 w. od Wilna, 1 dm, 13 mk.
katolików,

Mikiełowszczyzna, wś, pow. grodzieński,
w 4 okr, adm.; jest tu murow, kościół filialny
par. mostowskiej, pod wezw. N. M, P.,, fundo-
wany 1825 roku przez generała Andrzejko-
wiczą, J. Krze,

„Mikieten al. Nikiien, niem., dobra chełm. na
Litwie prusk., pow. tylżycki, st. poczt. Poge-
gen. Mają 73 ha roli orn. i ogr., 40:58 łąk,
4 torfowisk, 2:65 pastw., 7'25 nieuż,, razem
12748 ha; czysty dochódz gruntu 1529 mrk.
Najbliższą st, kol. Tylża 6 km, odl.; 30 mk.
(r. 1856); okrąg urzędu stanu cywilnego Bau-
beln. Kś. Fr.

Mikiszki |.), wś, pow. wilejski, w 3 okr.
pol., gr. Mańkowicze, okr, wiejski i dobra Pie-
trowszczyzna, 6 w. od Mańkowicz, 21 dusz rew.;
własn. Onoszki i Lawryszkiewicza. 2.) M.
zaśc, włość. nad rz. Szwintelką (pr. dopł.Żej-
miany), pow. święciański, w 2 okr, pol., o 12
w. od Święcian, 1 dm, 4 mk. katol, J, Krz,

Mikit..., por. Mykit.. Bah
Mikita, rzka w pow. święciańskim, przepły-

wa koło wśi, Jakubiszki iKlentaki.
Mikitin-Róg, tak kronikarze małoruscy na-

zywają mko Nikopol, w gub. i pow, ekatery-
nosławskim, na pr. brz. Dniepru, na płd, od  
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Ekaterynosławia; ob. Weliczko, t. III, 472,
t. IV, 309; Grabianka, 40; t, z. Samowidziec,
219.

Mikitki |.) wś nad rz. Miadzielicą, pow.
wilejski, w 3 okr. polic., gm. Mańkowiecka,
o 64 w. od Wilejki, 4 dm., 77 mk.; należy do
różnych właścicieli. 2.) M., al. Nikitki, wś
włośc. nad potok. Rubierz, pow. święciański,
w 3 okr. pol., gm. Kobylnik, okr. wiejski We-
renki, o 55 w. od Święcian, 2 dm., 14 mk.
katolików, J. Krz.

Mikity, wś nad Niemnem, wprost Wilkii,
pow. władysławowski, gm. Dobrowola, par.
Poniemoń, odl. 57 w. od Władysławowa, ma
25 dm., 205 mk, W 1827 r. wś rząd., 15 dm.,
129 mk. Br. Ch.
Mikity (litewskie Mikita), okolica, pow. tel-

szewski, w 2 okr. pol., o 35 w. od Telsz, 7
dm., 86 mk., wiatrak,

Mikitycze, wś, pow. dubieński (daw. pow.
krzemieniecki), na płd.-zach. od m. pow. Oko-
ło M. znajdują się uroczyska: Ponitowski staw
i Turyhowski staw, Ob, Arch, J, Z. B., cz.
VI, t. 1, 341—8345. J. Krze.

Mikityńce 1.) al. Mykietyńce, wś, pow. sta-
nisłąwowski, odl. o 57 kil, na wsch. od Stani-
sławowa, na praw. brzegu rz. Bystrzycy Czar-
nej, przy gościńcu rząd, ze Stanisławowa do
Tyśmienicy i kolei żel, lwowsko-czerniowiec-
kiej. Graniczy na wsch. z Tyśmienicą, na płd.
z Chryplinem, na zach, ze Stanisławowem, na
płn. z wsią Uhorniki; przestrz, dwor. gr. or.
41, łąk 74, pastw, 97 mr, kw.; włośc. gr. or.
1152, łąk 1076, pastw. 76 mr. kw.; ludności
1026 gr.-kat., par. Uhorniki, 23 izr. Właści-
ciel więk. pos. Alfred Mysłowski, 2.) M. al.
Meketyńce, al. Mykitycze, dawniej Mikażtinicze,
wś, pow. kossowski, nad rz. Pistyńką dopł.
Prutu, wśród gór i lasów, o 5*6 kil. na płn. od
Pistynia a o 15 kil. na płd. od Kołomyi, o 10
kil. na płn. od Kossowa, Wieś górska wzdłuż
rzeki zabudowana, częścią po górach rozrzuco-
na, graniczy na wsch. z Chomczynem i Cuecu-
tynem, na płd. z Pistynem, na zach. z Jabło-
nowem, Stopczatowem i Kowalówką, na płn.
z Ispasem i Kropiwniszczem. Przestrz. dwor,
gr. or. 8, łąk 28, lasu 1345 mr.; włośc. gr. or.
234, łąk 587, past, 194 mr.; ludn. rz.-kat. 20,
par. Pistyń, gr.-kat. 1026, par. Uhorniki, izr,
250. Sąd pow. Kossów, urząd poczt. i tel. Pi-
styń, szkoła filialna należy do rady szkol,,
okr. w Kołomyi. Dawna to osada, jak tego do-
wodzi dokument wystawiony we Lwowie 9
grudnia 1375 r., mocą którego Władysław ks,
opolski nadał wsie: Wierzbiąż, Strylcze i Mi-
kityńce Waszkowi Teptukowiczowi prawem
lennem: ,,Quod inspectis fidelibus et comenda-
bilibus obsequiis „Waszkonis Theptucovicz, fi-
delis nostri dilecti, nobis plurimum exhibitis
et adhue, aueto fidelitatis studio, nobis et no-
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stris successoribus futuris temporibus crebrius
exhibendis, maturo nostrorum seniorum preha-
bito consilio, de nostra largitatis munificentia
speciali, eidem Waszkoni et suis heredibus le-
gittimis et successoribus villas nostras videli-
cet Strzelicze in distrietu nostro Zudaczouien-
si, Wierbiąż et Mikaitinicze in districtu Colo-
miensi, cum omnibus it. d., prout nos soli eas-
dem villas tenuimus et usi sumus, nullis peni-
tus exelusis, damus, conferimus et donamus
prenominato Waszkoni et suis heredibus legit-
timis et successoribus hereditario iure Feodali,
ea libertate et consuetudine, qua ceteri nostri
wassalli bona sua possident, temporibus per-
petuis possidendas, tenendas, habendas, ven-
dendas, obligandas, comutandas et in usus
suos beneplacitos eonvertendas' i t. d. (Akta
grodz, i ziem., t. V, str. 12, 18, 38, 39, 40).
Musiał ten Waszko Teptukowicz być i u Wła-
dysława Jagiełły zasłużonym mężem, gdyż
pod tą samą datą otrzymał od tego króla po-
twierdzenie dokumentn wydanego przez Wła-
dysława ks. opolskiego w Jarosławiu 15 gru-
dnia 1878 r. nadającego wś Gwoździec, w pow.
kołomyjskim położoną, Chodkowi Lojowiczowi
prawem lennem, i oprócz tych potwierdzeń
także znaczne obszary ziemi i wsie: „Sibi et
suis legittimis successoribus villas, hereditates
et loca pro locatione villarum, nostras infra-
seriptas, quas ipse Waszko ad presens obtinet,
videlicet: Podborze (wś, pow. rohatyński) circa
fluvium Lubscha (Lubsza, rzeczka wpada z pra-
wej strony do rz. Świerz pod wsią Podpobo-
rze) cum quadem planicie circa Szwyrzsz flu-
vium, dieta Suchodoł (wś Suchodoł nad Świe-
rzem nie istnieje, atoli tego nazwiska znajduje
się wś niedaleko Podborza), pro locatione vil-
le; item Vaczkova Dvorzyschcza, et Starodu-
by in Zudaczouiensi (takich wsi nie ma w tych
stronach), Hanyowcze (Hanowce wś, pow. ro-
hatyński) et Dampszykowcze (Demeszkowce),
Haliciensi; item Pyestina circa fluvium etiam
Pyestina (Pistynka, rzeczka w kołomyjskiem,
Pistyń mko, pow. kossowski) nunecupatum,
qui fluit de monte Panthin (Panteresz góra,
w pobliżu której Pistynka wypływa) et cum
riyulis ad dietum fłuvium decurrentibus de
eodem monte; item Utrop (wś, p. kołomyjski),
pro locacione ville quandam planiciem; item
Stolpezathe (Stopczatów, wś, p. kołomyjski)
cum monte Dubrawa et cum rivulis de eodem

monte in Luthcza (Luczka, rzeczka w kołomyj-
skiem) defuentibus; item villam Qlyczow
(Kluczów) circa fluvium etiam Oliczow (Klu-
czów, rzeczka górska w kołomyjskiem, wpada
do Luczki a z nią do Prutu z prawej strony)

nunecupatum; item Miszin (Myszyn, wś, pow.
kołomyjski pro locacione ville; item Ostap-
kowcze (Ostapkowce, wś, p. kołomyjski); item
locum pro situacione ville sub gayo dicto Sro-  
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ki et cum eodem gayo et Rohin (Rohinia, wś,
p. kołom.) cum Podmerthin (takiej wsi nie ma
w tych okolicach); item Wirzbovyecz (Wierz-
bowiec, wś, pow. horodeński) usque ad Balo-
luv (może dzisiejsza wś Balińce obok Grwoźdca,
p. kołom.); item Kamyone (Kamionka) cum me-
rica Urassnicza et silva Chrostno dietis in Co-
lomiensi; Widinow (Wydynów, wś, p. śnia-
tyński) circa fłumen Pruth et circa Orzelecz
(Orelec, wś, pow. śniatyński) et Brzezani (ta-
kiej wsi obecnie nie ma w tych stronach) vil-
las in Snathinensi districtibus, damus, dona-
mus et inseribimus perpetua donacione etc.
Widocznie jednak M. wróciły potem do koro-
ny, bo należały do dóbr stołowych królew-
skich i obecnie są to dobra rządowe.  B. R.

Mikitywaki, uroczysko w Białymstoku; ob.
Arch. J. Z. R., cz. VI, t. 1, 394.

Miklas, rz. w pow. kalwaryjskim, początek
pod Użbolem, na zach. Mikloszan i Olity, pły-
nie w kierunku zach.-płn. przez Pokolniszki,
Randoniki, Mordasy i za Norkunami wpada
z lew. brzegu do Niemna, Długa wiorst 11.
Nazwa z m. hydr, J. Bliz.

Miklasy, wś, pow. iłżecki, ob, Zipa- Miklasy.
Miklaszewo, wś i folw., pow. suwalski,

gm. Maćkowo, par, Puńsk, odl, 38 w. od Su-
wałk, ma 19 dm., 200 mk, W 1827 r. wś
rząd., miała 14 dm., 118 mk. M, wchodzi
w skłąd dóbr rząd. Krasnowo (ob.). Br. Ch.
Mikłaszów, ob. Iikłaszów.
Miklaszówka al. Mikłaszówka, w Ś, pow. su-

walski, gm. Maćkowo, par. Puńsk, odl. 38 w.
od Suwałk, ma 10 dm., 66 mk.

Mikle, wś i folw., pow. oszmiański, w 1 okr.
pol., o 14 w. od Oszmiany; wś ma 4 dm., 29
mk. kat.; folw. zaś 1 dm., 17 mk,kąt.

Miklesz, folw. majorat, pow. sieradzki, gm,
i par. Złoczew, odl. od Sieradza w. 238'/,. Na-
leży do dóbr Złoczew.
Miklos (Szent-), ob. Swaiż Mikulasz.
Mikios-Fagas, ob. Mikluszowice,
Mikluszowice, wś, pow, bocheński, leży

na lew. brzegu Raby, przy gościńcu z Bochni
do Bierosławie, który wysyła z tej wsi ramię
prowadzące wzdłuż brzegu Raby aż do jej uj-
ścia. Wąskie pobrzeże ścieśnia od zach. Nie-
połomską puszcza. Grunta są urodzajne ale
wystawione na częste wylewy, Dla zabezpie-
czenia się od nich usypano wielkie wały.
Te nie wytrzymały parcia wezbranej wody
w czerwcu 1884 r., przez co cała wieś została
zalaną tak dalece, że wszystkie domy stały
pod wodą a ludność wraz z bydłem przepędzi-
ła kilka dni na strychach. Wzniesienie nad
poziom morza wynosi 200 m. Jest tu parafia
rz.-kat., szkoła ludowa 2-klas. i dom przytuł-
ku dla 6-ciu ubogich, mający dom i 50 zł. ro-
cznego dochodu z odsetek od kapitału. Kościół
mur, niewiadomej erekcyi, przechowuje me-
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tryki od r. 1596. Oprócz niego jest jeszcze
„ mała mur. kaplica na cmentarzu, w której się
nabożeństwo odprawiać może. Ta wieś podług
Siarczyńskiego (rkp. Bibl. Ossol, M 1825) nie-
gdyś panów z Ruszczy, mianowicie Unisła-
wy, wdowy po Jakubie z Ruszczy, sędzim
sandomierskim, na której prośbę 12 lipca
1873 r. przeniosła ją królowa węgierska z pra-
wa polskiego na niemieckie (przywilej w Ko-
deksie małop., str. 378), była za Długosza
(w XV w.) Mikołaja Czykówskiego h. Rad-
wan, miała kościół drewn., 2 karczmy, ple-
bańską i dziedzica, 10 łanów kmiecych i łan
szlachecki (praedium militare), do parafii zaś
należały 3 wsie: Dziewin, Wola i Wyżyce.
Później stanowiły M. część dóbr klasztornych
i po zaborze Galicyi zostały wcielone do fun-
duszu religijnego. Liczy 776 mk. rz.-kat, Fun-
dusz rządowy ma obszaru 45 roli, 34 past, i
2944 mr. lasu; pos. mn. 746 roli, 19 ogr, i łąk,
25 past. i 11 mr, lasu. Teraz należy do para-
fi (dyec. tarnówska, dek, bocheński) 16 miej-
scowóści, z których najodleglejsze Swiniary i
Grobla są o 9 kil. oddalone. Prócz wymienio-
nych u Długosza (Lib. ben. II, 162) zostały

_ wszystkie założone po XV w. Wsie paraf. są:
Dziewin, Gawłówek, Lisie, Majkowice, Bacz-
ków, Bogucice, Turzżec, Wyżyce, Drwina, Ku-
morów, Wola Drwińska, Zatoka z Wolicą,
Zielona, Świniary, GroblaiTrawnik. Ogólna
liczba mk. tej parafii wynosi 7453 rz,-kat.,
_298 akat, i 280 izrael, M. graniczą na płn.
z Dziewinem a na płd, z Baczkowem. Mac.
Mikluszowice 1.) Mikluszowce, Mikulaszówce,

węg. Mżklósfalu, wś w hr. spiskiem, pow. ta-
trzański, dystr. szczawnicki, na lew. brzegu
pot. Ganowskiego, na płd. ód Kisowiec, na
zach. od Prymowiec, tuż przy kolei bogumiń-
sko- koszyckiej; liczy dm. 10, mk, 88, obszaru
801 katastr. sążni kw. (1890 r.). Należy dó
par. łac. w Szwabowcach. Według szem. dyec.
spiskiej z r. 1878 było tu dusz rz.-kat. 68,
nieun, 7, żyd, 5, razem 80. St. p. Horka, sąd
pow. w Sobocie Spiskiej, urząd podat. w Kież-
marka. 2.) M. al. Sucha Dolina; węg. Miklos-
Fagas, wŚ w hr. szaryskiem (Węg.), kościół
paraf. gr.-kat., 548 mk, Br. G.

Mikłasze, wś, pow. Ostrogski, o 45 w. napłd. od Ostroga, na wsch. od Lachowiec. Na-
leżały niegdyś do klucza lachowieckiego i

— wraz z nim stanowiły własność przeważnej na
Wółyniu familii Sieniutów Lachowieckich, po-
tem ks, Jabłonowskich, w końcu Sapiehów,
którym w 1872 r. skonfiskowane, zostały na-
dane Gódlowi. Ziemia czysty czarnoziem 2-ej
klasy. Włościanie zajmują się prawie wy-
łącznie rolnictwem, z którego, dzięki urodzaj-
ności ziemi, wielkie ciągną korzyści; nadto
porą zimową najmują się do przewozu głównie
pszenicy do pogranicznego m. Radziwiłłowa, 
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| odległego o 51 w, i w ogóle są zamożni. Wło-
ścianki tkają na potrzeby domowe płótno i su-
kno na siermięgi, spódnice i pasy, które mi-
sternie umieją wyrabiać. Położenie gruntów
równe, od południowej strony po samej grani-
cy przepływa rzką Połtwa, która przy wsi
formuje staw, na którym znajduje się młyn.
W M. jest cerkiew paraf. i szkółka wiejska.
Dawniej była kapl. kat. b. parafii Lachowiee,
dek, ostrogskiego. J. Kre,
Mikłaszewo, jezioro, ob. Mikaszewo.
Mikłaszewo, wś, ob. Miklaszewo.
Mikłaszewszczyzna, folw., pow. słucki,

przeszło 16 włók obszaru; niegdyś radziwił-
łowski, przez wiano księżniczki Stefanii Ra-
dziwiłłówny przeszedł do ks, Wittgensteinów.
Upamiętniony spędzeniem tu lat młodocianych
przez Ewę Felińską, której ojciec Wendorf,
dzierżawił M. (obacz Pamiętniki, str. 35,
44—46), A. Jel.
Mikłaszów (rus. Mykłasziw), wś, pow.

lwowski, 14 kil. na wsch, od Lwowa, 7 kil,
na płn. wsch. od sądu powiat. i urzędu poczt.
w Winnikach. Na płn. leżą Pikułowice i
Barszczowiee, na wsch, Biłka królewska i Bił-
ka szlachecka, na płd. Podbereżce, na zach.
Winniki i Podborce, na płn.-zach. Kamieno-
poł. Płn, część obszaru moczarzysta, 237 m.
na płn. zach, a 233 m. na płn. wsch, npm.
wzniesiona, a wody jej spływają do Pełtwi za
pośrednictwem potoku Rzeczyska, płynącego
wzdłuż płn. granicy, zwanego w dalszym bie-
gu Dzikim potokiem, W środku wsi jest ma-
ły stawek. Dokoła niego leżą zabudowania
wiejskie, W stronie płd-wsch. wznosi się
wzgórze Mikłaszów do 270 m. Płn.-zach. na-
rożnik wsi przebiega kolej Karola Ludwika.
Własn. więk, (Zygmunta Augustynowicza) ma
roli orn. 656, łąk i ogr. 271, pastw. 22, lasu
68 mr.; własn. mniej. roli orn. 1769, łąk i ogr.
195, pastw. 246 mr. W r. 1880 było 1381
mk. w gminie, 38 na obsz. dwor. (między ni-
mi 201 obrz, rzym.-kat.). Par. rzym,-katol.
w Winnikach, gr.-kat. w miejscu, dek, lwow-
ski zamiejski, We wsi jest cerkiew pod wez.
Narodzenia N, M. P., szkoła etat. trzyklas.,
kasa pożyczk, gminną z kapit. 286 zł.w. a.
imłyn. Za czasów polskich należała wieś do
dóbr koronnych w ziemi lwowskiej. W r.
1554 uwalnia Zygmunt August Mikołaja Od-
nowskiego z Fulsztyna od oskarżenia, wnie-
sionego przez mieszczan Kamienieckich 0 wy-
bieranie ceł w Glinianach i M. (Archiw, Ber-
nard. lwow., ©. t. 32, str. 40). W r. 1555
nakazuje Zygmunt August Maciejowi Gore-
ckiemu, swemu namiestnikowi w starostwie
lwowskiem, aby óddał M., z wyjątkiem cła i
stawu rybnego, Ańnie. ZGlinnik, kasztelano-
wej sandomierskiej (ib. 0. t. 32, str. 46).
W r. 1559 nakazuje Zygmunt August Piotr0-
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wi Barzy, staroście lwowskiemu i sekretarżo-
wi swemu, aby nie bronił mieszkańcom M.,
poddanym Anny z Glinnik, wrębu w lasach
królewskich (ib. C. t. 35, str. 409). Wr. 1585
rozkazuje Stefan Batory Mikołajowi Herbur-
towi z Fulsztyna, sście lwowskiemu, być obe-
enym przy rozgraniczeniu dóbr królewskich
M. od kapitulnej wsi Pikułowice (ib. C. t.
344, str. 560). W r. 1585 taki sam mandat
do Jakuba Ponętowskiego, kasztel. brzeskiego,
dzierżawcy dóbr królewskich Podborcze i Ka-
mienopole (ib, ©. t. 343, str, 561). W r. 1596
pozwala Zygmunt III Mikołajowi Herburtowi
z Fulsztyna ustąpić praw swych do M. Stani-
sławowi Pstrokońskiemu i Annie z Chocimie-
rza, małżonkom (ib. ©. t. 350, str. 394). W r.
1687 nadaje Władysław IV Wacławowi i
Zofii Zamojskim wieś Mikłaszów w dożywocie
(ib. C. t. 401, str. 1347). W lustracyi z r.
1662 (Rkp. w Bibl, Ossol., N 2834, str. Tli
72) czytamy: Tej wsi posesorem jest JMPan
Stefan Zamojski za przywilejem króla Imci
teraźniejszego z d. 4 kwiet. 1653 r., który
una cum intromissione przed nami produkowa-
no. Wieś zasiadła na łanach 17. Poddanych
przed wojną w niej bywało 34, teraz ich 8,
siedzą na dworzyskach 8. (zynszu z dwo-
rzyszcza dają po zł, 10, kapłona z dworzysz-
cza jednego, więc 8 po gr. 9 =2 zł. 12 gr.
Jajec z dworzyszcza 10, przychodzi 80 == 16
gr. Czynszu ziemnego z osobna oprócz 10 zł.
z dworzyszcza po gr. / do 9, fecitzdworzyszez
8 złp. 2. Przędziwa garści 10) z dworzyszeza.
Robić z dworzyszcza powinni po 3 dni w ty-
dzień. A że tu w tej wsi żadnej krescencyi
nie masz, ponieważ ci poddani do dziedzicznej
wsi JMP, dzierżawcy Winnik nazwanej robo-
tą odprawują i tam folwark jest, tedy dni ro-
bocze kładą się w prowent, dzień po 8 gr.,
przychodzi od jednego złp. 15, a od 8 dwo-
rzyszcz złp. 120. Zagrodników w tej wsi jest
3. Robią 2 dni w tydzień, od których przy»
chodzi zą dni robocze zł, 30. Czynszu dają
każdy po zł. 2 z domu, fecit od 3 złp. 6. Młyn
tam bywał i stawek; młyn zgorzał a stawek
się zerwał; wkładamy to na JMPana dzierżaw-
cę, aby to pobudował i restaurował, tak dla
swego, jako i dla prowentu rzeczypospolitej.
Z karczmy daje czynszu karczmarz zł. 8 do 6,
kapłona 1, jajec 10, przędziwa garści 10. Wy-

braniec na łanie siedział, ale teraz spustoszo-

ny łan i wybrańca nie masz. Karczma w tej
wsi, która czyni na rok z samego piwa, kładąc
także tylko beczkę piwa, mogą na rok wy-
szynkować deduetis expensis samego zysku
uczyni na rok zł, 148 gr. 24. A. z gorzałki
prowent nierachuje się, ale się na winnika, ną

kotły i na inne statki wytrąca. Myto uczyni
na rok w tej wsi zł. 50. Suma prowentu z tej
wsi fecit zł, 443 gr. 9. Przy M. jest dwo-
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(rzyszcze Sadków. W r. 1668 nadaje Jan
Kazimierz Stanisławowi Szybińskiemu łan po-
la w M, (Arch. Bernard, lwow. C. t. 467, str.
2182). Ulryk Werdum, podróżujący po Pol-
sce w latach 1670 do 1672, był w tej wsi d.
2 grud, r. 1671 i tak o niej pisze: „Jest to wś
z ruskim kościołem, przy której przedtem le-
żał mały, czworoboczny szaniec, ale teraz wa-
lący się zupełnie. Płynie tu też obok stru-
mień” (ob. Liske ,,Cudzoziemcy w Polsce,
str. 168), W r. 1684 naznacza Stanisław Jan
Jabłonowski, wojew. i generał ziem ruskich,
hetm. w. kor., chorągwi pancernej Białogłow-
skiego, wojskiego przemyskiego, na rachunek
należnych jej 8698 złp. kwartę na łanie
w Winnikach, Mikłaszowie, Borszczowieach
it. d. (Arch Beraard, lwow. O. t. 83, str,
1046). W r. 1689 nadaje Jan III Mikołajo-
wi Zurakowskiemu pusty łan pola w M. (ib,
C. t. 457, str. 213). W r. 1693 nadaje Jan LIT
Aleksandrowi Mandeckiemu pustkowie w M.
(ib, ©. t. 467, str. 2439), W r. 1696 pozwala
Jan III Dorocie Zamojskiej, wdowie po Stefa-
nie, kaszt, kijowskim, zrzec się wsi Mikłaszo-
wa, Dworzyszcza i Sadkowa na rzecz Adama
i Doroty Tarłów, sstów stężyckich (ib. O. t.
471, str. 1525), W r. 1750 nadaje August
III, Ludwikowi Bratkowskiemu, podkomorze-

mu, wś M. (ib. C. t. 560, str. 1843). Według
lustracyi z r. 1765 przynosiła wś prow. 7261
złp. 1 gr., z czego kwarta 1815 złp. 7' gr.
Po zaborze Galicyi sprzedano M. wedle kon-
traktu z 17 paźdz. 1775 r. Ludwikowi Brat-
kowskiemu za cenę 35000 złr. Lu. Dz.

Mikłaszów, wzgórze, na płd. od wsi Mi-

kłaszowa, w pow. lwowskim, którego płd. stok
opada do koryta rzeki Maruńki; leży pod
4]? 55 wsch. dłg. g. F., a 497 48' 55” płn,
sz, g. i wznosi się do wys, 270 m. npm. Miej-

sce znaku triang. Br, G.
Mikłaszówka, ob. Miklaszówka,

Mikłusiany, WŚ, pow. kalwaryjski, gm.
Olita, par. Rumbowicze, odl. 80 w. od Kal-
waryi, 8 w. od rz. Niemna, ma 119 dm., 352
mk. W 1827 r. wś rząd,, ma 24 dm., 195
mk, Folw. M. powstał z uwłaszczonych osad
|włościańskich. Rozl. mr. 157: gr. or.i ogr.
mr. 110, łąk mr. 30, past. mr. 16, nieuż. i pla-
ce mr. 1, bud. z drzewa 10. Br, Ch.

Mikłusy, wś, pow. łukowski, gm. Krasuse,
par. Trzebieszów. Ma 34 dm., 248 mieszk.,
113 mr.

, Mikna, wś, pow. oszmiański, w 1 okr. po-
lie., gm. Polany, okr. wiejski Debegie, należy
do dóbr Truchaniszki Narkiewicza, 5 dusz
rewiz. J. Kre.

Mikniszki, pow. władysławowski, gm. Świa-
toszyn, par. Iłgowo, odl. 41 w. od Władysła-
wowa, ma 4 dm., 29 mk.

Mikniuny, wś, pow. szawelski, okr. polie, 
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 Jamiszki, gm. poszwytyńska, 26 dusz, 294 dz.
ziemi, J. G.

Mikobole, wś, pow, sejneński, gm. i par.
Sereje, odl. 30 w. od Sejn; ma 18 dm., 202
mk. W 1827 r. wś rząd., 16 dm,, 137 mk.

Mikolaiken, niem., pow. łecki, ob, Miko-
łajki.

Mikolce 1.) wś włośc. nad jez. Miastroi
Marocz, pow. wilejski, o 56 w. od Wilejki,
w 3 okr. polie., gm. Miadzioł, okr. wiejski
ostrowski, 13 dm., 118 mk. (72 prawosł., 46
katol.; własność Józefa Hałko (1866 r.). 2.)
M. al. Wyrwiszki, folw. pryw. nad jez, Mia-
stro, pow. wilejski, o55 w. od m, Wilejki,
w 3 okr. polic., gm. Miadzioł, 1 dm., 13 mk.

Mikolcze, wś rząd. nad strugą Błocianką,
pow. lidzki, 5 okr, adm., o 41 w. od Lidy, a 20
od Ejszyszek, 7 dm., 5. mk. kat. ASK
Mikolen (dok.), ob. Makohlen.
Mikeleśka al. Mikoluszka, wś, pow. gliwi-

cki, okr. polie. Tworóg, o 1 milę na wschód

od Tworogu. Ma 206 mr. obszaru, 9 ogro-
dziarzy, 1 komornika i 2 dm. dominialne. Lu-
 dność trudni się pszczelnictwem. Do M. nale-
żała kol. Osiek, mająca 5 dm. Br, Ch.

Mikolisz al. Micolis, przysiołek gm. Idzestie
al. Idestie, w pow. storożynieckim. Br. G,
Mikoloska, część Rytra, pow. sądecki.
Mikolska, rzka, prawy dopływ Dniepru,

w pow. ekaterynosławskim, uchodzi do limanu
Wielkie Wody; wspomina o niej w kronice
swej Weliezko, t. III, 47.

Mikolskie, uroczysko, ob, Domontów, pow. ra-
domyski (t. II, 119—1).

, Mikołaiszki, zaśc. szląch., pow. wileński,
w 3 okr, polic., o 50 w. od Wilna, 5 dm,, 52
mk. kat. |

-_ Mikołaj, szyb, ob. Gołonóg. M. kopalnia,
ob. Dąbrowa górnicza,

___ Mikołaj, przys. do Gorzenia dolnego w pow.
wadowickim, 5*3 kil. na płd, od Wadowice,
przy drodze do Suchy, a na lewym brzegu
 Bkawy, był początkowo wójtostwem wadowi-
ckiem bez oddzielnej nazwy. Siarczyński (Rkp.
Bibl. Óssol. M 1825) powiada, że gdy Miko-
łaj „Komorowski sprzedał Żywieczyznę królo-

wej Konstancyi w r. 1623 za 600000 zł. i ca-
ły ten majątek stracił, osiadł na tem wójto-
stwie i tutaj życia dokonał 1633 r., poczem od
jego imienią przybrała miejscowość nazwę,
Przys. graniczy na płd. z Gorzeniem dol. a na
zach. z Chocznią. Mac.

Mikołaj (ŚwiętyH ob. Śwati Mikulasz,
Mikołaja ($w.) góra, w pow wejherow-

skim, ob. Chyłonia.

Mikołajcie 1.) dwór, pow. rossieński, par,
erżwiłkowska, własność Witortowej. 2.) M.,
dwór, pow.rossieński, par. girdyska, własność
Łoziekiego. 3.) M., wś, pow. rossieński, par,
kołtyniańską. 4.) M., wś, pow. szawelski,  
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gm. okmiańska, 25 dusz, 173 dzies, ziemi. 5.)
M., wś, pow. szawelski, gm. szawelska, 27
dusz, 420 dz. ziemi, KKYBŹ

Mikołaje, zaśc. szlach., pow. wileński, w 3
okr. police, o 58 w.od Wilna, 1 dm., 7 mk.
katol.

Mikołaje Czarne al. Czarne Mikołaje; osada,
na pol. prus. Mazurach (ob, Kętrz.: O ludn.
pols,, str. 265 i 455), istniała już r. 1488i
1600; dziś zaginęła; a leżała w pow. łeckim
pod Madejkamiiczyniła jednę służbę. Ks. Fr,
Mikołajew !.) (Stary i Nowy), wś, pow.

sochaczewski, gm. Szymanów, par. Mikołajew.
Posiada kościół par. drewniany, założony wraz
z parafią w 1815 r. przez sukcesorów Jana
Pawła Łuszczewskiego. min, spr. wewn. ks.
warszawskiego. W 1827 r, było tu 22 dm,,
211 mk. M. par. dek, sochaczewski: 1871
dusz. 2.) M., kol, i os. karcz., pow. brzeziń-
ski, gm. Mikołajew, par. Łaznów, odl. 13 w.
od Brzezin. Posiada fabrykę terpentyny i
smoły z produkcyą na 2890 rs., urząd gminny,
szkołę początkową. Kol. ma 32 dm., 325 mk.,
5838 mr,; os. karcz. rząd., 1 dm., 3 mk, 2 mr.
M. wchodził w skład dóbr Chorzęcin. M. gm.,
należy do sądu gm. okr. III w Gałkówku, st.
poczt, i st, dr, żel, warsz.-wied. w Rokicinach.
Ma 6060 mr. obszaru i 3030 mk, 3.) M.-Zuta,
pow. brzeziński, gm, Mikołajew, par. Łaznów.
Są tu cztery osady rządowe wypuszczone
w dzierżawę: |-sza | dm., 11 mk,, 53 mr.; 2-a
l dm., 25 mk,, 28 mr.; 38-a 1 dm., 7 mk,, 27
mr.; 4-a ] dm, 2 mk., 50 mr, 4.) M, kol.
pow. piotrkowski, gm. Łęczno; ma 3 dm., 24
mk, 75 mr. 5.) M., kol., pow. łódzki, gm.
Rąbień, par. Zgierz; ma 3 dm., 93 mk., 48 mr.
Należała do dóbr Kały. 6) M. kol., os.,
pow. łęczycki, gm. Topola, par. Błonie, odl. od
Łęczycy w. 8; kol. dm. 31, mk. 259. W 1827
r. wś rząd, 34 dm., 250 mk, 7.) M., kol.,
pow. łęczycki, gm. Piaskowice, par. Parzęczew,
odl. od Łęczycy w. 18, dm. 26, mk, 140, 8.)
M., wś, pow. koniński, gm. Władysławów,
par. Rusocice, odl. od Konina 24 w. Ma 13
dm., 207 mk., 141 mr. ziemi żytniej, Mieszkań-
cy trudnią się prócz uprawy roli, wyrobem
płócienek, drelichu i muślinu, Wieś ta po-
wstała w 1857 r. na ziemi do dóbr Rusocice
należącej. 9.) M., wś i folw., pow. miechow-
ski, gm. Gruszów, par. Zębocin. W 1827 r.
11 dm., 79 mk, Folw. M. należał do dóbr Ku-
chary. 10.) M. al. Szczałb, folw., pow. łu-
kowski, gm. i par. Wojcieszków, 2 dm, 3
mk., 720 mr. Br, Ch.
Mikołajew 1.) wś nad rz. Styrem, pow.

piński, w 3 okr. polic., 178 mk,, 3628 dzies,
ziemi; własność Skirmuntowej, 2) M., futor,
pow. czerykowski, o 65 w. od Czerykowa, fa-
bryka cukru.

Mikołajew, ob. NVikołajew,
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Mikołajewek, kol., pow. łowieki, gm. Bą-
ków, par. Zduny. Są to grunta poduchowne
we wsi Zduny. Nazwa dana przy tworzeniu
tej osady po 1864 r. Odl. od Łowicza w. 12.
W 1881 r. dm, 9, kolonistów katol, 34i 1 pra-
wosł. Ziemi mr. 44, osad 15 klasy ILl-ej.

Mikołajewice 1.), wś, kol. i folw., pow.
łaski, gm. Lutomiersk, par. Mikołajewice. Po-
siada kościół par. drewn., 2 młyny, 510 mk.,
42 dm., ziemi włośc. 408, dwor. 820 m., mły-
nar. 15 mr., kościel, 6 mr. W 1627 r 30 dm,,
216 mp. M. są gniazdem rodziny Mikołajew-
skich (Paprocki, Herby ryc., 191), którzy za-
pewne byli fundatorami kościoła wspomniane-
go przez Długosza (I, 280) i uważanego za sta-
rożytny już w początkach XVI w. (Lib. Ben.
Łaskiego, t. I, 382). Stanisław Kwiatkowski
(zapewne z poblizkich Kwiatkowie), wystawił
w końcu XVI w. przy drewn. kościele kapli-
cę, którą uposażył. W 1711 r. po spaleniu
się dawnego kościoła, wzniósł miejscowy pro-
boszcz nowy, drewn. także, Według Lib,
Ben. Łaskiego (str. 352), w skład par. wcho-
dziły wtedy wsie: Mikołajewice, Zalewo, Pru-
sinowice (wielkie i małe), Zytowice, Janowi-
ce, Zalesie, Kiki, Karszew, Chorzeszów, Wo-
dzierady, Dziechtarzew. Dziś należy jeszcze
2/7 nowopowstałych wsi i kolonii. Folw, M.
z wsiami: M., Magdalenów, Wygoda i kol. M,
rozl. mr. 735. gr. or. i ogr. mr. 460, łąk mr.
28, pastwisk mr. 33, lasu mr. 198, nieuż.i
place mr. 22. Bud. mur. 7, z drzewa 6. Pło-
dozmian 5 i 6 polowy, jest młyn wodny. WŚ
M. osad 25, z gr. mr. 103; wś Magdalenów os.
12, z gr. mr. 198; wś Wygoda os. 7, z gr. mr.
75; kol, M. os, 28, z gr. mr. 305. M, par,
dek, łaski, 3100 dusz. 2.) M., wś folw. nad
rz, Wartą, pow. turecki, gm. Grzybki, par.
Warta, odl. od Turka w. 381/4; wś dm. 11,
wraz z wsią, Tomisławice ma 247 mk.; folw.
dm. 6, mk. 61. W 1827 r. 16 dm., 149 mk,
Wspomina ją Lib. Ben. Łaskiego (t. V, 410).
Folw. i wś M. rozl. mr. 758; gr. or. i ogr. mr.
415, łąk mr. 74, lasu mr, 68, pastwisk mr.
145, nieuż. i place mr. 56, Wś M. os. 29 zgr.
mr. 49. 3.) M., wś włośc., pow. włoszczow-
ski, gm.i par. Irządze, leży w stronie płd.-
zach. powiatu, częścią na gliniastem wzgórzu,

częścią w wąwozie położona. Ma 19 dm., 147
mk., 159 mr. roli or., 20 mr. lasu, 13 mr. łąk,
5 mr, nieuż., 4 mr. pastwisk. Grunta glinko-

wate, pszenne na wzgórzach a w dolinie łąki 1

pastwiska, Lud dosyć oświecony 1 zamożny.
W 1827 r. było tu 38 dm., 257 mk. W XV
wieku własność Świętopełka h. Lis. Same
tylko łany kmiece (Dług., II, 207). W o-
statnich czasach wchodziła w skład dóbr Irzą-

dze. Br. Ch. E. B.
Mikołajewice, dom., pow. gnieźnieński;

mają z Niechanowem i Miraszką 7808 mr. rozl.;  

Mik 399

same M. mają 5 dm., 106 mk., wszyscy katol.;
73 mk,, o których niewiadomo, czy umieją pi-
sać i czytać. Poczta i tel. w Witkowie o 7
klm., gość. o 4 klm., st. kol. żel, w Gnieźnie
o 10 klm. Własność hr. Franciszka Zółtow-
skiego. Według Lib, Ben, Łaskiego, należały
w XVI w, do par. Niechanowo. M. St.

Mikołajewizna, folw., pow. kaliski, gm. i
par. Staw, odl. od Kalisza w. 22; dm. 1, mk, 28.
Mikołajewka 1.) al. Boguszyniec, kol., pow.

kolski, gm, Krzykosy, par. Grzegorzew, odl.
od Koła w. 7; dm, 19, mk. 119. 2.) M. al.
Nikołajewka, wś, pow. sejneński, gm. Andrze-
jewo, par. Puńsk, odl. 22 w. od Suwałk; ma
20 dm., 124 mk, Br. Ch.
Mikołajewo 1.), wś, pow. koniński, gm.

Sławoszewek, par. Kleczew. Leży na płn. od
Konina, odl. od t. m. 22 w. Ma 96 mr. obszaru,
ludności mięszanej polsko-niem. 64 dusz, grunt
pszenny. 2.) M., folw., pow. łomżyński, gm,
Kupiski, par, Łomża. 8.) M., pow. kolneński,
gm. Jedwabno, par. Burzyn. 4.) M, wś i
folw., pow. maryampolski, gm. Gudele, par.
Skrawdzie, odl. 23 w. od Maryampola. Wś
ma 33 dm., 152 mk.; folw. ma 11 dm., 87 mk.
W 1827 r. wś rząd., 3 dm., 41 mk. 5.) M,,
kol., pow. koniński, ob. Burbany. _ Br. Ch.

Mikołajewo 1.), wś, pow. dzisieński, w 4
okr. pol., gm. Mikołajów, okr. wiejski Łąka,
o1l w. od gminy, 12 dusz rew.; należy do
dóbr Łąka, gen. Frołowa. 2.) M., zaśc, sziach.,
pow. dzisieński, w 2 okr. pol., o 61 w. od
Dzisny; 1 dm., 5 mk. katol. 3.) M. zaśc,
szlach., pow. dzisieński, w 2 okr. pol.; 099 w.
od Dzisny; 3 dm., 19 mk, katol. 4.) M., folw.
pryw. nad rz. Janką, pow. dzisieński, w 2 okr.
pol.,o 78 w. od Dzisny; 1 dm, 15 mk, kątol,
5.) ML, folw. szlach. nad rz. Mocicą, pow. dzi-
sieński, w 3 okr. pol.,o 55 w. od Dzisny; 1 dm,
4 mk. katol. 6.) M., -dawniej Kamienki, mko,
pow. drysieński, ob, Mikołajewo, 7.) M., do-
bra, pow. horodecki, w | okr. pol., gm. Misz-

niewicze, 98 włościan, 545 dzies, ziemi, b.
dziedzictwo Zabłockich, dziś Elźbiety Rozeno-
wej. Jest tu kaplica katol.. par. Nieporoty,
w 1818 r. wzniesiona przez .Jakóba Zabłoc=
kiego. J. Krz.
Mikołajewo 1.), wś blisko Noteci, pow.

czarnkowski, 23 dm., 215 mk,; 37 ew.; 178
katol., 81 analf, Poczta we wsi Rusko,o 6
klm., gośc, o 3 klm, st. kol. we Wronkach o 12
klm,, tel, w Czarnkowie o 8 klm. 2.) M., wś
nie dalekoWełny, pow. wągrowiecki, 20 dm.,
160 mk.; 112 ew., 48 katol., 27 analf, Poczta,
tel., gośc. i st, kol. żel. w Rogoźnie (Rogasen),
o 8 klm, M, St.
Mikołajewsk, urzędowo Vikołajewsk, wś,

pow. sejneński, gm. Krasnopol, par. Pokrowsk,
odl, 13 w. od Sejn; ma 39 dm., 400 mk,
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Mikołajewsk, kol. polska, pow. mariupol-
ski, gub. ekaterynosławskiej, 30 dusz.
Mikołajewszczyzna, małe mko poradziwił-

łowskie, u zbiegu Turczanki z Niemnem, w płd.
krańeu pow. mińskiego, pomiędzy mkami Mo-
hylno i Nowy Świerzeń, około 100 dm. dre-
wnianych, cerkiew przerobiona z kościoła pa-
rafialnego kąt. (dek. nadniemeńskiego), funda-
cyi radziwiłłowskiej, po r. 1866 skasowanego.

Mikołajęczyn, fol., pow. łukowski, gm. Ja-
kusze, par, Trzebieszów, 3 dm., 6 mk., 12 mr.

Mikołajki 1.) wś i folw. (lit. Ai B), pow.
włocławski, gm. Pyszkowo, par. Kłobia, odl.
19 w. od Włocławka. W 1827 r. 10 dm,, 85
mk, Obecnie folw. M. lit, A rozl, mr. 143: gr.
or. 1 ogr. mr. 125, łąk mr, 18, nieuż, i place
mr. 5, bud. mur. 5, z drzewa 1; folw, M. lit. B
rozl, mr. 149: gr, or. i ogr. mr. 128, łąk mr.
16, nieuż, i place mr, 5, bud, mur. 5, z drze-
wa 3. 2.) M,, os, włośc, nad rz, Rawką, pow.
brzeziński, gm. Popień, par. Jeżów. Ma 1 dm,,
16 mk., 28 mr. 3.) M., wś, pow. łomżyński,
gm. i par. Szczepankowo. Tu bierze początek
rzka Bzdziążek. 4.) M. (Budy), wś, pow. kol-
neński, gm. Rogienice, par. Dobrzyjałowo.
Wchodziły w skład dóbr Dobzedewo,

Mikołajki 1.) niem. Nikolaiken, (dok. S,
Nielos, Niklasdorf), mto na polsko-prusk, Mazu-
rach, ze st, p.. pow. ządzborski, leży po obu
brzegach jez. Tałtami zwanego, które 4 kil,
dalej na płd. łączy się ze Śniardwami (Spir-
ding-See); naokoło otączają mto strome wzgó-
rza. R. 1877 liczono tu 2260 mk. ew. wyzną-
nia, ale mówiących przeważnie po polsku,
W 1880 r. było tu tylko 2192 mk. Trudnią
się głównie rolnictwem, hodowlą bydła i koni,
rybołówstwem i handlem drzewa, którego do-
starczają duże bory rząd, jańsborskie (Johan-
nisburger Heide). Drzewo to spławiają kana-
łami i licznemi jeziorami do M., a ztąd dalej
do innych miast w prowincyi. M, słyną z de-
likatnych morenek, poszukiwanych w całych
Niemczech, tudzież ze stynek znajdujących się
tuw wielkiej obfitości, Wszystkie ryby z wy-
jatkiem morenek, odstawiają głównie do Pol-
ski. Ryby suszą tu na dachach. M, są siedzi-
bą nadleśniczego urzędu, kasy leśniczej, inspe-
ktora kanałów, kasy podatkowej i komisyi są-
dowej. Bity trakt prowadzi ztąd do Ryna
8:5 kil. dłg. Poczty osobowe idą do Styrła-
wek i Starej Ukty. Tutejszy okr. urz. stanu
cywil. liczył 1880 r. 2277 dusz, W 18832 r.
urodziłosię85 dzieci, umarło 113 osób, zawar-
to 20 małżeństw. Tutejszy leśniczy okrąg
(Nikolasken Forstrevier) liczył 1880 r. 402
dusz, W 1882 r. urodz. się 13 dzieci, um. 14
osób, zawarto 4 małżeństwa. Jarmarków od-
bywa się tu rocznie 5, zktórych 4 trwają po
2 dmi, a jeden na płótno 8 dni, M, należą do
starych osad; według podania ludowego są tu  

w pobliżu góry zamkowe, Kościół istniał tu
jeszcze przed reformacyą, czego dowodem jego
tytuł $. Mikołaja, od którego M, wzięły swe
miano. Pastorów luterskich wymieniają tu do-
piero od r. 1552. Przywilejów starych wyli-
cza Kętrz. trzy. R. 1444 nadaje Konrad v.
Erlichshausen w. mistrz Wawrzyńcowi Pruso-
wi (Preusse) na prawie magdeb. 15 wł. pod ś.
Mikołajem z wyższem i niższem sądownictwem
i z obowiązkiem jednej służby zbrojnej. Roku
1516 nadaje Rudolf v. Diepoltskirchen, kom-
tur ryński, w którym to obwodzie M. leżały,
Janowi Nogaj (Nogei) karczmę w M. na pra-
wie chełm. R. 1555 podaje ks. Olbracht do
wiadomości, że Jerzy Sonne (polak według
Kętrz.), sołtys w M., prosił o odnowienie przy-
wileju sołeckiego, według którego wieś miała
64 włók, sołtys zaś i proboszez, każdy po 4.
Książę nadaje teraz Jerzemu 5 wł. sołeckich
na prawie magd., a całej wsi 65, z których 20
było już przez Jerzego osadzonych nowymi
ludźmi, R. 1539 mieszkali w M. prawie sami
Polacy. Do rzędu miast zostały M. wyniesio-
ne dopiero r. 172% przez króla Fryderyka
Wilhelma I. moeą patentu z d. 6 kwietnia te-
goż roku, (Tóppen, str. 310. Kętrz., O ludn.
pol. w Pr., str. 472—478). 2.) M., niem. Ni-
kolaiken (dok. 1250 Wiclausdorf, 1437Nicoloyen,
1565 Nickelsdorf, 1659 Mikolayki) wś, pow.
sztumski, Jest tu st. p., tel. i st. dr. żel. mal-
borsko-mławskiej, odl. 15 kil, na płd.-wsch.
od m. pow., leży w piaszczystej okolicy, Ma
948 mk. (1877 r.) katol, i Polaków; trudnią
się rolnictwem; okr. urz. stanu cywil. Cierpię-
ta. Tutejsza st. p. została urządzona 1876 r.
Sołectwo tutejsze, osadzone na prawie chełm.,
posiadał 1604 r. Jan Grosz Kamiński. W wy-
stawionym mu przywileju jest powiedziane,
że starostwo w lichem się znajduje stanie. R.
16387 był sołtysem Michał Kamiński, 1677 Al-
bert Jerwicki. R. 1645 znajdowały się we wsi
jeszcze ruiny starego kościoła. (Ob. Schmitt:
Gresch. des Stuhmer Kreises, Thorn 1868, str.
216). Par. katol. Krasna łąka, ewan, Rohdau,
szkoła w miejscu. Obszar wynosi 3770*35 mr.
W 1868 r. było tu 161 bud., 101 dm., 843
mk., 726 kat., 118 ew. M, mają być połączo-
ne drogą bitą ze Straszewem i Kiszporkiem
Lustracya z r. 1565 podaje: M. trzymają Fry-
deryk, Anzelm i Jerzy bracia Oswaldowie;
włók nowo rozkopanych na gruncie borowym
jest 60, t. j. osiadłych 40, pustych 20), karcz-
ma; prowenta z tej wsi wynoszą 64 fi, 20 gr.
3.) M., niem. Wikolaiken, wś z kość, filialnym,
pow. lubawski, st. p. Nowe Miasto, */, mili
odl., tamże par. kat. i ew. Posiada szkołę kat.
do której uczęszczało w 1866 r. 114 dzieci,
Obszar wynosi 4714'18 mr, Jest tu 202 bud,,
między tymi 77 dm., 602 mk. (1868 r.), 552
kat. 46 ew. Tutejszy okr. urz, stanu eywil,



Mik

liczył 1880 r. 1426 dusz, W 1882 r. urodziło
się 70) dzieci, zawarto 12 małżeństw, umarło
50 osób. M. należały już przed r. 1269 do
bisk. płockich, Kościół tutejszy (ad 8. Jaco-
bum Maj.) jest patronatu rządowego. Odbu-
dował go na nowo r. 1618, za czasów biskupa
Kuczborskiego, Jakób Żółtowski h. Ogończyk,
prob. w Nowem Mieście. Na ołtarzu znajdo-
wała się gdy kościół wizytował kustosz Strzesz
1667 r. figura N. M,P. z drzewa, Patronem
był jeszcze wtedy bisk. płocki, Do probostwa
należało 6 włók, w 3-ch oddzielnych częściach
leżących. Majątek kościoła stanowiła 1 włó-
ka, którą zapisał był kmieć Gawrzil już przed
120 laty. R. 1680 puszczono ją w dzierżawę
za 6 fi, 1 tłokę, Kościół posiadał prócz tego nie-
które legaty; 2 dzwony były w wieży. Prob.
był podówczas Marcin Wilczogórski. Meszne-
go dawali gburzy (cmethones) pół korca żyta
i tyleż owsa; gburów było 80 dawniej, ale
obecnie, w skutek wojen, liczono tylko 16 go-
spodarstw, Siana zbierał proboszcz rocznie
około 15 fur. Inwentarz zniszczyli niedawno
Szwedzi, Komunikantów było 100. Do szkoły
należał mały ogródek. Teraźniejszy kościół
został zbudowany 1780 r., a konsekrowany
1783 ante Nativ. B. M. V. Od niedawna mie-
ści się w nim ambona rozebranego kościoła łą-

kowskiego w gotyckim stylu zrobiona, Za cza-
sów krzyżackich należały M. do wójtostwa
bratyańskiego (ob. Kętrz. O ludn. pol., str. 88).
4.) M., niem. Wikolaiken al. Kallikowen, wś na
pol.-prus, Mazurach, pow. łecki, st, p. Pisani-
ca, okr. urz. stanu cywil. Golubka, W 1856 r.
81 mk. Bernard v. Balzhofen, komtur bran-
denburski, nadaje wiernym bartnikom Klimko-
wi i Tomkowi, braciom, na prawie magd. 15
włók z obowiązkiem jednej służby zbrojnej;
12 wł. leży w M., 3 zaś na tamtej stronie rz.
Legi. Dan w Lecu r. 1475. Wś ta zawierała
pierwotnie 64 wł., z których 4 były sołeckie,
a 4 kościelne, Ponieważ zaś z czasem spusto-
szała, a sołtys Sonne 20 wł. na nowo obsadził,
dla tego ks, Olbracht pomnożył r. 1555 liczbę
włok sołeckich o jednę a dannickich na 65
(ob. Kętrz., O ludn. pol., str. 278). 4ś, Fr.

Mikołajkowo, os., pow. mogilnicki, 5 dm.;

49 mk., 48 ew., | kat., 23 analf. Pocztai tel.
w Pakości o 5 kil. gośc. na miejscu, st, kol.
żel. w Przyjezierzu o 7 kil. Według Lib. Ben.
Łaskiego M. było w początkach XVI w. pust-
ką (haereditas deserta), należącą doMierucina

w par. Szczepanowo (Lib. Ben. LI, 184). M. St.

Mikołajkowszczyżna, wies 'włoścć., pow.

lidzki, w 3 okr. polie., gm. Szczuczyn, okr.
wiejski krasnowski, o 4 w. od Szczuczyna, 3
dm., 25 mk. : 3
Mikołajów 1.) wś i os., pow. sandomierski,

gm. i par. Osiek, odl, 31 w. od Sandomierza;
wś ma 16 dm., 139 mk.; os. 1 dm., 11 mr., na-

Słownik geograficzny. Tom VI — Zeszyt 66.

 

Mik 401

leży do dóbr Suchowola. 2.) M., wś, pow.
pińczowski, gm. Topola, par, Skalmierz. 3.) M.,
wś i folw.. pow. pińczowski, gm. Wawrowice,
par. Sokolina, odl, 16 w. od Pińczowa. W 1827
r.1ldm, 79 mk. W XV w. zowie się Mikoła-
jowice, należy do par. w Kazimierzy Małej i
jest dziedzictwem Henryka Biberszteina. Ła-
ny kmiece i zagrodnicy dają dziesięcinę bi-
skupowi krakowskiemu, folw. zaś plebanowi
w Kazimierzy (Dług. II, 146). Folw. M. rozl.
mr, 163: gr. or. i ogr. mr. 149, past, mr. 7,
nieuż, i place mr. 7; bud. z drzewa 5, płodo-
zmian 4 i 9 polowy. Folw. ten w r. 1877
oddzielony od dóbr Charzowice, 4.) M., ob.
Mikołajew. Br. Ch,
Mikołajów 1.) dobra nad Dzisienką, pow.

dzisieński, w 8 okr. polie., gm. i okr. wiejski
M., 7 w. od Dzisny, cerkiew paraf. mur. fun-
dacyi Wazgirda, młyn parowy, gorzelnia,
szkoła wiejska; dawniej własność Wazgirdów
h. Odrowąż, później Mihanowicza, od niego
przeszły do jego córki Bielikowiczowej, która
sprzedała Onufremu Hłasce; dziś własność jego
córki Teresy Dziedzielowej. Mikołajów gm.
liczy 892 dymów, 5500 włościan obojga płci,
w tej liczbie 2238 włośc. uwłaszezonych i 16
jednodworców. Gmina składa się z 20 okręgów
wiejskich: 1) Mikołajów, 2) Bielany, 3) Wia-
nuża, 4) Hryhorowicze I, 5) Hryhorowicze 2,
6) Hryhorowicze 3, 7) Powianóżka, 8) Doro-
szkowicze, 9) Sićkowo, 10) Turczany, 11) Oś-
ciewicze, 12) Hołomyśl, 18) Kopciewo, 14)
Czełniczek, 15) Rundpol, 16) Horki, 17) Łą-
ka, 18) Werki, 19) Drygucze, 20 Ponizowo.
Gmina liczy 108 wsi, należy do I-go okr. po-
kojowego do spraw włośc. w m. Dziśnie, oraz
do 1go cyrkułu powołanych dosłużby wojsk,
z pow. dzisieńskiego w m.Dziśnie. Mikołajów,
okr. wiejski w gm. M., obejmuje wsie: Słoboda,
Norgieliszki, Łogawce, Kopylszczyzna, Dziech-
ciąrzewo, Basłaki, Borsuki, Archanowo, Teodor=

ce; 179 włościan uwłaszcz. 445 dz. ziemi włośc.
2.) M., urz. Nikołajewo, folw., pow. dzisieński,
w 2 okr. polic., gm. Jody, okr, wiejski Judy-
cyn, 67 dusz; własn. Łopacińskich, Do dóbr
M, należą wsie: Szyce (53 dusz), Dubniki (15
dusz) i Ziabliny (8 dusz). Dawniej attyn. Jod.
3.) M., folw., pow, dzisieński, w 2 okr. polie.,
gm, Ihumenowo, okr. wiejski Sebastyanowo,
68 dusz rew., 342 dz, ziemi; dawniej attyn.
Sząkowszęzyzny Łopacińskich, dziś własność
Klotta, Do dóbr M, należy wś Hryhorowicze.
4.) M., urzęd, Nikołajew, mko nad Niemnem,
pow. oszmiański, w 3 okr. polie., gm. Łogu-
mowicze, okr. wiejski M., przy drodze komu-

nikacyjno-wojskowej z Oszmiany do granicy

pow. nowogródzkiego, o 112 w. od Wilna, 73
w. od Oszmiany a 49 w. od Dziewieniszek, 42
dm., 283 mk,; cerkiew paraf. pod wez, Opieki
N. M. P. przed 1640 r. fundowana przez Mi-

26
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kołaja Kiszkę. Przewóz przez Niemen. Jedna
z główniejszych przystani nad Niemnem w gu-
bernii wileńskiej. M, należał dawniej do Kisz-
ków, następnie do Sapiehów, w 1751 r. sprze-
dany Ignacemu Ogińskiemu, obecnie własn. hr.
Elfrydy Zamojskiej, Mikołajów, okrąg wiejski
obejmuje mko M., wsie: Łogiewka, Barów, Mi-
siukowicze, Wielki-Barów, Mały-Barów; zaśc.:
Folwark, Pocielce, Miegisze; 542 włośc. uwła-
szczonych. 5.) M., folw., pow. lepelski, nie-
daleko Uły; był tu kościół filial., par. ulskiej,
1780 r. wybudowany, a do folw. Teklinwil
przeniesiony. 6.) M., wś, pow. połocki, o 55
w. od Połocka, w gm. Klisaki (obejmującej
1914 dusz), 3120 dz. ziemi dwor.; własność
Józefa Reutta, J. Krze.
Mikołajów 1.) Nikołajew, wś, pow. czer-

kaski, o 2 w. od Konstantynowa, przy trakcie
poczt. do m. Rotmistrzówki, par. prawosł.
Konstantynów, 232 mk. 2.) M., mko, pow.
proskurowski, na pograniczu Wołynia, przy
ujściu rz. Maniłówki do Bożka, o 16 w. od
Czarnego Ostrowu (st. dr. żel, odesko-woło-
czyskej), o 21 w. na płn,-zach, od Proskurowa
a 22'/ą od Kupiela, w 4 okr. pol., gra. Czarny
Ostrów, par. M., st. p. Czarny Ostrów, 1848
mk., w połowie ubogich żydów, 377 dm.; cer-
kiew pod wez. N. Panny liczy 1500 parafian
i 87 dz. ziemi, kośc. kat. dek. proskurowskie-
go, pod wez. $. Mikołaja, wymurowany 1770
r. kosztem ks, Augusta (Czartoryskiego, po-
święcony w 1771 r., liczy 1529 parafian (1883
r.), ratusz, synagoga, 47 sklepów, 117 rzemieśl-
ników, 26 targów, cegielnia, fabryka proste-
go sukna i krupczatki, st,p. konna gminna.
Miasteczko, dość porządnie zbudowane, zało-
żene zostało około 1555 r. przez Mikołaja Sie-
niawskiego, wojew. ruskiego, i od jego imie-
nia nazwane, a ponieważ ziemia ta należała do
Qzarnego Ostrowu, będącego w posiadaniu Wi-
szniowieckich, wszczął się więc proces trwa-
Jacy wieki i jeszcze w 1795 r. nieukończony.
Tymczasem ostatnia Sieniawska wniosła M.
w dom Qzartoryskich. August Czartoryski,
wda ruski, pobudował tu obecny kośc, i ozdo-
bił ratuszem. Podług taryfy z 1776 r. znaj-
dowało się tu 374 dm. opłacających podymne.
Od Czartoryskich (scheda Maryi z Ozartory-
skich ks, Wirtemberskiej) M. wrócił do suk-

cesorów Wiszniowieckich, Przeździeckich; dziś
jest własnością Konstantego Przeździeckiego,
który posiada w kluczu tym 6,649 dz. ziemi
używalnej, Jurydyka mikołajowska inaczej
Księdzowka, dziś rządowa, ma 110 dz. ziemi.
Do parafii katol. mikołajowskiej, oprócz M.,
należą wsie: Chodkowce, Uzerepówka, Hladki,
Hryniowce Polowe, Jurydyka, Kalinówka,
Klimaszówka, Kopaczówka,-Maniłówka, Or-

 lińce, Pachutyńce, Paszkowce, Stawczyńce,
Wezdeńki i Zarudzie. Ob. Arch. J. Z, R., cz. V,  
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t. 1, 282—284; cz. VI, t, 2, 261. 3.) M, wś,
pow. hajsyński, gm. Kiblicz, ma cerkiew; na-
leżała do Czartoryskich, dziś do klucza kiblie-
kicgo. Or. My ZM. O.
Mikołajów, po rus. Mykołajew, 1.) wieś w

pow. bóbreckim (zwana często miasteczkiem),
16 kil, na płn. od sądu pow. w Bóbrce, 7 kil.
na płn. od urzędu poczt, w Romanowie, 14 kil.
na płn.-wch. od st. kol. w Starem Siole, a 17
kil, na płd.-zach. od st, kol, w Zadwórzu, nie-
daleko gościńca, wiodącego ze Lwowa do Sta-
nisławowa i Złoczowa. Na płd,-wsch. i płd.
leży Podsosnów, na zach. Horodysławiee, na.
płn. Gaje i Hermanów (obie w pow. lwow-
skim), na płn.-wsch. Peczenia w pow. przemy-
ślańskim. Wody zabiera mały pntoczek, pły-
nący przez płd. część wsi od wsch. na zach.
Jest to dopływ Kabanówki, wpadającej do
Pełtwi. Zabudowania wiejskie leżą w płd.
stronie obszaru (305 m.). Na płn.-wsch, leży
las (245 m.). Własn. więk. (Alfreda hr. Po-
tockiego) ma łąk i ogr. 26, lasu 303 mr.; wł.
mn. roli or. 381, łąk i ogr. 22, past, 93 mr.
W r. 1880 było 951 mk. w gm. (między inne-
mi 15 obrz. rz.-kat., 64] gr.-kat.). Par. rz,-
kat. w Hanaczowie, gr.-kat. w miejscu, dek.
bobrecki, archidyec, lwowska. Do tej par. na-
leży Podsosnów. We wsi jest cerkiew i szko-
ła etatowa 2-kl. Jest tu mogiła, pochodząca
według podania z czasów wojen tatarskich.
2.) M. z Adamówką, Sterkowcami i Zaliskami,
wś w pow. brodzkim, 32 kil. na płn.-zach. od
urzędu poczt. w Szczurowicach. Na wsch, le-
ży Strzemilcze, na płd, Smarzów i Zawidcze,
na zach. Uwin. Zresztą sąsiaduje znaczna część
wsi, klinem na płn. wybiegająca, od zach.,
płn. i płn.-wsch. z gub. wołyńską. Środkiem
wsi płynie dopływ Styru Sydołówka od zach.,
z Uwina, na wsch. i tworzy w końcu granicę
między M, a Strzemilczem, W dolinie Sydo-
łówki leżą zabudowania wiejskie; na lew. jej
brzegu przypiera do granicy wsch. część wsi
Sterkowce; w płn. stronie obszaru leży część
wsi Adamówka (199 m.), założona przez Ada-
ma Chołoniewskiego i jego imieniem nazwa-

na, na płd. od niej folw. i pasieka Zaliski,
W tej stronie obszaru leży na płn.- wsch. las
znaczniejszy, t. zw. Mikołajowska góra, ze
szczytem 270 m. wys., i przypiera do granicy
gub. wołyńskiej, W stronie płd.-zach, na pra-
wym brzegu Sydołówki, leży część wsi Ma-
ziarnia (210 m.) wśród lasów, Na granicy
gub. wołyńskiej stoją od strony wsch, 3 stra-
źnice nadgraniczne, od strony płn, i zach. po
jednej. Własn, więk. ma roli or, 834, łąk i
ogr. 193, past. 68, lasu 1385 mr.; wł. mn. roli
or. 2105, łąk i ogr. 726, past, 175, lasu 29 mr.
W r. 1880 było 1630 mk. w gm. (a mianowi-
cie: 1309 w M. a 821 w Sterkowcach). Par.
rz.-kat, w Bzezurowicach, gr.-kat, wmiejscu,
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dek. chołojowski, archidyec. lwowska. We wsi
jest cerkiew i szkoła etat, 1-kl.
sto, pow. żydaczowski, 21 kil. na płn.-zach.
od Zydaczowa, pod 41038' a 41942 wsch,
dłg. od F. i 49930! a 4973320” płn. szer.
St. dr. żel. arcyks, Albrechta, między Szczer-
cem a st. Bilcze-Wolica, o 45 kil. od Iiwowa.
Na płn.-zach. leży Demnia, na płn.-wsch. Tro-
ścianiec, na wsch. Stulisko, na płd. Weryń,
na płd.-zach. Rozwadów, na zach. Drohowyż.
Wody z całego obszaru płyną do Dniestru.
W płd.-wsch. stronie obszaru, w lesie Prym-
skim mianowicie, nastaje kilka małych poto-
ków i płynie ztąd w 3-ch przeciwnych kierun-
kach. Jeden z nich, pot. Barbara, płynie zrazu
na płn. wsch. do Stulska, tu skręca się na
płn., potem na płn.-zach., wchodził na granicę
M. i Trościańca, a nareszcie przerzyna płn.
krawędź obszaru w kierunku zach. i wchodzi
do Demni, gdzie się łączy z Zubrzą, dopływem
Dniestru. Do Zubrzy podąża i drugi potok,
bezimienny, nastający również w lesie Prym-
skim i płynący w kierunku płn.-zach. a potem
ząch. przez środek miasta do Drohowyża, gdzie
wpada do Zubrzy. Trzeci potok nareszcie, ró-
wnież bezimienny, wchodzi po krótkim wsch.
biegu do Stulska i podąża do Kłodniey, ró-
wnież dopływu Dniestru. Zabudowania miej-
skie leżą w płd.-zach. stronie obszaru, w po-
bliżu granicy Drohowyża, na płd, od nich osa-
da Podlipki, na wsch. część msta Radziów (al.
Radziejów) a w rogupłd.-wsch. wśród lasu
grupa domów Pryma (al. Pryjma), Płn, stro-
nę obszaru zajmują pola p. n. Uleryszcze (387
m.); na płn.-zach. wznosi się Łysa góra do
342 m.; w stronie płd,-zach., na samej granicy
Drohowyża, wzgórze Lipa do 355 m. (znak
triang.). -W lesie Prymskim dochodzi 379 m.
Z M. wychodzi gościniec do Lwowa i do Stry-
ja. Tor kolei arcyks. Albrechta oddalony jest
od miasta o 1 kil, w linii prostej, zaś stacya
kolejowa, Mikołajów-Drohowyże nazwana, le-
ży na gruncie Rozwadowa, a do miasta jest od
niej prawie 3 kil. Własn, więk, (miejska) ma
roli or. 41, łąk i ogr. 2, pastw. 20, lasu 516
mr.; wł, mn. roli or. 1711, łąk i ogr. 118, past.
161, lasu 5mr. W r.1880 było 2687 mk.
(między nimi 435 obrz. rz.-kat., 1898 gr.-kat.,
50 akat., reszta wyzn. mojżesz.). Par. rz.-kat.
w miejscu, dek. stryjski, archidyec. lwowska,
Założył ją Jerzy Mniszech w r. 1607. Kościół

mur., konsekrowany w r. 1636 pod wez. św.
Mikołaja bisk. Do par. należą: Czerkasy, De-
mnia, Drohowyże, Głuchowiec, Honiatycze,
Hucisko, Huta Szczerzecka, Iłów, Kahajów,
Lindenfeld, Lubiana, Nadiatycze, Przełama-
niec, Rozwadów, Sajków, Stulsko, STod6liG0,
Uście, Werbiź, Wola Mała i Wielka. Na cmen-
tarzu mikołajowskim jest kaplica publiczna,
w której się niekiedy mszę św. odprawia. Par.

3.) M., mia-
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gr.-kat, w miejscu, dek, rozdolski, archidyec.
lwowska, Są tu trzy cerkwie. Między temi
odznacza się jedna szczególną architekturą.
Jest ona wzniesiona z modrzewia (rysunek jej
podały ,„,Kłesy* z 1874r., M 446). W XVII w.
był tu klasztor bazylianek, Znajdujemy o nim
wzmiankę pod r. 1641 (ob. Petruszewicz, Swo-
dnaja litopys, str. 86). W r. 1654 zapisał był
temu klasztorowi Andrzej Zaleszaj, mieszcza-
nip mikołajowski, swój grunt w M. (ob. Sze-
matyzm zak, Bazyl., str. 208). Monaster ten
zniesiono za czasów austryackich. Istniało tu
również bractwo ś. Mikołają na podstawie
hramoty wydanej w r. 1665 przez Atanazego
Zeliborskiego, bisk. lwowskiego. Hramotę tę
potwierdził był Atanazy Szeptycki, biskup
lwowski, w r. 1717 na prośbę Macieja Korec-
kiego, Aleksego Krzyczkiewicza i Jana Śli-
wińskiego (ob. Petruszewicz, Swodn. litopys,
str. 525). Czynny stan majątku gmin. wynosi
212,7/18 zł., stan bierny 600 zł, W r. 1888
było 15,406 zł. dochodu, W M. jest urząd
poczt., szkoła ludowa 4-kl. i sąd pow. W o-
brębie sądu tego leżą gminy: Bereźnica Kró-
lewska, Brzezina, Czernica, Cucułowce, De-
meńka Leśna i Poddniestrzańska, Demnia,
Derżów, Drohowyże, Hnizdyczów, Iłów, Iwa-
nowce, Kijowiec, Krupsko, Malechów, Mikoła=
jów, Nadiatycze, Pczany, Piaseczna, Pokrow-
ce, Rogoźno, Rozdół, Rozwadów, Rudniki,
Stulsko, Tejsarów, Trościaniec, Turady, Uście,
Weryń, Wola Mała i Wielka, Wołeęniów, Wo-
lica Hnizdyczowska, Żurawków, Źydaczów i
Żydaczowskie folwarki. Ludność uboga, tru-
dni się przeważnie rolnictwem, a obok tego
garncarstwem i drobnym handlem. Jarmarki
doroczne odbywają się 14 stycznia, 6 sierpnia
i 9 września, targi tygodniowe co wtorek,
W M. jest kasa pożycz. gm. z kapit. 1246 zł.
w. a. i fundusz pożyczkowy dla przemysłow-
ców i rękodzielników, założony przez gminę
w r. 1861. Celem tego funduszu jest wspiera-
nie podupadłych miejscowych przemysłowców
chrześcian. Fundusz zakładowy wynosi 9,155
zł. Do funduszu tego wcielono także kapitał,
pozostały z dochodów z lasu, przeznaczonego
gminie z powodu zniesienia prawa serwituto-
wego do poboru drzewa opałowego w lasach
fundacyi hr. Skarbka, Za czasów polskich na-
leżał M. do dóbr koronnych w sstwie droho-
wyskiem a ziemi lwowskiej. Założenie miasta
przypada na r. 1570. W przywileju wydanym
przez Zygmunta Augusta d. 25 lutego 1570 r.

czytamy: „Oznajmujem tym listem naszym
wszystkim wobec i każdemu zosobna, iż my za
daniem dostatecznej sprawy urodz. Mikołaja
Tarła z Szczekarzowie, chorążego sandomier-
skiego, dworzanina i sekretarza naszego, któ-
ry od nas wieś naszą królewską Drohowyż we

lwowskiej ziemi leżącą do żywota swego
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dzierży, umyśliliśmy temu to urodz. Tarłowi
dać tę moe i władzę, aby on na gruncie prze-
rzeczonej wsi nad Głębokim potokiem, mia-
steczko nam, które Mikołajów przezwiskiem
nazwane być chcemy, na nowym korzeniu po-
sadzić i osadzić mógł*, Równocześnie zapro-
wadza król targ we wtorek i dwa jarmarki do
roku, uwalnia osiadających od podatku szos
zwanego, od ceł, targowego, mostowego, gro-
belnego i poborów publicz, na lat 20; obdarza
prawem niemieckiem, stanowi i uposaża wójta,
„któremu we wszystkich występkach głó-
wnych i którychkolwiek innych, sądzić, na
śmierć skazować, karać, ścinać, zupełną moc
wszelaką dajemy (ob. Arch. bernard. we
Lwowie, (. t. 337, str. 159; t. 399, str. 1484;
t. 408, str. 2056 1T. t. 22, str. 9). Stefan
Batory potwierdzając powyższy przywilej w r.
1576 pozwala wystawić 6 jatek, pędzići sprze-
dawać gorzałkę na dochód miasta; zakazuje
oraz, ażeby po wsiach w okręgu milowym nie
warzono i nie sprzedawano piwa. W r. 1580
wzywa Stefan Batory Jerzego Mniszcha, kraj-
czego koronnego i sstę sokalskiego i sanockie-
80, ażeby drogę publiczną z M. do Drohowyża
oddał do użytku (ob. Arch. bernard., O. t 339,
str. 1905). W r. 1591 mianuje Zygmunt III
komisarzy dla rewizyi Mikołajowa (ib., O. t.
847, str. 697). W tymże roku zakazuje Zy-
gmunt III Jadwidze ze Zmigrodu, wdowie po
Mikołaju Tarle ze Szczekarzowie, chorążym
sandomirskim, wyrządzać krzywdy mieszkań-
com M. (ib., Ć. t. 347, str. 696 i 699). Wr.
1592 udziela Zygmunt III mieszczanom M.
list bezpieczeństwa (ib., 0. t. 348, str. 125).
W r. 1598 d. 4 czerwca uwalnia Zygmunt III
mieszkańców M., dotkniętych pożarem, od pła-
cenia podatków (ib., O. t. 348, str. 1552). Je-
rzy Mniszech, wojew. sandomierski, ojciec
Maryny, dzierżył M. już w r. 1595, przyczy-
nia bowiem w tymże roku mieszczanom 35 ła-
nów. Przy tej sposobności wydał następujące
rozporządzenie: „,Płacić mają szosu po 6gr.
z domu rynkowego, po 3 gr. z ulicznych, po 2
gr. z zatylnych, z łanu zaś 24 gr.; gdy się żer
zrodzi, dawać mają od świni po 2 a od pod-
świnka po 1 gr.; rzeźnicy z 6 jatek po kamie-
niu łoju topionego i po I zł. 6 gr. na miejską
potrzebę. Dochód z łaźni, ze sprzedaży soli,
mazi i postronków w ratuszu, jako też z po-
strzygalni, jatek chlebnych, szewckich i garn-
carskich na obwarowanie miasta przeznacza;
cechy składać się mogą z 6 rzemieślników,
szewcki zaś najmniej z 12. Uwalnia od szar-
warków i robót dworskich, oprócz od gwałtu.
Podwody dostarczać mają do tych miejsc eo
i Szczerzec; meszne plebanowi oddawać półła-
nek żyta i owsa z łanu, a nadto gospodarz sto-
łowego na Wielkanoc da grosz, komornik pół
grosza, Przydaje jarmark na Narodz. N. P,,  
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w końcu zaś wyraża: ,,bacząc, iż za wkorze-
nieniem się żydów większa szkoda niż poży-
tek i większe znędznienie niż ubogacenie po-
chodzi, postanawiamy tedy, aby żaden żyd
w mieście i na przedmieściu nie budował się,
ani mieszkania ie miał, towarów nie przywo-
ził*, Wszystko to potwierdził Zygmunt III
przywilejem z r. 1596, a po nim inni królowie.
W r. 1615 zakazuje Zygmunt III Mikołajowi
Kąckiemu, podstarościemu mikołajowskiemu,
więzić mieszczan mikołajowskich (Arch. ber-
nard., 0. t. 369, str. 118). W tymże roku
udziela Zygmunt III mieszczanom list bezpie-
czeństwa (ib., t. 869, str. 9388). W r. 1617
pozwala Zygmunt III Stanisławowi Dobkowi
odstąpić sołtystwo w M. Janowi Terleckiemu
i Dorocie z Kutkorza, małżonkom (ib., T. t. 54,
1292). W tymże roku wydaje Zygmunt III
gleit Teodorowi, postrzygaczowi, burmistrzo-
wi, Szymonowi (erkaskiemu, Zacharyaszowi
Kuśnierzowi, rajcom i innym mieszczanom mi-
koł. w celu zabezpieczenia ich od gwałtu i
przemocy przemyskiego ssty (ib., O.t. 329,
str. 77). W r. 1623 zabezpiecza Zygmunt III
mieszkańców M. przeciw nadużyciom Mikoła-
ja Ostroroga, udzielając im listu bezpieczeń-
stwa (ib., C. t. 376, str. 172). W r. 1631 na-
daje Zygmunt ILI Mikołajowi Wróblewskiemu
1 żonie jego Zofii z Konieckich sołtystwo w M.
(ib, C. t. 116, str. 158), W r. 1633 ucbwalo-
no na koronacyjnym sejmie Władysława IV
co następuje: „„Zrozumiawszy posłów z wojew.
ruskiego, iż miasto M. jest bardzo za inkur-
syami tatarskimi i przez ogień spustoszone, i
chcąc aby się jakokolwiek ratować mogli oby-
watele tameczni, onych od podatków wszela-
kich do lat 4 uwalniamy (ob. Rkp. w Bibl.
Ossol. M 2264, str. 299). W tymże roku po-
twierdził Władysław IV przywileje mieszkań-
ców M. (Arch. bernard., (. t. 395, str. 838).
W r. 1649 uwalnia Jan Kazimierz M. od wszel-
kich ciężarów (ib., ©. t. 399, str. 1172). W r.
1653 uwalnia Jan Kazimierz M. od pewnych
ciężarów (ib., O. t. 408, str. 2042). W lustra-
cyi zr. 1661 i 1652 (Rkp. w Bibl. Ossol.
Ne 2834, str. 82 i nast.) czytamy: „Stanąwszy
przed nami mieszczanie mikołajewscy oblatam
privilegii confirmatorii praw swoich i ordyna-

cyi, w którym pewne libertates et ordinatio-
nes miasta tego zawierają się, de dt. Varsaviae
1596. Zasiadło to miasto na ówierciąch ła-
nowych 140. Teraz osiadłych, które zasie-
wają 60, a z ćwierci 70 pusto leżą, Qzynszu
z każdej ćwierci płacą do zamku po gr. 24,
juxta privilegium, przychodzi z ćwierci 60 zł,
48. Do tego z każdego domu rynkowego dają
po gr. 6, przychód z 27 domów 5 zł. 12 gr.
Z każdego zaś domu ulicznego po gr. 3, przy-
chodzi z 181 domów 18 zł, 3gr, Z każdego
domu zatylnego po 2 gr., przychód z domów
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36 zł. 2 gr. 12. Z folwarku jednego przycho-
dzi 4 gr. Żer się teraz nie zrodził, więc od
świń i półświnków nic nie dają. Za miary
słodowe, piwne i gorzałczane na każdy rok
w piątek po przewodniej niedzieli dają do
dworu zł. 300. Ciż mieszczanie mają już wol-
ne mełcie słodów piwnych i gorzałczanych we
wszystkich młynach do sstwa drohowyzkiego
należących bez miary, tylko młynarzowi od
słodu każdego po gr. 4 dać powinni, insze zaś
zboża kiedy mleć będą, tedy i miarki zwyczaj-

ne dac mają. Z 6 jatek rzeźniczych, położo-
nych w przywileju, jedna spustoszała, a z 5
dają po kamieniu łoju topionego, przychodzi
20 zł. Ciż mieszczanie mają wolne wożenie
drzewa na budowanie i opał z puszczy droho-
wyzkiej, bez szkody jednak znacznej. Suma
prowentu z miasta Mikołajowa do zamku nale-
żącego zł. 394 gr. 1. Podwodne pieniądze:
Juxta constitutionem a. 1647 na każdy rok
podwodnych pieniędzy na pocztę należących
mieszczanie in quadruplo po zł, 6 dają, jako
o tem kwity a. 1648 i 1649 produkowali; o co
się skarżyli, że i podwody pod posłów eudzo-
ziemskich biorą i pieniądze dają na pocztę, co
desterimus JMPanu instygatorowi koronnemu.
Wozu wojennego podczas pospolitego ruszenia
nie wyprawują, tylko pachołka z rynsztun-
kiem wojennym przy rotmistrzu powiatowym,
W tem mieście jest kościół farski collationis
regiae. Do tego kościoła należy po folwar-
kach w sstwie drohowyzkiem będących wy-
tyczna dziesięcina. A z miasta M. od miesz-
czan i przedmieszczan z każdej ćwierci łanu
mesznego należy pół miarek żyta i pół miarek
owsa miary lwowskiej, stołowego do tego od
każdego gospodarza po groszu, a od komorni-
ka po 1/4 gr. Wójtostwo mikołajowskie jest
tutaj, a posesorem JMP, Zbigniew Wierzchow-
ski za przywilejem Jana Kazimierza z r. 1656.
Do tego wójtostwa 2 łany należą i ogród.

_ Mieszczan i przedmieszczan pod swoją ma ju-
rysdykcyą, którzy ab omni jurisdietione et|
potestate omnium regni et terrae Russiae Pa-
latinorum, Castellanorum i innych w przywi-
leju locationis specyfikowanych, wolni być
mają, i przed nikim inszym sprawiać się tylko
przed samym wójtem mikołajewskim (awójt
zaś przed sądem JKM.) powinni. Kequisitus
de proventibus, respondit, że żadnych docho-
dów to wójtostwo niema, tylko co się domo-
wym pługiem zarobi, a z sądów i przesądów,
i tor dosyć ubogo, jako to pod takie zniszczenie

i zubożenie ubogiego mczka”*, W r. 1724 ze-
zwala August II Józefowi Szpiliowskiemu

ustąpić prawa dożywotniego do wójtostwa
w M. w sstwie drohowyzkiem, Michałowi
Szymanowskiemu (Arch. bernard., C. t. 526,

str. 2385). W lustracyi zr. 1765 czytamy:
„mezko bywało w wałach sypanych, teraz  
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tylko rudera ich z 8 stron. Ratusz zajezdny
w pośrodku, domków w rynku 34, w ulicach
75, na przedmieściu Podleśnem 35, na Droho-
wyzkiem 80, na błoniu 41; kościół i3 cerkwie.
Podług ugody ze sstą teraźniejszym Michałem
Rzewuskim, wojew. podolskim, za pozwolenie
wolnego wrębu na opał i budowle, zwykli da-
wać owies lasowy zwany, 50 pół miarków
lwowskich, co zatwierdza się, zalecając, aby
na opał tylko leżące drwa i susz wozili, na
budowle zaś za asygnacyami dzierżawcy,
Prowizyi przynosiło miasto w tym czasie 710
złp., z czego kwarta 177 złp. 15 gr. Wójto-
stwo było wówczas w posiadaniu Michała Rze-
wuskiego i żony jego Franciszki z Cetnerów
za przyw. z 7 marca r. 1760, z prow. 655 złp,,
z czego kwarta 163 złp. 22'/, gr. Sprzedano
je wraz z miastem przy sprzedaży całego sstwa
drohowyzkiego w r. 1820 Stanisławowi hr.
Skarbkowi. Herb miasta (w polu niebieskiem
herb Leliwa, złoty miesiąc i gwiazda) koloro-
wany znajduje się w Muz, Ossol., w tece her-
bów, pozostałej po Schneiderze. O geologicz-
nych stosunkach M. iokolicy czyt, „,Verhandl.
der geolog. Reichsan. r. 1879, str. 2738 i 1880,
str. 114i Jahrb. der geol. Reich., t. 30, str.
591. Między M. a Rozwadowem występuje
piaskowiec wapniowy, złożony z ziarnek wa-
pienia i stanowi materyał poszukiwany na
ciosy, Jest w M, także gips, idący w pasmie
od Szczerca i dalej stąd po Dniestr, a potem
równolegle z Dniestrem na Podole, gdzie się
najbardziej rozwija. Schneider wspomina „że
w czasie założenia kościoła łacińskiego w r.
1607 wykopano tu fundamenta i upatruje
w nich ślady dawnego grodu 'Teterowa. Da-
wnemi cząsy znachodzono tu pieniążki ruskie,
znaleziono także ogromny berdysz*, Ślady
wałów, któremi miasto było niegdyś opasane,

pozostały jeszcze dotąd. Na wzgórku przed-
miejskiem, w stronie płd.-zach. za miastem,
przy drodze polnej wiodącej do Rozdołu, znaj-
duje się dość ciekawy pomnik, Jest to kolu-
mna czworoboczna, ułożona z kamieni cioso-
wych, na takiejże podstawie osadzona, u sa-
mego dołu łokieć i 17 cali szeroka a przeszło
6 łokci wysoką. U góry od strony wscho-
dniej znajduje się wyciosany w płaskorzeźbie
Chrystus na krzyżu, zaś od strony północnej
napis starożytny następującej osnowy: „Thu
leżi slahetni Adam Rucki, z powiatu warsaw-
skie: stanu ricerskie: towarzise swe rozwadza-
jąc zabiti jest dnia 26 may a. d. 1599*. Od
strony płd, jest próźna tablica, od strony zach.
nie nie ma, Dokładniejszej wiadomości o tym
pomniku nie posiadamy. W ciągu. blisko
trzech wieków kolumna ta nachyliła się bar-
dzo ku upadkowi, staraniem wszakże urzędu
miejskiego pomnik ten odnowiono około 1874
roku. | Lm, Dz,
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Mikołajówek, pow. augustowski, gm. Dows-
puda, par. Janówka, odl. 14 w. od Augusto-
wa; ma 9 dm., 65 mk.
Mikołajowice z Sierakowicami, wś, pow.

tarnowski, składa się z dwóch odrębnych czę-
ści, z których M. liczą 406, Sierakowice 171,
a obszar więk. posiadł. 81, razem 608 mk.
rzym.-kat., przyłączonych do parafii w odle-
głym o 5'8 kil. Wojniczu, Obie części leżą
w namulistej równinie z piaszczystą podstawą
na lewym brzegu Dunajca, 203 m.npm., na
północ od gościńca rządowego z Tarnowa do
Wojnicza, mają szkołę ludową jednoklasową
i kasę pożyczk. gminną z kapit. 564 zł. w.'a.
Za Długosza (XVw.)istniały M, (Lib. Ben., II,
307) i pochodził z nich Andrzej Góra, sławny
prawnik akademii krak,, zmarły 1526 r. Pos.
więk, ks, Sanguszki ma obszaru 125 mr. roli,
9 mr. łąk i 7 mr. past.; pos. mniej, 325 mr.
roli, 18 mr. łąk i 40 mr, past, M. graniczą na
płn. z Bogumiłowicami, mającemi stacyę kolei
żelaznej arcyks, Karola Ludwika, na zachód
z Łętowicami i Zakrzowem, a na płd, z Łuka-

nowicami. Mac.
Mikołajowice, ob. Mikołajewice. .
Mikołajówka 1.) wś i fol., pow. warszaw-

ski, gm. Czostków, par. Łomna, odl. 25 w. od
Warszawy. W 1827 r. 16 dm., 109 mk. Obec-
nie folw. M, z os. leśną Podlesie i wsiami M,
i Podlesie, rozl, mr. 444: gr. or. i ogr. mr, 245,
łąk mr. 55, lasu mr. 124, nieuż. i place
mr. 20, bud. mur. 1, z drzewa 14, płodo-
zmian 8-polowy. Wś M. os. 14, z gr. mr.
158; wś Podlesie os. 4, z gr. mr. 45. 2.) M,,
nazwa dawana wsi Jaźwce al. Jajsce w pow.
kozienickim. Ob. Jedlna i Jaźwce. 38.) M,,
kol., pow. janowski, gm. Urzędów, par. Boby.
Powstała około 1865 r. na gruntach dóbr Bo-
by. Ma 6 dm,, 33 mk., 90 mr. ziemi włośc.
4.) M., os., pow. janowski, gm. Urzędów. Na-
leżała poprzednio do dóbr Popkowice Przed-

- kościelne; 5 dm., 30 mk., 54 mr, ziemi włośc.
Mikołajówka, 1.) wś, pow. dzisieński, ob.

Worońki, 2.) M., 10 osad na odludnem Pole-
siu, pow. mozyrski, w okr. polic. skryhałow-
skim, nad rzką Sławiaszyńką, w okolicy wsi
Wysokie. Al. Jel.
Mikołajówka, 1.) przysiołek, pow. nowo-

gród-wołyński, par, Miropol, R. 1867 miał 5 dm.
2.) M., Nikołajewka, wś u źródeł ruczaju Po-
tok, dopływu Rosawy, pow. kaniowski, o 7 w.
na wsch. od mka Śzandry, o 30 w. na półn.-
zach. od Kaniowa, gdzie najbliższa st. tel.,
o 16 w.od Kozina (st. poczt.) a 16 w. od przy-
stani w Rzyszczewie; ma 2166 mk. prawosł,,
22 katol. i 12 żyd. W 1792 r. było 143 dm,
i 1710 mk, (820 mężcz. i 890 kob,), Razem
z Medwiedówką 3713 dzies, ziemi w glebie u-
rodzajnej. Oerkiew paraf, pod wez. św. Miko-
łaja, wzniesiona w 1742 r. przez Mikołają Po-  
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tockiego, po spaleniu wybudowana w 1789 r.
dziś istniejąca, podług lustracyi dziekana ka-
niowskiego z 1792 r. „obok wsi od stepu bar-
dzo wspaniała z drzewa dębowego w kostki o-
prawnego*; kaplica kat. par. rzyszczewskiej,
fabryka cukru, gorzelnia, browar, piękny dom
mieszkalny i ładne ogrody. Dzieli się na 3
części: Draczę, Kipiaczkę i Worobiówkę, z któ-
rych 2 pierwsze mają 2372 dzies,, trzecia 1341
dzies, ziemi. . M. pierwotnie nazywała się Dra-

cze, obecną nazwę otrzymała w początku ze-

szłego wieku od imienia Mikołaja Potockiego,
ssty kaniowskiego, głośnego z dziwactw i swa-
woli, i należała wtedy do sstwa kaniowskiego.
W 1789 r. kupił M. Stanisław Hołowiński; w
1851 r. Draczę i Kipiaczkę nabył Maurycy Ko-
marowicz, Worobiówkę zaś Piotr Czechowski,
od którego w 1858 r. kupioną została przez
żonę Komarowicza, z domu Maryą Sobańską,
W pośrodku każdej z trzech części wsi znajdu-
je się wysoka, starożytna mogiła nasypo-
wa. Na znajdującej się w Draczach w 1840
r. urządzono cmentarz wiejski, przyczem zna-
leziono ślady dawnego cmentarzyska; w 2
drugich mogiłach nie nie odkryto. Włościa-
nie przy uwłaszczeniu nabyli 1898 dzies, zie-
mi wykupnej za 85,687 rs. Ob, Arch. J. Z.
R., cz, I, t. 2, 280. 8.) M.-Steblewska, ina-
czej zwana Steblewska-huta, wś, pow. kaniow-
ski, o 2 w.od OChyrówki, śród jarów, wpa-
dających w odległości 1 w. do Rosi; 445
mk., 1058 dzies, ziemi; własność Oktawiana
Podgórskiego. 4.) M., wś, pow. taraszczań-
ski, o 4 w. od Lesowicz, otoczona lasami, liczy
485 mk, W pobliżu M. znajduje się 30 staro-
żytnych, prawdopodobnie przedhistorycznych
mogił, o kilka zaledwie kroków odległych je-
dna od drugiej. Już w przeszłym wieku na
tym miejscu był stary las. Mogiły te oddalone
są 0 8 w. od wału atamańskiego, w tymże le-
sie znajdującego się a o 8 w. od wału ciągną-

cego się do miasta Taraszczy. Wał atamański
zaczyna się o 4 w. od Taraszczy w lesie do
miasta należącym, przerzyna las wsi M. i koń-
czy się pod wsią Chrenczaty-jar. Ma on dłu-
gości 2 w. M. stanowiła niegdyś własność
Nikołajewskiego monasteru, dziś należy do
klucza Lesowicze hr. Braniekich, Na mocy
umowy wykupnej z 1863 r. włościanie naby-
li 410 dzies, ziemi za 17,397 rs. _ J.Krz,
Mikołajówka 1.) wś nad Zharkiem, w płd.-

zach części pow. winnickiego, gm, Pików, par.
Chmielnik; 91 dm., 430 mk., 272 dzies, ziemi
dwors., 512 włośc., 36 eerkiew.; cerkiew pod
wez. ś, Mikołaja. Należy do klucza ułado-
wieckiego hr. Alfreda Potockiego. 2.) M,,
Nikołajowka, mała wioseczka, pow, bałeki, gm.
Bohopol, par. Krzywe-jezioro, 60 dusz męz.
Osiedlona przez jednodworców, należy do dóbr
Kumory, Sobańskich. 3.) M., rus. Nikołajewka,
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wś nad Mołokiszem, pow. bałcki, gn. Mołokisz
par. Rybnica; 15 osad. 4.) M., słobódka, pow.
bałeki, gm. Meczetna, par. Krzywe-jezioro, w
1868 r. miała 50 dm. Dr.M.
Mikołajówka (al. NWikołajówka), 1.) część

Hubina, folw. i gorzelnia, pow. buszacki,
2.) M., folw. i leśniczówka na obsz. dwor.
Korzelic w pow. przemyślańskim. 3.) M. (al.
w Wielkim lesie, Zielona), leśniczówka koło
Rybna, na obsz. dwor. Uhrynowa górnego

w pow. stanisławowskim.
Mikołajówka jez., pow. margrabowski; w

1567 r., nadaje je ks. Olbracht wraz z 23 włóka-
mi w Gutach na prawie magdeburskiem Ada-
mowi Wojdowskiemu, który mu za to ceduje

10 włók sołeckich, oraz 2 włóki kupione, a 2
drogą łaski nabyte pod Margrabową, oraz
wielki dom na rynku margrabowskim, dom
dworski, stajnię, kużnię i folusz w Margrabo-
wej (ob. Kętrz, O ludn. pol. w Prusiech,
str. 522). Ks. Fr.

Mikołajuncie, wś, pow. wileński, w 2 okr,
polic,, gm. i okr. wiejski Giełwany, o 68 w. od
Wilna, 12 dm., 124 mk, kat.; należy do dóbr
Giełwany, hr. Platerów.
Mikełaszeny, wś, pow. chocimski gub. be-

sarabskiej, par. Chocim, cerkiew.
Mikołaszki, wś, pow. wileński, w 3 okr.

polie., gm. Janiszki, okr. wielki olkuński, 26
dusz rew., własność hr. Tyszkiewicza.
Mikołka al. Pieszczanka, wś i os, karcz,, pow.

ihumeński, w 1 okr. polic. uździeniskim, przy
gościńcu mińsko-słuckim i drodze wojenno-ko-
munikacyjnej ihumeńsko-słuckiej; wś ma 4
osad; starożytna pounicka cerkiewka pod wez.
$, Mikołaja, pod olbrzymim dębem z czasów
pogańskich, czezonym do dziś dnia przez lud
okoliczny, o którym istnieje legenda o zaka-
panym pod nim skarbie (ob. Cielaków). Na
doroczne odpusty © maja i 6 grudnia schodzą
się do M. tłumy ludu, odprawiwszy w wigilię
nocne zbiorowisko w pobliskiem uroczysku,
zwanem Biercy. Niegdyś M. była własnością
ks, Radziwiłłów, trzymali ją w zastawie wraz
z Cielakowem Domejkowie, od 1857 r. należy
do Hartingów. W około ostępy pełne dzikie-
go zwierza i drzewostanu towarnego. O 4 w.
na południe od M. bierze początek Niemen za
fol, Huszczynkiem, Grunta piaszczyste, smolar-
niai terpentyniarnia, istnieją od niepamiętnych
czasów, gdyż niewyczerpany znajduje się ma-
teryał do tej fabrykacyi w okolicznych leś-

nych przestrzeniach. Al. Jal.
Mikołów, ob. Mikułów. ;
Mikołowszczyzna al.Poletajewka, zaść. 8Zl.,

nad potokiem, pow. święciański, 2 okr. polic.,
o 25 w. od Święcian, 2 dm. 14 mk. starowier,

Mikontany, wś nad rz. Degutką, pow. lidz-
ki, 2 okr, polic., gm. Bieniakonie, okr. wiejski
Sokoleńszczyzna, o 55 w. od Lidy, o 40 w. od  
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Ejszyszek, 10 dm., 137 mk, kat.; należy do
dóbr Sokoleńszczyzna, Wagnera. 4-22
Mikors (dok, z 1414 r.) ob. Michorowo,
Mikorska wola, kol. włość., pow. piotr-

kowski, gm, Bełchatówek, par. Parzno. Posia-
da szkołę początkową, 35 dm , 254 mk., 430 mr.
ziemi. Wchodziła w skład dóbr Mikorzyce,

Mikorzyce, wś i folw., pow. piotrkow-
ski, gm, Bełchatówek, parafia Parzno. Znaj-
dują się w tej wsi rozwaliny dawnego zam-
ku rodziny Mikorskich z XVII w. Lib.
Ben. Łaskiego wymienia M. (I, 462). W 1827
r. było tu 14 dm., 119 mk., obecnie wś ma 6
dm,, 105 mk., 27 mr., folw. 4 dm., 23 mk. 202
mr, Dobra M. składają się z folw. M.i Ada-
mów, wsi: Wola Mikorska, Apolinów, Anasta-
zów i Józefów; rozl. mr. 499: folw. M. gr. or.
i ogr. mr. 74, łąk mr. 12, lasu mr. 7, nieuż.
i place mr, Ill, razem mr. 104; bud. mur, 2,
z drzewa 7; folw. Adamów gr. or. i ogr. mr,
101, past. mr. 1, lasu mr. 285, nieuż, i place
mr. 8, razem mr, 395; bud. z drzewa 2. WŚM.
os 14, z gr. mr. 27; wś Wola Mikorska os. 98,
z gr. mr, 1079; wś Apolinów os. 18, z gr. 149;
wś Anastązów os. 44, z gr. 310; wś Józefów
08, 28, z gr. 838. Br, Ch. A. Pal.
Mikorzyn 1.) wś, fol. i os. młyn, nad jez,

Mikorzyńskiem, pow. koniński, gm. Sławosze-
wek, par. Ślesin, odl. od Konina w. 16; wś:
dm, 11, mk. 92; młyn dm. 1, mk. 6; folw. dm,
5,mk, 51i 580 mr. obszaru. W I827 r. 14
dm., 138 mk. Folw, M. z ws.: M., Lubomyśle
i Dąbrowa, rozl. mr. 616: gr. or. i ogr. mr.

456, łąk mr. 22, past, mr. 17, lasu mr, 101,
nieuż, i place mr. 20; bud. mur. 5, z drzewa 5;
płodozmian 9 i 10 polowy. Wś M.os, 15, z
gr. mr. 26; wś Lubomyśle os. ll, z gr. mr,
326; wś Dąbrowa os. 17, z gr. mr. 470. 2.)
M., folw., pow.nieszawski, gm. i par. Luba-
nie, odl. 5 w. od Nieszawy. Folw. M, rozl, 235,
gr. or. iogr. mr. 229, nieuż, i place mr. 6;
bud, z drzewa 2; folw. ten w r. 1881 oddzie-
lony od dóbr Włoszczyca, Br. Ch.
Mikorzyn, 1.) wś, pow, ostrzeszowski, 85

dm., 277 mk., wszyscy kat., 67 analf, Poczta,
gośc., tel, i st, kol. żel, w Domaninie o 2*5 kil.,
st, kol. żel. w Kępnie o 7 kil. Posiada kościół
par. należący do dek. ostrzeszowskiego; par.
ma 182] dusz, 2.) M, dom., 1998 mr. rozl.,
13 dm., 190 mk.: 8 ew., 175 kat., 7 żyd., 68
analf. WŚ ta głośną jest z powodu wykopa-
nia tu w 1855 r. i w r. 1856 dwóch kamieni z
mniemanymi napisami runicznymi słowiański-
mi. Kamienie te znaleziono w różnych cza-
sach. O pierwszym, nazwanym „Prowe Wiel-
kopolski*, ogłosił Piotr Droszewski, „Syno-
wiec ówczesnego dziedzica M. Andrzeja Dro-
szewskiego, w gazecie W. ks, Poznań, (X „158
z r. 1856) następującą wiadomość: ,,Zeszłej je-
sieni (r. 1855) znaleziono na pochyłości małe-
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go pagórka w ogrodzie dominialnym, blisko 2
stopy głęboko w ziemi, kamień; pod nim była
urna z piaszczystej gliny grubo ulepiona, w
niej znajdowały się szczątki popiołów spa-
lonego ciała i grupki stopionych kruszców
srebra i miedzi, Urnę nieostrożnie wyjętą
wiatr w kawałki rozsypał, tak że trudno
dojść było pierwiastkowego jej kształtu.
Ludzie miejscowi powiadają, że przed kil-
kunastu laty znajdowano tu podobne ka-
mienie, — „tylko inaksze, bo z ptakami, koń-
mi, różnemi djabłami*. Na tym kamieniu
była wyobrażona po jednej stronie część gór-
na postaci ludzkiej, trzymającej w lewej ręce,
wzniesionej w górę, rodzaj trójkąta; postać ta
z dwóch stron od dołu otoczona jest napisami
runicznemi. Posążek od wierzchu głowy do
dołu sukni ma 10 cali; długość kamienia 1 ło-
kieć 3 cale; szerokość 17 cali; wydrążenie
wzdłuż 22 cale; głębokość środkiem wydrąże-
nia (z długości) 31/, cala; szerokość wydrąże-
nia 12 cali; głębokość środkiem wydrążenia
2/, cala, W rok po odkryciu pierwszego ka-
mienia udało się w sierpniu r. 1856 Droszew-
skiemu odkryć drugi. Drugi ten pomnik, ró-
wnież ze zwyczajnego granitu, wysoki 1 stopę
10 calii2 linie; szeroki 1 stopę 9 calii 1 li-
nią. Na powierzchni kamienia wyżłobiono po-
dłużne koło, długie 1 stopę i 6 cali; szerokie
1 stopę i 2 linie. Środkiem koła znajduje się
wyobrażenie konia, otoczone napisami runi-
cznemi. (rórą , sbir*, dołem „woin*, z przodu
konia „,bohdan*, z tyłu „Inawoi”,, na dole
osobne „s, O tych kamieniach rozpisali się
obszernie Józef Przyborowski w kilku arty-
kułach gazety W. ks. Poznańskiego, objaśnia-
jących je i podnoszących ważność odkryć;
Lelewel w t. I „Polski wieków średnich*, a
nadto późniejszy prof, języków słowiańskich
Wojciech Cybulski umieścił w 1-szym Roczni-
ku (z r. 1860) Tow. Przyj. nauk Poznań. roz-
Prawę p. t. „Obecny stan nauki o runach sło-
wiańskich*, w której się zajął szczegółowym
rozbiorem napisów mikorzyńskich. Przedsta-
wiwszy historycznie rozpoznanie i odczytanie
run słowiańskich, rozwija szczegółowo fakt
wykopaliska mikorzyńskiego, literaturę przed-
miotu i w końcu własne wysnuwa wnioski;
zbija wątpliwość Przyborowskiego co do au-
tentyczności kamieni i stara się dowieść, że
oba kamienie są pomnikami grobowemi, wyko-
nanemi na pamiątkę dwóch znakomitych w na-
rodzie mężów, którzy wważnym wypadku
glównie byli czynnymi i sławą się okryli,
Domyśla się, że jeden z nich był arcykapła-
nem bożka Prowego, przewodniczącym zgro-
madzeniem ludu, a zwał się „„Mike*, tak bo-
wiem Helmold nazywa arcykapłana Prowego,
który był czczony w Starogrodzie, w ziemi
Wagirów, kierującego wraz z królikiem ziemi
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zgromadzeniu ludu schodzącego się na sądy.
Od tego imienia arcykapłana powstała zape-
wne także nazwa miejsca „, Mikorzyn”, gdzie
Prowe miał gaj poświęcony. Drugim mężem
pomnikami mikorzyńskiemi uwieńczonym, był
jakiś znakomity wojownik, imienia ,, Bohdan*,
Napis cały miał brzmieć: „Przymierze wojo-
wników Słowian Lachów na wojnę (pod wo-
dzą) Bohdana'. Z ramienia Przyjaciół nauk
Poznań. delegacya wybrała się na miejsce
wykopalisk pod przewodnietwem Antoniego
Białeckiego, który następnie złożył piźmienne
sprawozdanie o poczynionych spostrzeżeniach,
Co do samych wykopalisk ob. Tyg. illustr,
(1678 r., M 292). W ostatnich czasach jednak-
że uznano te napisy za podrobione i sprawę
runicznego pisma słowiańskiego rozstrzygnię-
to, odrzucając wszystkie na poparcie jego sta-
wiane dowody i zabytki, M. St.

Mikorzyńskie jez. przy wsi t, n., w pow.
konińskim, stanowiło jednę całość z Gopłem i
oddzieliło się dopiero w skutek obniżenia po-
ziomu wód w Gople. Łączy się ono z jez. (ro-
sławskiem, Pątnowskiem, Licheńskiem iSle-
sińskiem, Br. Ch,
Mikosch (dok. 1405), ob. Michorowo.
Mikossen (niem.), ob, Mikosze.
Mikoszcz al. Mikoszcze, pot., w pow. myśle-

nickim, płynie koło Górnej Wsi i wpada do
Raby pod Krzeczakówką,

Mikosze, ob. Bujały- Mikosze,
Mikosze, niem. Mikossen, Mikoschen al. Pan-

szken, wś na prusk. Mazurach, pow. jańsbor-
ski, st, p. i okr, urz, stanu urz, cywil. Orzysz.
W 1856 r. 248 mk. Henryk Reuss z Pławna,
namiestnik i komtur morąski, nadaje Stanisła-
wowi Pęckiemu (Pansche) w uznaniu zasług
jego podczas ostatniej wojny, na prawie chełm,
dobra Mikosze z 40 włókami, 10 wł. położo-
nych pod Mikoszami, oraz wyższe i niższe są-
downictwo. Dan w Królewcu r. 1468 w czwar-
tek po Trzech Królach. Rudolf v. Diepolskir-
chen, komtur ryński, nadaje Maciejowi Wy-
dryńskiemu z Gut 2 wł. pod M, Dan w Rynie
r. 1516. R, 1687 siedzi w Mikoszach Fryde-
ryk Pułaski, syn Mikołaja, który pierwszy
osiadł w Prusiech, Król Władysław potwier-
dza mu szlachectwo i nadmienia, że w herbie
ma głowę żubrzą, Szlachectwo Fryderyka
stwierdzili swem świadectwem Stanisław, syn
ś. p. Matyasza, Jan syn ś. p. Macieja, Jakub,
syn ś. p. Matyasza Pułaskich, oraz Baltazar,
syn Michała Owaliny, h. Powały, jego wuj
(ob. Kętrz., O ludn. pol., str. 474). Ks. Fr,
Mikoszewo, właśc. Mikaszewo (ob,),
Mikoszewskie, przedm. Urzędowa w pow.

janowskim. >
Mikoszki, wś, pow. kościański, 17 dm., 119

mk., wszyscy kat., 52 analf. Poczta, tel., st.
kol, żel. w Kościanie o 7 kil.; gośc. o 2 kil.
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2.) M., dom., 1809 mr. rozl., 13 dm., 180 mk.,
33 ew., 147 kat., 58 analf. Gorzelnia parowa
i młyn parowy, Własność Stefana Chłapow-
skiego. M. St,
Mików al. Myków, wś, pow. łucki, na płd.-

wsch. od mta powiat., niegdyś włość należąca
do Łucka. Ob. Pamiat. Kijew, Arch. Kom,,
t. IV, oddz, 2, 181.
Mików lub Myków, wś, pow. sanocki. Leży

w kotlinie górskiej 545 m. npm., śród lesistych
gór, sięgających na płn. 824, na wsch. 913 a
na płd. 720 m. bezwzględnej wysokości, Toz-
pościera się nad pot. Mikówką, dopływem
Osławicy z praw. brz., ma cerkiew drewnianą,
przyłączoną do par, gr.-kat, w Smolniku i li-
czy 261 mk., z których 232 gr.-kat. a 29 izr.
Sprawy sporne załatwia sąd pow. w Bukow-
sku a najbliższy urząd poczt. znajduje się
w odległym o 15 kil Baligrodzie, Gleba zimna,
owsiana, lasy przeważnie szpilkowe. Więk.
pos. ks. Aug. Sułkowskiego ma 28 mr. roli i
1556 lasu; pos. mn. 292 mr. roli, 344 łąk, 537
past. i 5 lasu. M. graniczy na płd. ze Smolni-
kiem, na płn. z Duszatynem, na wsch. z Ra.
bem (6 kil. linii pow.) a na zach. z Osławicą
(45 kil. pow.). Mac,
Mikowa, szczyt w Tatrach Niźnych, w czę-

ści zach., na granicy gmin Szczawnicy W. i
Iiacza, w hr. liptowskiem, pod 37* 3 30”
wsch. dłg. g. F., a 4901' 40” płn. sz. g., mię-
dzy potokami Szczawniekim (od zach.) a Ilia-
czem (od wsch.). Wzn. 978 m. Br. G,
Mikowiec, pow. grójecki, gm. Kąty, par.

Góra Kalwarya.
Mikówka, wś i folw., pow. radomski, gm,

i par. Białobrzegi. Leży śród lasów, o 27 w.
od Radomia; folw. stanowi część dóbr Sucha.
Jest tu 138 dm., 171 mk., 947 mr. ziemi dwor.
i 157 mr. włośc. W 1827 r. par. Jasionna, 11
dm., 85 mk. Br, Ch.
Mikówka al. Mikowy potok, wypływa z Hłu-

bokiego lasu, w płd.-wsch. stronie gm. Miko-
wa, w pow. sanockim; płynie na płn.-zach. i
zach. przez wś Mików, zabrawszy z lasu Czar-
toryi liczne potoki i następnie zlewa swe
wody do Osławy z praw. brz. Od płn. zamy-
kają dolinę szczyty Hłuboki (824 m.)i Kicze-
ra (580 m,). Nad źródłowiskiem od wsch. cią-
gnie pasmo górskie Wysoki dział, z szczytem
tejże nazwy, 990 m. wys. Długość biegu 7
kil. niespełna. Br. G.
Mikrow (niem.), ob. Michrowo.
Mikstal, wś, u kutnoski, gm. Mikstal,

par. Grochów, odl. 15 w. od Kutna, ma 5 dm.,
87 mk., 681 mr. obszaru, w tem 390 mr, Or.,
210 mr. lasu, 75 mr. łąk i past. Do włościan
należy 6 mr. M. gmina należy do sądu gm. okr,
III w Kutnie, st. p. Ostrowy. Ma obszaru
10,418 mr. i 3710 mk. W gm. są 2 szkoły po-
cząt., cukrownia, gorzelnia, browar, smolarnia,  
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Szosą łęczycko-płocka przechodzi przez wsie
Mikstal, Swieciny i Łanięta; około wsi Mik-
stala i Grochowa przepływa rzeczka Ochnia,
która w kierunku wsch. płynie ku Kutnu.
W skład gm, wchodzą wsie i folw.: Budy Sta-
re, Budy Nowe, Benignów, Franciszków, Gro-
chów, Grochówek, Imielno, Juliów, Kały, Ką-
ty, Lipie, Łanięta, M., Niechcianów, Pomarza-
ny, Rdutów, Rokita, Suchodębie, Swieciny,
Swiecinki, Wilkowyja, Wola Chróścińska.
Mikstat al. Miksztać, niem. Miaestadt, nie-

gdyś Komorowo, mto, pow. ostrzeszowski, oto-
czone wzgórzami piaszczystemi, odl. o 12 kil.
na płn, od Ostrzeszowa. W r. 1871 miało 152
dm., 1437 mk., 36 ew., 1249 kat., 152 żyd.;
w r. 1875 było 1535 mk.; w 1881 r. 1490 mk.
Mieszkańcy zajmują się głównie rolnictwem i
chowem bydła. Siedziba komisarza obwodo-
wego; sąd okr. w Ostrzeszowie; w mieście od-
bywają się roki sądowe. Kościół kat. paraf,
wraz z Przedborowem należy do dek. ostrze-
szowskiego; par. M. ma 1912 dusz (1873 s).
Szkoła elemen. kilkoklasowa; 515 analf. Sto-
warzyszenie polskie pożyczkowe, mające prze-
szło 400 członków; towarzystwo rolnicze pol-
skie czyli kółko włościańskie w Kozłowie.
Agentura poczt. i tel.; gośc. na miejscu, pro-
wadzi z Ostrzeszowa do Skalmierzyce i Kalisza;
poczta listowa z Ostrzeszowa przez M. do
Strzyżewa; st. kol. żel. w Antoninie o 9 kil.,
w Ostrzeszowie o 12 kil. W r. 1811 było 135
dm., 921 mk.; w r. 1837 było już 1280 mk.
Jest obecnie własnością spadkobierców hr.
Atanazego Raczyńskiego. M., dawniej zwany
Komorów, należał niegdyś do wojew. sieradz-
kiego, ziemi wieluńskiej i był w posiadaniu
Zarembów. W 1366 r. in festo $. Andraei Apo-
stoli wydany był przywilej, którym Janko
syn Mikołaja Zaremby, pan i dziedzie na Ko-
morowie, sprzedaje wójtostwo (advocatiam)
w mieście swojem Komorowie, zwanem po nie-
miecku Mixtad, Piotrowi dicto Knoth. Zy-
gmunt I potwierdził ten przywilej r. 1546.
Tegoż króla drugi jest przywilej z r. 1528
„Innovationis* na prawo magdeburskie dla
miasta Mixtat, dowodzący, iż to prawo da-
wniej mu służyło. R. 1552 przyłączył król
polski w Gdańsku wójtostwo tutejsze ze wszel-
kiemi do niego należnościami do samego msta;
r. 1590 Zygmunt III nadał miastu przywilej
na cztery jarmarki do roku: na Ś. Trójcę, na
$. Michał, na Trzech Króli i na ś. Wojciech,
z utrzymaniem targu tygodniowego, ustano-
wionego już przez Zygmunta I. R. 1619 mie-
szczanie założyli szpital w mieście. M. St.

Miksz, jez,, pod st. dr. żel. warsz.-petersb,
Ignalino, w pow. święciańskim,
Mikszany 1.) wś włośc. nad jez, Grabosta,

pow. wileński, w 3 okr. pol., o 48 w. od Wil-
na, 5 dm,, 57 mk. kat. 2.) M., wś, pow, osz-
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miański, w 1 okr. polie, gm. Polany, okr.
wiejski Dziegieniewo, 24 dusz rew.; należy do
dóbr Wojsznaryszki, Raczyńskiego, J. Krze.
Mikszewicze, zaśc. należący do Przezdom-

skiego, pow. oszmiański, w 3 okr. polie., o 44
w. od Oszmiany a 8 w. od Dziewieniszek, 15
mk, katol. A. T.

Miksztyn al. Miksztyno, wś w dawnem wo-
jew. mścisławskiem, dziś w gub. mohilewskiej,
od której wzięło nazwę sstwo niegrodowe
Miksztyńskie, Podług metryk litewskich od r.
1569 zaliczały się do tego sstwa wsie: Mik-
sztyno, Dudino, Liszki i Cerkowiszcze, posia-
dali je zaś: kniaź Samuel Horski, Ciechano-
wieccy, Hurkowie, Andrzej Taram, wreszcie
z mocy przywileju króla Augusta IIL z d. 21
listopada 1746 r. Antoni i Cecylia Ciechano-
wieccy, ustąpili je Marcinowi i Ewie Sucho-
dolskim, którzy zeń opłacali kwarty złp. 585
gr. 28, a hyberny złp. 176.

Mikszuli, wś włośc., pow. wileński, w 1
okr. polic., gm. Ilino, okr. wiejski Turgiele,
0 84 w. od Wilna, 5 dm., 61 mk, kat,, należy
do dóbr Merecz-Michnowo Koreckich.
Mikszuny, wś, pow. szawelski, w 3 okr.

polie., gm. Janiszki, 6/ dusz, 286 dz. ziemi.
Mikszwie, wś, pow. rossieński, par. szwek-

szniańska,
Miktany, wś włośc., pow. oszmiański, | okr,

polie., o 21 w. od Oszmiany, 8 dm,, 92 mk, kat.
Mikuciany, wś włośc., pow. oszmiański, |

okr. polic., o 22 w. od Oszmiany, 4 dm., 40
mk. katoi.

Mikucionki, wś nad rz. Dzisienką, pow.
dzisieński, 3 okr. polic, o 40 w. od Dzisny,
10 dm,, 122 mk, katol. |
Mikuciszki, zaśc. rząd., pow. wileński, w 6

okr. police, gm. Rudomino, okr. wiejski Szko-
dziszki, o 13 w. od Wilna, 1 dm., 5 mk, katol.
Mikul-Horodok al. Swacka, folw. nad rze-

czką Biereżnicą, lewym dopł. Ptyczy, pow.
bobrujski, w 2 okr. polic. hłuskim, miejsco-
wość odludna, poleska, grunta lekkie, łąki ob-
fite, Sama nazwa wskazuje o istnieniu tu je-
dnego przedhistorycznych horodyszcz, których
wiele znajduje się nad brzegami Ptyczy i Be-
Tezynyw s: A. Jel.

Mikulańce, wś, pow. wileński, w 3 okr.
polic., gm. Podberezie, okr, wiejski Wiżulany,
o 8 w. od Podberezia, 14 dusz rew., należy do
dóbr Pikeliszki, Rudolfa Pisanki,
Mikulanka, szczyt górski, w pow. nadwor-

niańskim, przy wsi Jabłonica,
Mikulasz, ob. Swaći Mikulasz.

Mikulezyce, Mikułczyce, 1832 r. Miculczici,
1532 Mikulizitze, wś i dobra, pow. bytomski,
odl. 1*/, mili od Bytomia, leży przy szosie
z Zabrza do Tarnowicy. Obszar dominialny
z folw, Neuhof i Wesołą należy od 1837 r. do
hr. Henckel von Donnersmarck i zawiera 3065  
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mr, roli, łąk i past, i 800 mr. lasu, Do domi-
nium należy piec wapienny i cegielnia. Wieś
posiada kościół par. kat, i szkołę. W 1844 r.
było tu 145 dm. i 1112 mk. (3 ew. i 20 żyd.).
We wsi.5-ciu gospodarzy ma 160 mr., 28 ogro-
dziarzy 165 mr. i 72 komorników 115 mr,
M. par. dek, bytomskiego, ma 2122 kat., 32
ew., 31 izr. Br. Ch.
Mikulewszczyzna, wś rząd., pow. oszmiań-

ski, 2 okr. polic., gm. Krewo, okr. wiejski Ra-
kowce, o 37 w. od Oszmiany, 16 dm., 107 mk.
(102 prawosł., 5 katol.), należy do dóbr Łosk.

Mikulice, wś, 2 0s., folw., pow. turecki,
gm. Kowale Pańskie, par, Dobra, odl. od Tur-
ka w. 12; posiada gorzelnię. W$ ma dm. 23,
mk. wraz z wsią Orzepów liczy 401; dwie os.
dm. 2, mk. 12; folw. dm. 6, mk. 178. W 1827
r. 19 dm., 167 mk. Ob. Jabłonka. Według Lib,
Ben. Łaskiego (t. I, 261) M. należały do
par. Turek. Dobra M. składają się z folw, M.,
Orzepów, Stefanów, os. młynarskiej Jabłonka,
wsi: M., Wola Kowalska i Orzepów, rozl. mr.
1674: folw. M. gr. or. i ogr. mr, 350, łąk mr.
168, past, mr. 202, wody mr. 4, lasu mr. 268,
nieuż, i place mr. 41, os, karcz. mr. 3, razem
mr. 1036; bud. mur. 10, z drzewa 15; płodo-
zmian 138-polowy; folw. Orzepów gr. or. i ogr.
mr. 385, łąk mr. 39, wody mr. 1, nieuż i place
mr. 16, razem mr. 441; bud. mur, 3, z drzewa
4; płodozmian 13-polowy; folw. Stefanów gr.
or. i ogr. mr, 178, nieuż, i place mr. l, razem
mr, 179; bud, mur, 1, z drzewa 5: os. młyn,
Jabłonka mr. 18, bud, z drzewa 4; młyn wo-
dny i dwa wiatraki, Wś M. os.51, z gr. mr,
175; wś Wola Kowalska os. 29, z gr. mr. 87;
wś Orzepów os, 22, z gr. mr. 120.

Mikulice, część wsi Ostrowia, pow. łańcue-
ki, przy drodze z Przeworska do Kańczugi, nad
kanałem odprowadzającym wody nisko poło
żonej (203 do 220 m. npm.), urodzajnej równi-
ny do Markówki, dopływu Wisłoka. Ma 241
mk. rz.-kat. i graniczy na wsch. z Urzejowica-
mi, na płd. z Nieznacicami a na płn. z Dębo-
wem. Oddalenie od Przeworska wynosi 8 kil.
Pos. więk. ma obszaru 461 mr, roli, 15 łąk i
ogr., 18 past. i 6 mr. lasu; pos. mn. 58 roli,
18 łąk i 42 mr. past. Ta wś zmieniała często
dziedziców i od XVI w. należała do Korniaktów,
Potockich, Bratkowskich, Mierow i Wolskich,

Mikalicki, zaśc., pow. rzeczycki, w 8 okr,
polic. kalinkowiekim, o 1 m. na płd.-wsch, od
mka Domanowicz, nieopodal wsi Ubołocie, 4
osady, miejscowość odludna, poleska. 4. Jel,

Mikulicze 1.) folw. rząd., pow. dzisieński,
w ] okr. polie., o 59 w. odDzisny, 1 dm,, 18
mk. 2.) M., wś włośc., pow. lidzki, w 1 okr.
polie., gm. Dokudowo, okr. wiejski Mielecho-

wo, 0 22 w. od Lidy, 10 dm., 103 mk. 3.) M.,
wś, pow. dzisieński, w 1 okr. polie., gm. Za-

lesie, dusz 67. 4.) M., folw., pow. miński,
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własność Kotowiczów, przeszło 61/, wł. obsza-
ru. 5.) M., folw., pow. miński, własność Si-
korskich, około 3] włók obsząru. 6.) M., fol.,
pow. miński, w okr. police, kojdanowskim, par.
kat. kojdanowska, w pobliżu rzki Piereczuty,
przy drodze żel. brzesko-smoleńskiej; należy
do dom. Niehorełe (ob.); poprzednio własność
Abłamowiczów, dziś Czapskich, 31/, wł. obsza-
ru, w glebie dobrej, łąk dostatek. 7.) M.,
wś nad rzką Piereczutą, dopł. Usy, pow. miń-
ski, gm. kojdanowska, przy dr. żel. brzesko-
smoleńskiej, w okolicy dóbr Niehorełe; 18 08.
pełnonadziałowych, miejsc. bezleśna, grunta
i łąki dobre. 8.) M., wś nad rzką Bielicą,
prawym dopł, Oły, pow. bobrujski, w gm. tur-
kowskiej, w pobliżu dr. żel. lipawo-romeń-
skiej, 4 w. od st, Kowale, 29 os. pełnonadzia-
łowych, miejscowość poleska, grunta lekkie,
łąki obfite. 9.) M., pow. ihumeński, w okr.
polic. berezyńskim, przy drodze ze wsi Łohi
do Popław, cerkiew, 38 osad pełnonadziało-
wych, miejscowość głucha, poleska, pełna dzi-
kiego zwierza, grunta piaszczyste, lud w sta-
nie pierwotnym. 10.) M., folw., pow. nowo-
gródzki, 4 wł., od r. 1852 własn. Truskowskich.
11.) M., dobra i wś, pow. rzeczycki, w 1 okr.
polie, brahińskim, gm. w miejscu, na płn.-zach.
od Brahina, o 75 w. od Rzeczycy, pomiędzy
mkami Brahinem i Chojnikami; cerkiew, 53
osad pełnonadziałowych, od 1864 r. szkoła gm.
Gmina mikulicka składa się z 20 starostw, 36
wsi i ma około 2800 włościan płci męs. Dobra
M., dziedzictwo starej rodziny Rokiekich, te-
raz bardzo opuszczone, razem z majętnością
Brahin (ob.) mają około 40,000 mr. obszaru.
Por. Arch. J. Z. R., ez. III, t.2, 152, 156,
157. 12.) M. al. Buda, 10 osad w płn. krańcu
pow. rzeczyckiego, nad granicą pow. rohaczew-
skiego, gm. jakimowska, w 4 okr. polie, rze-
czyckim, odludne, głuche Polesie. 12.) M., fol.
należący do dóbr Czerwony dwór (ob.). 4. Jel.

Mikulicze 1.) wś, pow. włodzimierski, gm.
M., w 2 okr. polic. Łokacze, o 15 w. na płd.-
wsch. od Włodzimierza, o 14 w. od Porycka.
Ob. Pamiat. kijew. Arch. Kom., t. IV, oddz.
2, 26, 114. 2.) M., wś nad rz. Ługą, pow.
włodzimierski, na płn.-zach. od miasta powiat.;
niegdyś własność bisk, włodzimierskiego; ob.
Arch. J. Z, R., cz. I, t. 1, 341, 342, 378; cz.
VI, t 1, 490. J. Krz,

Mikulicze, wś u źródeł pot. Rokacz, zwa-
nego także Kianką i Mirczą, pow. kijowski,
gm. mirocka, o 30 w. od Kijowa, na płd.-wsch.
od mka Borodzianki a na płd.-zach. od.Miro-
cka, ma 767 mk., 4514 dzies, ziemi, powiększej
części lesistej i błotnistej, Do dóbr M. należą
wsie Mirockie, Pilipowicze i Huta; mają one
13540 dzies. obszaru. W 1783 r. było 561
mk. (łącznie z Mirockiem). Podług podania
założona przez włościan Nikona Leszczuką i  
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Hłuszkę, po. zburzeniu przez hordę starej osady
M., leżącej przy ujściu strumienia Orlanki do
potoku Rokacza, w miejscu, gdzie dziś znaj-
duje się uroczysko zwane St. Siołem i są śla-
dy dawnego zamczyska, okopanego głębokim
rowem. Podług podania w pobliżu tego uro-
czyska znajdowała się jeszcze druga wś Mię-
dzyrzeczka (Meżyreczka), również zburzona
przez hordę. W pobliżu wsi M, .znajduje się
kilka starożytnych mogił. Pierwszą wzmian-
kę o M. spotykamy w przywileju z XV w.
Aleksandra Włodzimierzowicza, ks. kijowskie-
go, mocą którego nadaje M. wraz z Koleńcami
na TeterowieiHlebówkę na Irpinie Michało-
wi Juriewiczowi ze Skwiru Połewcowi. Wna-
stępnym wieku należał do radomyskiego lub
poleskiego klucza dóbr metropolitalnych. Po
przyłączeniu do Rosyi M. wraz z Mirockiem,
Pilipowiczami, Babińcami, Poroskoteniem i
in, nadane zostały hr. Karolowi Sackenowi,
od 1658 r. własność jego wnuka gen. Karo-
la von der Osten Sacken, W M. znajduje się
cerkiew paraf, drewniana, zbudowana w 1782,
na miejsce dawniejszej, która spaliła się przed
10 laty. Przy wykupie w 1863 r. włościanie
dóbr M. nabyli 2085 dzies. ziemi za 69663 rs.
Ob. Arch. J. Z. R., cz.I, t. 4, 248, 643, J. Krz.
Mikaliczyn z. Połonicą czernigowską, Tarta-

rowem i Worochią, wś, pow. nadworniański.
Leży nad Prutem, który ma tu swe źródła;
rozległa wieś ciągnie się od połączenia dwóch
głównych potoków, stanowiących rz, Prut, ku
płd. aż do granicy węgierskiej na 20 z górą
kil, śród wysokich gór rozrzucona ponad
niezliczonemi potokami, wpadającymi do po-
wyżej wymienionych dwóch największych,
Przez płn. część tej włości przechodzi zpłn.
ku płd, gościniec rządowy, poczynający się
w Delatynie a idący przez. Dorę, Jamnę, M,
właściwy (północną część tej wsi) tuż po nad
zachodnim ramieniem Prutu; w Tartarowie
skręca na zach. i przez Jabłonicę dociera do
węgierskiej granicy. (Gościniec ten mierzy
w całej swej długości (od Delatyna do Wę-
gier) 6mili 1200 sążni austr. Przestrzeń dwor.
M. obejmuje gr, or. 1, łąk 42, past, 540, lasu
58044; włośc, gr. or. 407, łąk 5448, pastw.
10807, lasu 3304 mr. Ludn. rzym.-kat. 207,
par. Delatyn o 21 kil. na płn., gr.-kat. parafia
W MIEJSCU, W M, z cerkwią 6. Trójcy 1828,
w Tartarowie cerk. $, Dymitra 265, w Poleni-
cy popowiczowskiej z kaplicą N. P. M. 116,
w Worochcie z cerkwią Narodz. N. P. M. 639,
w Jamnie z cerkwią 6. Jana Ewang. 597, Ta-
zem 3445 gr.-kat., dek, nadworniański dyec.
lwow.; sąd powiat. Delatyn, urząd poczt.
w miejscu, Szkoła etat. o 1 nauczycielu, „Ka-
Sa pożyczk. z kapit. 2940 zł. austr, Wś ta,
leżąc w Karpatach, posiada w swym obrębie
kilka znacznych szczytów, mianowicie: na za-
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chód od M. po lewej stronie Prutu, szczyt
589'3 m. na powierzch. morza, na wsch. od
Tartarowa, po prawej stronie zachodniego ra-
mienia Prutu, Czertosz al. Łyszniów, 660 m.,
na wsch. od Worochty, a na płn.-wsch. od
zachodniego ramienia Prutu, Worochteński
garb 696'5 m. npm., a na samej węgierskiej
granicy, częścią w Galicyi, częścią na Wę-
grzech, Howerla czyli Czarna Hora 1081:3 m.
npm. U stóp tej góry są pierwsze źródła Pru-
tu; na wsch. od M. szczyt Rokieta 584 m.
npm., na płd.-wsch. Szekaliwski 6776, więcej
na płd, Hordie 776*9 m., na płd, od tego osta-
tniego Kityłówka 7262 m. nad pow. morza.
Wieś rozrzucona na tak ogromnej przestrzeni
stanowi środkowy punkt osad huculskich,
dzieli się na mnóstwo części i osad rozrzuco-
nych po górach, z których każda ma swe mia-
no, i tak na wsch, od M.: Porczesny, Grorgan,
Pohar, Rastowin, Na stawach, Kopczyn, Ro-
kieta, Werszaków, Czemeryca, Zakaminem,
Shary, Sławny groń, Nizna Hyga, Połanica,
Czemegiwska; na płd, Kwity, Ptay, Bastowin,
llkowska, Szepetynka, Załomysta, Leśniowa,
Douha Prehiska, Nóżeczka, Kliwa, Zeniec,
Czmereczynka, Pihy, Urszy, Warbilski i t. d.
Była tu fabryka szkła i jest tartak wodny
zajmujący 10 robotników; właśc. pos. więk,
J. hr. Rozan. B. R.

Mikalin 1.) wś, os. karcz, i folw., pow.
brzeziński, gm. Popień, par. Jeżów, Wś ma 8
dm., 60 mk., 205 mr.; os, karcz. rząd. 1 dm,,
2 mr.; folw. M. (al. Jeżów) 3 dm., 43 mk,, 304
mr, W 1827 r. wś rząd., 8 dm, 73: mk,
Wspomina ją Lib. Ben. Łaskiego (t. II, 240,
388). Stanowił M. wtedy uposażenie kościoła
w Jeżowie. Por. też Kod. dypl. Małop.
(Muczk, i Rzysz.), t. I, str. 14 i 101. 2.) M,
wś, pow. tomaszowski, gm, i par. Tyszowce,
o pół mili od Tyszowiec, ma 38 dm., 209 mk.,
w tem 2] r. 1., 634 mr. gruntu. Cerkiew dre-
wniana, gorzelnia, cegielnia. Gleba czarno-
ziem. Ludność rolnicza. Folw. należy do dom.
Tyszowce i ma 796 mr. żyznego gruntu.
W _1827 r. było tu 34 dm,, 262 mk. X. S.6.

Mikalin, folw. i wś włośc., pow. wilejski,
049 150 w. od miasta Wilejki, w 2 okr.
polic., gm. Serwecz, okr. wiejski Sosnowszczy-
zna, wś ma 14 dm., 99 mk. kat., folw. 1 dm,
13 mk. kat, 2.) M., wśi dobra, pow. miński,
281 dzies, ziemi dwors., b. własność Bułha-
ków, dziś Jana Nowickiego.

Mikulin al. Zorodyszcze, mko nad jez. Ho-
łobajem, pow. orszański, o 79 w. od Orszy,
blisko granicy gub. smoleńskiej, W XII w.
już gród warowny. Ma 152 dm., 1083 mk.,
cerkiew, 3 szkoły izrael. Gm. M. liczy 2013
dusz. Dawna własność ks. Ogińskich, W 1720
r. Marcyan ks. Ogiński, kaszt, witebski, fun-
dował kościół pod wezw. $. Antoniego, przy  
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którym osadził bernardynów; później około
1780 r. własność Mateusza ks. Ogińskiego.
Dobra M. liczyły 4527 dusz rew. i 32051 wł.
obszaru.

Mikulin 1.) al. Mikulińce, wś nad Horyniem,
pow. rówieński, na płd.-zach. od miasta Tu-
czyna, nazwana tak od Olega Mikulina pierw-
szego jej właściciela; obecnie jest własnością
ks. Heliodora Czetwertyńskiego. Ob. Arch.

J. Z. R, cz. VI, t. 2, 160. 2.) M., wś nad rz.
Chomorą, pow. zasłąwski, na płd.-zach. od
miasta Łabunia. Była tu kapl. katol. parafii
Łąbuń, dek. zasławskiego. Ob. Arch. J, Z. R,,
cz. VI, t. 1, 48, 44, 292.

Mikalińce, wś, pow. lityński, nad rz. Zha-
rem, która tworzy tu staw, gm. Bahrymowce,
par. Lityn, o 9 w. od Lityna; 122 dm,, 882
mk., cerkiew pod wezw. N. M. P. z 1427 par.
i 27 dzies. ziemi; 1384 dz. ziemi włośc., 1475
dzies. ziemi dwors., młyny, gleba glinkowata.
M. wraz z Poczapińcami, Berkowcem i Nowo-
sieliceą otrzymał Bohdan Mikuliński jeszcze od
Witolda. "Tenże Bohdan poległ pod Bracła-
wiem w bitwie z Tatarami a Świdrygiełło
wykupił żonę jego i syna Iwana wziętych do
niewoli. Iwan otrzymał potem nadanie na
Suprun i połowę Miedziakowa. Następnie wś
tą posiadali Zamoyscy, Koniecpolscy, Komar-
niccy; dziś mają Rusanowscy 1218_ dzies,,
Grarwolińscy 125,dz. a Grołębiowscy i Krasow-
scy drobne cząstki. Dr. M.

Mikulińce z Wolą mażowiecką i Konopkówką,
mczko, pow. tarnopolski nad rz. Seret, który
dzieli kościół i dwór od właściwego miasta,
tylko budynek, z którym jest urząd gminny
i sąd powiat., oraz parę dworków leżą na pra-

wym brzegu u podnóża góry, na której wznosi
się dawny zamek, obecnie na stajnie przero-
biony, nowy pałac i również okazały kościół
z wyniosłą wieżą. Same mczko leży na le-
wym brzegu rzeki na stoku pagórka. Oba
brzegi łączy most gościńca rządowego tarno-
polsko-zaleszczyckiego. M. graniczą na wsch.
z Łoszniowem, Suszczynem, Ostalcami i Sko-
morochami, na płn. z Prokową, Czartoryą, na
zach. z Nastazowem i Ludwikówką, na płd.
z Ładyczynem. Przestrz. dwors. gr. or. 867,
łąk 175, pastw. 65, lasu 588; włośc. gr. or.
1286, łąk 288, pastw. 171, lasu 1 mr. austr.
Ludność rzym.-kat, 926, gr.-kat. 946, izrael,
1770, razem 3642, Obydwie parafie w miej-
seu. Rzym.-kat, erekcya nie wiadoma, pe-
wnem jest jednakże, iż już przed rokiem 1715
istniała. Wspaniały, obecnie stojący kościół
wybudowała swoim kosztem Ludwika z Mnisz-
chów Potocka, wdowa po Józefie Potockim,
kaszt. krak., hetm. w. kor,, i w r. 1789 fundu-
szami opatrzyła, oraz dom przy kościele z na-
daną fundacyą dla księży” Wincentynów, któ-
rzy parafią zawiadywali, wystawiła; po znie-
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sieniu tego klasztoru oddano parafię świeckie-
mu klerowi. Kościół poświęcony w r. 1779
pod wezw. Trójcy Przenaj, Do tej parafii na-
leży 9 miejscoweści: Czartorya o 4 kil. z 212,
Konopkówka o 4 kil. z 198, Krzywki o 4 kil.
z 105, Ludwikówka o 7 kil. z 260, Ładyczyn
0 4 kil. z 284, Łuczka 0.8 kil. z 208, Łuka o 8
kil. z 230, Myszkowice o 8 kil. z321, Wola
mazowiecka o 4 kil. z 217 rzym,-kat. parafia-
nami. Ogólna liezba katolików 2956, akat.
426, izrael. 1815. Dek. trębowelski dyec.
lwowskiej. Gr.-kat. par. z cerkwią pod wez.
ś. Trójcy obejmuje miejscowości: Wola mazo-
wiecka z cerkwią pod wezw. ś. Mikołaja 208
i Łuczkę z cerk, pod wezw. N. P. M. z500 pa-
rafianami. Szkoła etat, o 3 nauczyc, należy
do rady szkol. okręg. w Tarnopolu; w Ko-
nopkówce jest kasa pożyczk. z kapit. 508 zł.,
w Woli mazow. z kapit, 123. W M. jest sąd
powiatowy dla okręgu mającego 25445 mk,,
urząd pocztowy i stacya telegraficzna, szkoła
początkowa. W r. 1880 było w M.: szklarzy
2, kominiarz 1, cieśla |, kołodziej 1, w Ko-
nopkówce mechanik 1, sklepów żelaznych 2,
blacharzy 2, ślusarz 1, kowali 8, kotlarzy 2,
garncarzy 3, handlarzy solą 2, sprzedających
wodę sodową 2, olejarz 1, mydlarz 1, rzeźni-
ków 15, wołowych stajen opasowych 2, pie-
karzy 9, kupców zbożowych 17, sklepów z mą-
ką 8, młynarzy 6, kramarz korzenny 1, dzier-
żawca browaru 1, gorzelnia 1, dzierżawca pro-
pinacyi w Konopkówce 1, w Mikulińcach 2,
szynkarzy w Konopkówce 2, w Mikulińcach
30, handel winem 1, dostawca koców 1, han-
dlów z suknem 2, powroźnik 1, tkaczy 3,
krawców 8, garbarz 1, handel skórami 1,
szewców 31, kuśnierzy 9, handli futrami 6,
bednarz 1, handlarzy drzewem 2, stolarzy 3,
aptekarz 1, łaźnia 1, golarzy 2, furmanów
4, agent asekuracyjny 1, faktor 1, handlarzy
przędziwem 15, kramarzy 26, handlarzy pro-
duktami 6, handlarzy końmi 2, spekulantów
5. Zydzi tutejsi zamożni prowadzą bardzo
znaczny handel tak w samych M,, jako też na
targach i jarmarkach po okolicznych miastach
i miasteczkach, jak: Tarnopol, Trębowla, Cho-
rostków, Strusów, Janów, zbożem, jajami,koń-
mi, bydłem rogatem a szczególniej przędziwem
konopnem, którego ilość ogromną skupują od
okolicznych włościan i wywożą za granicę,
jaja milionami odchodzą do Hamburga i Anglii.
M. zostały miastem w końcu XVI w. Już
w 1550 r. wzniosła tu zamek Anna Jordano-
wa. Zygmunt III w przywileju 1595 r. po”
wiada: Gdy przełożono Nam, iż w dobrach
Anny z Sieniawskich, niegdy Spytka Jordana
z Zakliczyna, kaszt. krak,, małżonki, znajduje

się wś M. nad rz, Szereth, a przy niej nader
dogodne miejsce na założenie miasta, chętnie
przeto zezwalamy niniejszem na takową loka-  
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cyą. Dla tem rychlejszego wzrostu miasta,
obdarza je król prawem niem., zaprowadza targ
we wtorek, jarmarki: na Zielone Świątki, św.
Michał i niedz. środop.; osiadających i już za-
mieszkałych uwalnia na lat 10 od wszelkich
poborów i ciężarów publicznych. Majętność
ta nustępnie weszła w dom Zborowskich, od
których nabył ją 1637 r. Stanisław Koniec-
polski, kaszt, krak., hetm, w. kor. Oblężony
zamek 1674 r. przez Turków po 15 dniowej
walecznej obronie poddał się pod warunkiem,
iż załoga i mieszkańcy wolno puszczeni zosta-
ną; niewierni nie dotrzymali umowy, część
mieszkańców i załogi wyrznęli, drugą część
jako brańców uprowadzili. W r. 1688 komen-
dantem twierdzy M. był Jan Samuel Chrza-
nowski, wsłąwiony obroną zamku trębowel-
skiego w r. 1675. Późniejszymi dziedzicami
byli: Sieniawscy i Lubomirsey, od których
kupiła te dobra Ludwika z Mniszchów Poto-
cka, kasztel. krak., hetm. w. kor., która oprócz
kościoła zbudowała obecny pałac, W czasie
wojen tureckich zaginął prawdopodobnie przy-
wilej nadany miastu przez Zygmunta III w r.
1595, gdyż na prośbę tejże Ludwiki z Mnisz-
chów Potockiej, August III nadaje przywile«
jem wystawionym w Warszawie 16 grudnia
1758 r., a wciągniętym do aktów grodzkich
trembowelskich, miastu M., w wojew. ruskiem,
ziemi halickiej, pow. trębowelskim, położone-
mu, prawo magdeburskie i równa je z innemi
miastami Polski i Litwy. Potocka darowała
M. bratankowi swemu hr. Mniszchowi. Od
Mniszchów przeszły M. w posiadanie bar. Ko-
nopki, który urządził w Konopkówee, przy
źródle siarczanem tam się znajdującem (odkry-
tem w 1647 r.), w r. 1820 wielkim nakładem
zakład kąpielowy. Zakład ten cieszył się czas
jakiś wielkiem powodzeniem, całe Podole ga-
licyjskie, odcięte od zachodu brakiem komuni-
kacyi, zjeżdżało do M., częścią szukające ulgi
w cierpieniach, częścią dla rozrywki. Po wy-
budowaniu kolei żelaznych upadł zakład i
obecnie ściąga ledwie kilkudziesiąt chorych
rocznie. Od Konopków przez wiano otrzymał
M. Mieczysław hr, Rej, poseł sejmowy,
Wzamku urządził Konopka fabrykę sukna,
która jednak nie mogła wytrzymać konkuren=

Z fabrykami istniejącemi w zachodnich
prowmeyach austryąckich, sukno bowiemz fa-
bryki mikulinieckiej trzeba było posyłać do
Wiednia do plombowania, poczem dopiero
wracało do kraju i mogło być sprzedawanem,
a że wówczas jeszcze kolei żelaznych nie było,
koszt więc transportu do Wiednia i z powro-
tem był tak wielki, że sprzedawać go można
było tylko za cenę wyższą od ceny sukien
morawskich, i austryackich. W Konopkówce
osiedlił Konopka niemieckich kolonistów. Na
urodzajnej podolskiej glebie, przy swej praco-
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witości, oszczędności i postępowem gospodar-
stwie, doszli oni do wielkiego dobrobytu, od-
znaczają się szczególniej troskliwym chowem
koni, Mogiła wznosząca się powyżej pałacu
i kościoła niedaleko drogi rządowej, prowa-
dzącej do "Tarnopola, świadczy o krwawych
zapasach przed laty na tych polach się odby-
wających. Położenie M. jest malownicze.
Seret wije się wśród wysokich wzgórz podol-
skich, które stromo ku rzece spadają, część
tych wzgórz pokryta pięknymi wysokopien-
nymi lasami, których dęby wartością swoją
równają się wartości całego tego majątku.
Wzdłuż po nad rzeką ciągną się w górę i na
dół rzeki jednym nieprzerwanym prawie łań-
cuchem wsie, młyny, łąki, pojedyńcze chaty,
ogrody i sady. 2.) M., wś, pow. śniatyński,
nąd Prutem, odl. o 3*7 kil. od Śniatyna, gra-
niczy na wsch, i płn. z Śniatynem, na zach,
z Budyłowem, na płd. z rz, Prut, Położenie
M. bardzo malownicze. Grunta tej włości
przecina kol. żel. lwow.-czerniowiecka w kie-
runku od zach, ku wsch, Przestrz. pos. więk.
gr. or. 810, łąk 226, past. 37, lasu 106; włośc.
gr. or. 668, łąk 112, past, 20, lasu 7 kw. mr.
Ludn. rzym.-kat. 105, par. Śniatyn, gr.-katol.
650, par. Budyłów, dek, śniatyński dyecezyi
lwowskiej, cerkiew pod wezw. ś. Mikołaja;
wszystkie urzędy w Ńniatynie. Właśc. pos,
więk. Ignacy Schnirch. B. R.

Mikulinka, szczyń w Karpatach wscho-
dnich, w obr. gm. Jabłonicy, w pow. nadwor-
niańskim, na praw. brzegu rz. Jabłoniey, pod
429 10' 6” wsch. dłg. g. F., a 480 19 7” płn.
sz, g, Wznosi się 1000 m. npm. Na wschód
od M. wznoszą się Magórki (1059 m.) i Sere-
dyna (1004 m.). v + AMOK
Mikulino 1.) wś pryw. nad rz, Dobryłów-

ką, pow. dzisieński, w 2 okr. polic, o 49 w.
od Dzisny, 4 dm., 41 mk, prawosł. 2.) M.,
wś, pow. dzisieński, w 1 okr. polic., gm. Za-
lesie, okr, wiejski Uzrecz, o 4 w. od gminy; 21
dusz rew. 8.) M., folw., pow. miński, wła-
sność Nowiekich, ma przeszło 111/, włók ob-
szaru. 4.) M., wś nad rz. Isłocz, pow. miński,
w okr. police, rakowskim, przy drodze z Dulicz

_ do folw. Isłocz, ma 6 osad, miejscowosć mocno
falista, | by A. Jel., J. Krze.

Mikulino horodyszcze, st. p. w pow. sta-
ryckim gub. twerskiej,

Mikuliński rożek, słobódka, pow. lityński,
gm, Bahrymowce, par. Lityn, o 10 w. 0d Li-
tyna; 50 dm., 266 mk., 4/5 dz. ziemi włośc,,
385 dz. dwors. Własność kolejno Komarni-
ckich, Barskiego, Somowa. Dr. M,

Mikulińskie, przedm. Oleska, pow. zło-
czowski, >

Mikuliszki 1.) zaśc. rząd., pow. wileński, 5
okr, polic., o 10 w. od Wilna, 1 dm., 5 mk,
kat, 2.) M., wś rząd., pow. wileński, w5  
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okr. polic., gm, Ilino, okr. wiejski Onżadówo,
o 40 w. od Wilna, 4 dm., 31 mk, kat., należy
do dóbr Puzyryszki, 3.) M., zaśc. szlach.,
pow. wileński, w 4 okr. polic,, o 41 w. od
Wilna, I dm., 3 mk. kat, 4.) M., zaśc. rząd.,
pow. święciański, w 3 okr. polic., o 34 w. od
Święcian, 3 dm., 36 mk. kat. 5.) ML, wś
włośc., pow. lidzki, w 8 okr, police, gm. Dubi-
cze, okr. wiejski Głębokie, 035 w. od Szczu-
czyna, 6 dm,, 52 mk., należy do dóbr Rewia-
tycze, własność von Brennera. 6.) M., dwór
na praw. brz. Walii, pow. kowieński, par. Kor-
miałów, w 4 okr. polic, janowskim (o 12 w.),
poniżej Podbarczan, o 27 w. od Kowna; 50
włók ziemi, gleba żyzna, gorzelnia, własność
Nakaźnego. J. Krz.
Mikulowcy (weg. Kis-Mogyoros), wś, hr. be-

regskie, nad rz, Latorczą, kościół filial. gr.-kat ,
250 mk.

Mikułajcie, folw., pow. szawelski, w 3 okr.
polie., par. krupiewska, 10 włók ziemi, wła-
sność Ant. Januszkiewicza. J. G.

Mikułki, wś rząd, nad jez. beznazwy, pow.
święciański, w 1 okr, polic., gm. iokr. wiej-
ski Łyntupy, o 24 w. od Święcian, 10 w. od
Łyntup, 3 dm., 35 mk. kat.

- Mikułów al. Mikołów, niem. Nicolai, miasto
okręgowe w pow. pszczyńskim na Szląsku gór-
nym, leży na wzniesieniu 1116 st. par., na po-
łowie drogi pomiędzy Oświecimem (w Galicyi)
a Gliwicami, o 14 kil. od Katowic. Posiada
dwa kościoły katolickie, kościół ewangielicki,
synagogę, szkołę katolicką 5-klasową (529
uczniów), ewang.]-klas, (60 ucz.) i żydowską
prywatną (104 ucz.). Co do władz M. posia-
da: urząd miejski, urząd policyjny okręgowy,
urząd pocztowy, dwóch sędziów okręgowych,
Z zakładów przemysłowych istnieją tu: huty
żelazne (Nicolai Hiitte, Walther H., Maria
Louisen H., Fróhlische Lóffelschmiede), wielki
młyn amerykański, Kolej żelazna łącząca Ra-
cibor z Katowicami przerzyna grunta należące

do miasta, na których mieści się stacya. Lu-
dność miasta z 2752 mk. w 1834 r., wzrosła
do 3059 w 1840 r., doszła do 4479 w 1861 r.
Mówi ona zepsutą polszczyzną, Wychodzą tu
dwa pisma peryodyczne polskie dla ludu na-
kładem Miarki: „Katolik* i „„Monika*, Po-
czątkiem miasta miało być obozowisko urzą-
dzone tu przez mołdawskich handlarzy bydła,
Oni to wznieśli drewniany kościołek ś, Miko-
łaja (Nikołajek zwany) w miejscu, gdzie dziś
stoi murowana kaplica na płn. od miasta przy
drodze do st, dr. żel. Pożar ratuszą w 1794 r,
zniszczył archiwum miejskie, ztąd przeszłość
M. mało jest znaną. W Kod, dypl, Muczk.i
Rzyszcz. wspominany jest M, w dok, z 1228 r.
Dochował się też dokument, w którym Mie-
czysław (Mieszko), ks. Opolski, jako władzea
Pszczyny, potwierdza (w Rybniku 1287 r.)
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nadania poczynione przez Jana z Grabi kościo-
łowi ś. Wojciecha w M. W 1547 r. baron
Hans Turzo, pan na Betlemfalva i na Pszczy-
nie, nadał M, miejską organizacyę, samorząd,
sądownictwo i łączne z tem przywileje upra-
wy wina, warzenia piwa, tworzenia cechów,

W tej epoce M, stał się
„ważnem targowiskiem dla handlu bydłem, so-
ląi wódką. Najście Szwedów w 1630 r. za-
dało ciężką klęskę miastu. Spustoszyli oni
prócz miasta i klasztor zakonnice pod miastem
stojący. O przeszłych stosunkach miasta
świadczy dotąd nazwa jednej z ulie (Krakow-
ska) i tak zwana Skotnica, będąca zapewne
miejscem dawnego targowiska na bydło. Do
mieszczan należy obecnie 4662 mr. ziemi,
w tem 4029 mr. roli, 52 mr. ogr., 352 mr. łąk,
187 mr. pastw. i 122 zagajników. Klimat tu
dość ostry skutkiem wzniesionego położenia i
silnych wiatrów od Karpat wiejących. Par.
kat. mikułowska posiada od 1861 r., prócz sta-
rego, nowy murowany kościół z dwoma wie-
żami i liczy 13926 parafian (1869 r.). Do
parafii należą miejscowości: Gostyń, Wyrów,
Łaziska (górne, dolne i średnie), Śmiłowica,
Kamionka, Wilkowy, Panewnik, Piotrowice,
Podlesie, Zarzycze, Lgota i Althammer. W o-
brębie parafii mieszka 745 ew. i 540 żydów.
Dekanat mikułowski dyec, wrocławskiej miał
1869 r. 45158 kat., 1485 ew., 530 izr, i 8 pa-
rafii: Berun, Boischow, Chełm W., Lendzin,

- Mokra, M., Tychy, Woszczyce. Br. Ch.
Mikułów, niem. Vicolsburg, miasto na Mora-

wie, ua płd. od Dyi, niedaleko granicy au-
stryackiej, z zamkiem wygasłej rodziny Die-
trichsteinów i z dość liczną gminą żydowską,

Mikułowa, młyni tracz w Olszówce, pow.
limanowski.
Mikułowice 1.) wś ifolw., pow. opoczyń-

ski, gm. Radonia, par. Wójcin, odl. 16 w. od
Opoczna. Wś ma 1 dm., 10 mk,, 210 mr. zie-
mi dwors., 215 mr. włośc., folw. (lit. A.) 1
dm., 7 mk., 300 mr. W 1827 r. było tu 16
dm., 101 mk. Wspomina tę wieś Lib. Bene.
Łaskiego (t. I, 625). Folw. M. z wsiami: M.
i Maryampol rozl, mr. 290: gr. or. i ogr. mr.
179, łąk mr. 9, lasu mr, 94, nieuż, i place mr.
8; bud. z drzewa 10. WŚ M.os. 19, z gr. mr.
218; wś Maryampol os. 22, z gr. mr. 302. 2.)
M., wś kość, i folw., pow. opatowski, gm. Woj-
ciechowice, par. Mikułowice, odl. 15 w. od
Opatowa. Posiada kościół paraf. murowany,
założony wraz z parafią w 1363 r. przez Woj-
sława, kanon. sandomier., dziedzica M. Jest
tu urząd gminny, gorzelnia, młyn wodny, 36
dm., 301 mk., 450 mr. ziemi dwor., 486 mr.
włośc, W 1827 r. 30 dm., 242 mk. Kościół
araf. stoi widocznie na gruncie, który należał

kiedyś do wsi sąsiedniej Wojciechowie i ztąd
dawniej par. nosiła nazwę Wojciechowice. M. 
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al. Wojciechowice, parafia, dek, opatowski, 2500
dusz. Dobra M. składają się z folw. M. i Łu-
gi, wsi M, i Julianów rozl. mr. 1362; folw. M.:
gr. or. i ogr. mr. 421, łąk mr, 30, lasu mr. 563,
nieuż, i plące mr. 32, razem mr. 1045; bud.
z drzewa 20; folw. Ługi: gr. or.i ogr. mr. 308,
nieuż, i place mr. 14, razem mr. 317; budowli
z drzewa 6. Jest wiatrak i pokłady kamienia
wapiennego. WŚ M. os, 45, z gr. mr. 389;
wś Julianów os. 15, zgr. mr. 288. 3.) M,,
wś, pow. stopnicki, gm. i par, Szaniec. Leży
przy drodze bitej z Chmielnika do Buska, pod
samym Buskiem (odl. o 2 w.). Znaleziono tu
cmentarzysko przedhistoryczne, W XV w.
dziedzietwo rodziny h. Mądrostki, ma 11 ła-
nów kmiecych, 6 zagrodników, karczmę, młyn
idwa folwarki. Kmiecie i zagrodnicy dają
dziesięcinę klasztorowi w Mogile, folw. i młyn
proboszczowi w Szańcu (Dług. II, 379 i IIL,
433). Następnie M. należały do dóbr mar-
grabstwa pińczowskiego. WŚ M. ma 34 osad
mających po 8 mr. roli, Folw. M. ma 400
mr. roli orn., 240 mr. lasu urządzonego i 230
mr. łąk. Ną tu pokłady torfu, marglu i gliny
białej. Br. Ch.

Mikułówka, część Olszówki, pow. lima-
nowski.

Mikały, folw. i wś, pow. łowicki, gm. Lu-
bianków, par. Lipce. Leży przy drodze w czę-
ści bitej z Brzezin na Łyszkowice do Łowicza,
odl. 21 w. od Łowicza (por. Lib. Ben. Łask.,
t. II, 537, 509 1549). Folw. M. lit. A, B.
z wsią M, i Teresin rozl. mr. 364: gr.or. 1
ogr. mr. 307, lasu mr, 42, nieuż. i place mr.
15; bud. mur. 1, z drzewa 11; płodozmian
1l-polowy. Wś M. os. 5, zgr. mr. 3; wś Te-
resin os. 14, z gr. mr. 257. 4.Pal., Br. Ch,

Mikały, ob. Makoklen; r. 1702 mieszkał tu
Jan Dąbrowski (ob. Kętrz.: O ludn. pols,, str,
562). Kś. Fr.
Mikusz, niem. Mykos-Śee, jez. w płn. części

pow. jańsborskiego, przez które płynie rz,
Orzysz; nad M. leży wś tejże samej nazwy
(ob. Weiss: Preuss. Littauen und Masuren,
II, 68). * Kś, Fr.
Mikuszczyn, góra ze szczytem 1138 m.

wys., pod 489 43' płn. szer. a 41? 39 30”
wsch. dłg. F., na praw, brz, Czeczwy, pow.
doliński,
Mikuszów, dwór i folw.

pszczyński, ob. Orzesze.
Mikuszewo, gm. i dom., dom. z Czeszewem

ma 10525 mr, rozl., bez QCzeszewa gm. ma 3
miejsc.: a) M,, dom., folwarki: b) Budy, e)
Budziłówko, 29 dm., 444 mk, 78 ew., 366
kat.; 138 analf, Własność ks. Sachsen-Mei-
ningen, M. St.
Mikuszowice, wś, pow. bialski, zwana nie-

właściwie Mikluszowice, niem. Nikelsdorf. Leży
na prawym brzegu Biały, pobocznej Wisły,

dóbr Orzesze, pow.
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odgraniczającej Szląsk od Galicyi, przy linii
kol. żel. płn, ces. Ferdynanda i gościńcu z Bia-
ły (5'*38 kil.) do £ywea, Nazwę wyprowadza-
ją od Mikołaja Komorowskiego, który tę wieś
na stoku płd.-zachod. Łysej góry (66m. wys.),
w położeniu 367 m. npm, w końcu XV w. osa-
dził. Na zach. od wsi piętrzy się 828 m. npm.
wysoki szczyt Rogacz, Grodną uwagi forma-
cyę geologiczną na powierzchni tej włości ba-
dali: Hohenegger (Geognostische Verhaeltnisse
d. Nordkarpathen), Zeiszner, a w najnowszych
czasach Szajnocha (Badania geolog., Kosmos,
1884). Ostatni pisze (str. 236), że w pia-
skowcu znajdują się ogromne, wielkości głowy
dziecięcej sferosyderyty. Warstwy miku-
szowskie uważa ten geolog za najstarszą część
średniokredowego ogniwa. Tworzą one pię-

tro grubości 700 do 800 metrów, składające
się z niebieskawo szarych wstęgowanych ro-
gowców krzemionkowych, kruchych, ciemno-
szarych łupków i pojedyńczych ławie drobno-
ziarnistego glakonitycznego piaskowca. Ta
wieś należy do par. rzym,-kat. w Wilkowi-
cach, ma jednak kościół murowany, szkołę lu-
dową jednoklasową i kasę pożyczk. gminną
z kapit. 722 zł. w. a. Z 893 mk, przebywa
28 stale na obszarze więk. pos., 780 jest wy-
znania rzym.-kat. a 118 akat. i izrael. Pos.
więk. Klem. Primavesi ma obszaru 58 mr. roli,
8 mr. łąk, 19 mr. pastw. i 78 mr. lasu; pos,
mniej. 237 mr. roli, 31 mr. łąk, 53 mr, past. i
44 mr. lasu, W czerwcu 1884 r. wylew wo-
dy Biały i potoka Suleniec, płynącego przez
środek wsi, zniszczył wszystkie zasiewy, wiele
chat stało pod wodą. Od początku założenia
wsi aż do r. 1650 (Łepkowski, Roczn. Tow.
nauk, krak. z r. 1861, str. 203) byli mieszkań-
Gy kalwinami. Siarczyński (Dykcyonarz Gie-
ogr., Rkp. Bibl. Ossol. M 1825) powiada, że
sławny zbójca Maciek Mikuszowski, który ce-
pów żelaznych zamiast broni używał, otrzy-
mawszy od króla list żelazny, kupił sobie
w tej wsi sołtystwo i zbudował kościół, aby
rezydujący przy nim kapłan lud nawracałi
w wierze katolickiej utrzymywał. Gdy ten
kościół w r. 1687 zgorzał, wystawiła gmina
istniejący dotychczas w r. 1690. Naprzeciw
ujścia potoku znajdują się okopy usute w r.
1656 przeciw Szwedom, w których się Żyw-

czanie zamknęli w liczbie 301. Mieszczanie
porobili we wsi zasieki i oczekiwali nieprzy-
jaciela. Nadciągnęła im z pomocą okoliczna

szlachta, ale mieszczanie niedowierzając nie
wpuścili jej do okopów. Szlachta cofnęła się,
ale za nią przybył 8 marca generał szwedzki
Weihard w 200 lndzi, pobił mieszczan w o-
twartem polu a następnie szańce zdobył, po-
czem mając otwartą drogę, udał się do Żywca
i to miasto spalił (fJanota, Zywieczczyzna, str. 64). Ludność trudni się obok rolnietwa SUu-

w

| Mil

kiennictwem i ma folusze na Białej. Gleba
jest urodzajną. M. graniczą na płn. ze Stra-
conką, na wsch. z Międzybrodziem lipnickiem
a na płd. z Wilkowicami, Mae.

Mikuszyn, folw. należący do probostwa w |
Czerlejnie, pow. środzki, 571 mr, rozl,, należy
także do gm, Czerlejno; 2 dm., 24 mk. Poczta

i tel. w Węgierskiem, gośc. o 3 kil., st, kol. -
wżel, w Środzie o 13 kil. M. St.

Mikut-ikraulaiden, wś na Litwie pruskiej,
pow. tylżycki, st. p. Coadjuthen, okr. urz. sta-
nu cywil. Timstern, 76 mk., (r. 1856). Ks, Fr.

e

Mikuthelen (niem.), wś na Litwie prus,,
pow. stołupiański, st. p. Kattenau, 95 mk.
(r. 1856). Kś. Fr.

Mikuty, wś szlach. i włośc, nad rz. Wyssą,
pow. szczuczyński, gm. Radziłów, par. Słucz.
W 1827 r. 7 dm., 41 mk.
Mikuty 1.) okolica szl., pow. lidzki, 4 okr,

polie., gm. Myto, okr. wiejski Wawiorka, o 29
w. od Lidy, o9 w. od Wasiliszek, 19 dm,,
88 mk. kat. (r. 1866). 2.) M., wś, pow. lidz--
ki, w 4 okr. pol., gm. Myto, okr, wiejski Wa-
wiorka, 4 dusze rew.; należy do dóbr Szalewo,
własność Szalewiczów.

Mikuty, niem. Mikutten, wś na pol.-prus.
Mazurach, pow. jansborski, st. p. Biała, okr.
urz. stanu cywil. Kumilsk, 64 mk, (1856 r.).

Mikutyszki, wś, pow. kalwaryjski, gm.
nadniemeńska, par. Rumbowicze, odl. 59 w.
ód Kalwaryi, ma 19 dm., 120 mk. W 1827 r.
9 dm., 91 mk.

Mikutyszki, wś, pow. rossieński, w 3 okr.
polic., par, jurborska, ,

MELiL...., nazwy miejscowości zaczynające się od
Mil a tu niepomieszczone, ob. pod Mał,..000

Mila, karczma koło Klimkowiec, na obsza-
rze dwors. wsi Hnilice W., pow. zbaraski.
Milachowo (Kętrz.), os,, pow. chojnieki,

w spisach rządowych nie ma jej. Ks, Fr.
Milaciszki, folw. i dwór, pow. lidzki, 5 okr.

polic., o 44 w. od Lidy a 8 w. od Ejszyszek,
16 dusz (katol.). do Z

Milan, ob. Dąbek-Milan, pow. ostrołęcki,

Milanek, jez., pow. grudziąski, po brzegach
gęstą trzciną zarosłe, tak że trudno do środka
się dostać; należy do wsi Fijewa. Ks. Fr.
Milanów 1.) al. Jfilianow (Emilianów ?), al.

Milionów, wś i 08, karcz., pow. noworadomski,
gm. Garnek, par. Dąbrowa, posiada 8 dm., 105
mk,, 83 mr. ziemi włośc.; os karcz, | dm, 3
mk., 4 mr. Należy do dóbr Garnek, W 1827
r. Milianów wś ma 4 dm., 80 mk, 2.) M., wś,
pow. radzyński, gm. Milanów, par. Parczew,
odl. Ż1 w. od Radzynia. Posiada szpital pry-

watny, kaplicę ze stałym kapelanem, slostry
miłosierdzia przy szpitalu. Jest tu urząd gm.,
76 dm., 736 mk. W 1827 r. 48 dm., 291 mk,
M. Niegdyś siedziba rodziny Milanowskich,
w XVIII w. już własność Potockich. Po Po-
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tockiej 1movoto za Uruskim, 2 v. za Kabogą
będącej, przeszły dobra na własność Seweryna
Uruskiego. Dziś rezydencya ks. Włodzimierza
Czetwertyńskiego, który tu wystawił piękny
pałac i obszerny park i ogród założył. Tu znaj-
duje się jedna z najciekawszych w kraju bi-
bliotek, z samych najrzadszych prawie pol-
skich druków złożona, którą właściciel ks.
Czetwertyński zbiera i powiększa ciągle. Za-
łożyła tu hr. Kabogowa kaplicę i szpital. Do-
bra M. składają się z folw. M., Zieleniec, Mo-
giłki, Zabłocie al. Hermancin i Ozeberaki;
wsi: M., Kostry i Czeberaki, rozl. samego 0b-
szaru dworskiego mr. 3992: folw. M. gr. or.1
ogr. mr. 656, łąk mr. 142, past. mr. 48, lasu
mr. 1860, nieuż. i place mr. 146, razem mr.
2847; bud. mur. 10, z drzewa 36; płodozmian
9 polowy; folw. Zieleniec gr. or. i ogr. mr. 126,
łąk mr. 16, nieuż. i place mr. 2, razem mr,
144; bud. mur. 1, z drzewa 5; płodozmian 6-
joowy; folw. Mogiłki gr. or. i ogr. mr. 198,
łąk mr. 125, past. mr. 85, nieuż, i place mr.
18, razem mr. 421; bud. mur, 1, z drzewa 6;
 płodozmian 6-polowy.; folw. Zabłocie al. Her-
mancin gr. or. i ogr. mr. 178, lasu mr. 69,
nieuż, i plące mr. 3, razem mr. 250; bud. mur,
1, z drzewa 3; płodozmian 6-polowy; folw.
„Czeberaki gr. or. i ogr. mr. 174, łąk mr. 125,
past. mr. 27, nieuż, i place mr. 5, razem mr.
331; bud. mur. 2, z drzewa 10; płodozmian 7-
polowy; jest gorzelnia parowa, wiatrak, po-

 kłady torfu. Wś M. os, 81 z gr. mr. 1286;
wś Kostry os. 48, z gr. mr. 979; wś Czebera-
ki os. 50, z gr. mr. 847. M. gmina graniczy
z gm. Suchowola, Siemień, Lisiowólka i Ja-
błoń, ma 2750 mk. i 15190 mr. obszaru, nale-
ży do sądu gm. okr. III w Cichostowie, st. p.
Parczew, do Radzynia 20*/, w. W skład gm,
wchodzą: Biżle, Cichostów, Czeberaki, Jasionka
ruska, Kopina, Kostry, Maryampol, Milanów,
Mogiłki, Przewłoka A i B, Szejdówka, Wicin-
ki, Wierzbówka, Zaniówka i Zieleniec, Br. Ch.
Milanów, folw., pow. mielecki, leży w ró-

wninie, blisko ujścia Wisłoki do Wisły, i ma
grunta podmokłe, przeważnie łąki. Graniczy
na zach. z Młodochowem, na płn. z Krzemie-
nicą, na wsch. ze Zdarkowska Wolą a na płd.
z Borkami. Mac.
Milanówek, wśi kol., pow. błoński, gm.

Grodzisk, par. Żuków. Leżą w stronie płd.-
zach. od linii dr. żel. warsz,-wied., odl. 3 w.
od st. Grodzisk a 7 w. od Błonia. W 1827 r.
par. Brwinów, 13 dm., 201 mk. Folw. 1 wś M,

_rozl. mr, 685: gr. or.i ogr. mr. 825, łąk mr.
57, lasu mr. 286, nieuż. i place mr. 16; bud,
mur. 8, z drzewa 12; płodozmian 10-polowy;
jest wiatrak i pokłady torfu. WŚ M. 08, 30,
zgr. mr, 154, Br. Ch.

Milanówek al. Mianowo, kol. do Jelenia
należąca, pow. kwidzyński, st. p. Kleinkrug,
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par. kat, Piaseczno, ew. Gniew, szkoła Jeleń,
6 dm,, 35 mk. (1868 r.), 20 ew., 15 kat. Okr.
urz, stanu cywil, Piaseczno. Kś. Fr.
Miląnowicze, w dok. Milanowo, Milanowiec,

Mielanowiec, mko, pow. kowelski, na zach. od
od msta pow., o 7 w. od St. Koszar, 540 mk.,
cerkiew, ślady zamku, podług podania kn.
Kurbskiego, Należało niegdyś do sstwa ko-
welskiego (ob. t. LV, 517—l). Piotr Chwal-
czewski, podkomorzy kaliski, nadaje w 1550 r.
ustawę z oznaczeniem różnych powinności, za-
prowadza wolnicę, która ma trwać od Ś. Bar-
tłomieja aż do mięsopust, Lustracya z 1616 r.
podaje: M. z siołem Olszanicą, które do mka
przyłączono, ma włók 36, z tych tylko 34 pła=
cą czynsze, z każdej po 45 gr. litew.; placów
miejskich 106, z tych popowskich 5, wójtow-
skich 2 wolnych od podatków, bojarów dru-
żeniców 2, z placów płacą po gr. 3Y,. Przy-
wilej z 1646.r. zaprowadza targi eo poniedzia-
łek, jarmarki zaś na Wniebowstąpienie, $, Piotr
iś. Pokrowę, po tygodniu trwać mające. Lu-
stratorowie z 1664 r., zastawszy miasto sku-
tkiem wojny w biednym stanie, wyrażają
„dla ubóstwa swego privilegium juris magdeb.
u króla wyjednać nie mogą*. Jak dalece M.
podupadły, tytuł tylko mka zachowując, do-
wodzi lustracya z 1789 r., która mówi: do-
mów znajduje się 106, mieszczan czyli chło-
pów gospodarzy 114, domów żydowskich nie
masz, tylko karczma wjezdna', Podług lustra-
cyi z 1628 r. suma dochodów z msta wynosiła

331 f. 12 gr. 17 den. Do włości milanowskiej
należały wsie: Olszanica, czyniąca fl. 58 gr.
15, Zielowo fi. 19 gr. 6 den. 13'/,, Turowica
(Turowicze) fl. 46 gr. 25 den. 9, Klewiecko

(Kleweczko) fi. 107 gr. 3, Chodowice fi, 186
gr, 10 den, 9, Poryduby i Siedliszcza fi, 308

gr. 7 den, 9, folw. Porydubski fi. 341 gr. 10
den. 9 i folw. Milanowski fi. 665 gr. 25 den.
9 (ob. Jabłonowski, Lustr, królewszczyzn, str.
163—164). O M. znajdujemy liczne wzmian-
ki w Pamiętnikach kn. Kurbskiego, Por. Arch.
J. Z. R., cz. I, t. 1, 09; cz, V, t, 1, 120, 165
260, 261; cz. VI, t. 1, 328. J. Kre,
Milanowo ob. Milanowek.
Milanowszczyzna, folw., pow. suwalski,

gm. Czostków, par. Filipów, odl. 14 w. od Su-
wałk, ma 2 dm., 8 mk.
Miłaszkowee, mylnie Maleszowce, wś nad

rz. Płoską, pow. proskurowski, gm. Malinicze,
par. Ozarnyostrów, 105 dm., 640 mk., 976 dz.
ziemi włośc.; cerkiew, Należy do klucza Mi-
kołajów (ob.) hr, Konst. Przeździeckiego.

Milaszyszki, zaśc., pow. wileński, w 1 okr.
polic., gm. Niemenczyn, okr. wiejski Padziu-

ny, 4 dusze rew, | J, Kre.
Milatycze (rus. Myliatyczi), wś, pow. lwow-

ski, 15 kil. na płd.-wsch. od Lwowa, 7 kil,

na płd.-zach. od urzędu poczt, w Dawidowie

1
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a 138 kil. na płd. od sądu powiat. w Winni-
kach. Na płn. leży Krotoszyn, na wsch. Da-
widów i Tołszczów, na płd, Siedliska i Pod-
ciemno, na zach. Wołków. Płd. część wsi
przepływa pot. Tołczówka. Na płn. od niego
płynie mały strumyk, dopływ Zubrzy. W do-
linie tego strumyka leżą zabudowania wiej-
skie. W płn. stronie obszaru wznosi sie wzgó-
rze 343 m. wys., w stronie płd. lesistej docho-
dzi najwyższe wzniesienie 364 m. npm. Własn.
więk, ma roli or. 402, łąk i ogr. 69, past. 19,
lasu 223 mr.; wł. mn. roli or. 707, łąk i ogr.
153, past, 18, lasu 4 mr. W r. 1880 było 657
mk. w gm., 46 na obsz. dwor. (między nimi
512 obrz. rz.-kat., 152 gr.-kat.). Par, rz. i gr.
kat. w Wołkowie, We wsi jest szkoła etat.
1-kl. W r. 1552 zezwala Zygmunt August
Rafałowi Halce z Milatycz pobierać mostowe i
kopytkowe na mostach, wybudowanych w M.
(Arch. Bernardyn. we Lwowie, T. t. 15, str.
579). W r. 1638 rozgraniczają komisarze kró-
lewscy M., Zyrawkę i Wołków (ib., T. t. 70,
str. 1947). | Lu. Dz,

Milatyn 1.) wś, pow. ostrogski, o 17 w.
na wsch, od Ostroga, do 800 mk.; należała do
Firlejów, później była własnością Bertramów,
od których przeszła do Radlińskich, Boskich i
Daszyńskich, a w ostatku dostała się prawem
spadku Krzyżanowskim. WŚ ogromna, ciągną-

ca się 5 w., ma 2 cerkwie: paraf. i filialną;
młyn parowy. W przeszłym stuleciu w środ-
ku wsi był zamek, na miejscu gdzie dziś stoi
dwór murow., a przy nim kaplica kat., par.
Ostróg. W pewnem oddaleniu od dworu wi-
dać szczątki dawnych wałów. Dwór zbudowa-
ny na górze nad wąwozem, środkiem którego
od wsch. ku zach, przepływa rzeczka, biorąca
początek w lesie Kurasz (ob.), obraca ona 4
młyny. Po obu stronach rzeczki wyniosłe gó-
ry, na których rozłożyły się włośc, domy, od
płn., wsch. i płd. wyniosła równina, a ku zach.
nizina, na której są łąki. Dworki 8-miu dzie-
dziców postawione w uroczych miejscach z pię-
knemi i obszernemi ogrodami, Ziemia glinko-
wata V klasy, rodzi pszenicę, żyto i inne ziar-
na; północna strona kamienista. Włościanie
trudnią się rolnictwem, są jednak niezamożni,
z powodu nałogu pijaństwa, na rozprzestrze-
nienie czego wpływa 8 karczem we wsi 2.) M.,
mko, pow. włodzimierski, na płd.-wsch. od
msta pow., na granicy austryackiej, w 3 okr.
polic., gm, Podberezy (o 71/, w.) W 1870 r.
miał 23 dm., 124 mk., w tem 81 proc, izral.,
cerkiew, 2 żyd. domy modlitwy, 51 rzemieśl-
ników. Podług Feharda, słynęło eudownym
obrazem P. Jezusa; należało wówczas do Sko-
rupków. Por. Arch. J. Z. £., cz. LE, t. I, 10.

Milatyn 1.) wś w pow. gródeckim, zwana
także M. Mały, 14 kil. na płd.-zach. od sądu
pow. w Gródku, 10 kil. na płd.-wsch. od urz,  

poczt., st. kol. i tel. w Sądowej Wiszni. Na
płn. leżą Rodatycze, na wsch. Wołczuchy i
Dobrzany, na płd, Putiatycze, na zach. Dołho-
mościska (w pow. mościskim), Przez wieś
płynie pot. Zamłyński al. Wzduch, dopływ
Rakowa, Wchodzi on tu z Dobrzan i płynie
zrazu wzdłuż granicy wsch. od płd. na płn.,
poczem skręca na zach, i płn.-zach., a płynąc
środkiem obszaru wchodzi do Rodatycz. Od
praw. brz. przyjmuje on w obrębie wsi pot.
Kocowski, płynący od wsch. na zach.; od lew.
brz. zasila go inna struga, płynąca z Dołho-
mościsk od zach. na wsch,, rozlewająca się
w mały stawek, a w końcu płynąca na płn,
płn. aż do ujścia. W środku obszaru leżą za-
budowania wiejskie, na płn. od nich, na gra-
nicy Rodatycz, nad Wzduchem, przys, Bar
(a raczej oddzielna wioska, ob.), a we wsch.
stronie u żródlisk pot. Kocowskiego przys.
Baru, Koców z folw. i dworem. W płd. stro-
nie wsi wznosi się wzgórze Milatyn do 285 m.
(znak triang.). Własn. więk. ma roli or. 602,
łąk i ogr. 199, past. 4, lasu 351 mr.; wł. mn.
roli or. 686, łąk i ogr. 102, pastw. 156 mr.
W r. 1880 było w M. 486 mk., w gm., a 32
na obsz. dwors., w Barze zaś 446 mk. w gm,,
a 62 na obsz. dwor. (między nimi 175 obrz.
rz.-kat, w M.a859 w Barze). Par. rz.-kat,
w Milczycach, gr.-kat. w Dołhomościskach,
2.) M. MVowy i Stary (po rus. Myliatyn Nowyj i
Staryj), wś w pow. kamioneckim, 20 kil. na
płd.-wsch. od Kamionki Strumiłowej, 10 kil.
na płn. od najbliższej st, kolei Karola Ludwi-
ka w Zadwórzu, między 49957 a 49? 59' płn.
szer. g., i 4497/ a 4210/30” wsch. dłg. od
F. Na płn.-zach, leży Zelechów Wielki, na
płn.-wsch. Rzepniów, na wsch. Kozłów, na
płd, Kędzierzawce i Lisko, na zach. Niesłu-
chów. Wody płyną od zach. na wsch. i wpa-
dają po za obrębem wsi do Bugu. Zach, część
obszaru zajmuje M. Stary, część wsch. M. No-
wy. Na płn.-zach. od M. Starego leży folw,
Owczarnia. Na płn. krańcu granicznym wzno-
si się wzgórze Peredsile do 256 m., w stronie
płd.-wsch. Telacze do 259 m, Własn. więk.
(Hieronima Łodyńskiego) ma roli or. 475, łąk
i ogr. 190, past. 15, lasu 247 mr.; wł, mn. roli
or. 845, łąk i ogr. 165, past. 19 mr. W r. 1880
było w M. Nowym 441 mk. w gm., 19 na ob-
szarze dwors., a w M. Starym 846 w gm,, 49
na obsz. dwors. (między nimi w M, Nowym
434 obrz. rz.-kat. a 28 gr.-kat., w M, Starym
670 obrz. gr.-kat. a 93 obrz. rz,-kat.), Par.
gr.-kat, w M. Starym, dek. buski, archidyec.
lwowska. We wsi jest cerkiew, Par, rz.-kat,
w M. Nowym, dek. gliniański, archidyec.
lwowska, założona w r. 1788 przez Teresę
z Karsznickich Łączyńską, kasztelanową lwow-
ską. Kościół murow., konsekrowany w r. 1828.
Do par. tej należą: Duniów, Kędzierzawce, Ko-



złów, Lisko, M, Stary, Nowosiółki, Rzepniów
i Woronówka. W XVIII w. istniał w M. przez
czas jakiś klasztor kamedułów. W r. 1738
Teresa z Karsznickich Gałecka, z powtórnego
małżeństwa Łączyńska, ofiarowała kamedułom
miejsce w dobrach swoich. Kapituła zakonu
wybrała na ten cel wś M., na której fundator-
ka w r. 1742 zapisała eremitom 38,000 złp. Już
około r. 1740 przybyło tu kilku zakonników i
utworzyło erem pod wez. ś, Krzyża. Gdy je-
dnak w r. 1742 major zgromadzenia Klemens,
Neapolitańczyk, zwiedzając Polskę, oglądał tę
miejscowość i zauważył, że zakonnicy w kilku
tu mieszkający, nie mogą ściśle wypełniać re-
guły, porozumiał się z arcybisk. lwowskim
Mik. Wyżyckim, erem zniósł w r. 1745 i fun-
datorkę od zobowiązań aktem urzędowym

uwolnił (ob. Encykl. Kośc., t. IX, str. 398).
Taż sama Łączyńska sprowadziła tu około r.
1740 karmelitów bosych (Encykl. Kośc,, t. X,
str, 50). M. jest miejscem odpustów i celem
pobożnych pielgrzymek, w kościele bowiem
znajduje się cudowny obraz P. Jezusa. Obraz
ten przyniósł z Rzymu do Polski ks. Moczar-
ski, dr. teologii, zakonu kaznodziejskiego pro-
wincyi ruskiej prowincyał, i darował go p.
Joannie Krzeczowskiej, wchodzącej w związki
małżeńskie z Popławskim, pułk, wojsk. kor.
Tą drogą przechodząc z rąk do rąk, dostał się
do Sobieszczańskich, mieszkających w Nowym
Stawie. Tu zasłynął cudami w r. 1745 i 1747,
a właściciele ozdobili go srebrną koroną i ser-
cem i umieścili w kaplicy, będącej w ich dwo-
rze. W r. 1747 przeniesiono obraz do pobli-
skiego M. i umieszczono w kościele karmeli-
tów, ad. 12 czerwca r. 1791, po zniesieniu
karmelitów, do nowego murowanego kościoła
i umieszczono w wielkim ołtarzu. W 1830 r.
wyszła we Lwowie książeczka p. t. „Cuda i
nabożeństwo obrazu P. Jezusa Milatyńskiego*.
W zbiorze rycin Pawlikowskiego znajduje się
widok kościoła milatyńskiego pod Nr. 4261.
Stęczyński umieścił w swem dziele „Okolice
Galicyi* widok M. i kościoła, W M. Nowym
jest urząd poczt., szkoła etat. 1-kl., kasa po-
życz, gm, z kapit. 509 złr. i szpital ubogich,
założony w 1831 r. w celu utrzymania 4 ubo-
gich miejscowych. Majątek zakładowy wyno-
si 2482 zł. W 1883 r. było 285 złr. dochodu.
Przełożonym jest proboszcz miejscowy rz.-kat.
W_M. Starym jest szkoła etat, 1-klas, i kasa
pożycz, gm. z kapit. 318 zł, W r. 1481 nadaje

ładysław Jagiełło Janowi z Koniecpola mia-sto Boszcz (t, j, Kulików), Zboiska, M. i Mię-
dzyhorce, jako nagrodę za wieloletnie służby
l jako zastaw za pożyczone 300 grzywien.
„Z V, 65). W metryce kor. ZaCLĄgNIĘ-

ty jest„Brivilegium oppidi Milatyn in terra
Leopoliensi jure theutonico magdeburgensi lo-

_cati a. 1578 (ob. rkp. w Bibl. Ossol. M 2836,  
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str, 162), W archiwum bernard. we Lwowie
znajduje się regestr szkód, poczynionych przez
wojsko koronne w r. 1657 w M., Nowosiel-
cach i Lesku, dobrach dziedzicznych Piotra
Ożgi, pokomorzego lwowskiego (0, t. 405, str.
1818) i opisanie granie milatyńskich, dokona-
ne zokazyi sporu karmelitów milatyńskich,
z Maciejem Skorupką, sędzią najwyższego try-
bunału, dziedzicem Milatyna i Bezbród w r.
IIS GTA 148, str. 913). Lu. Dz.
Milawa al. Mielawa, Meliawa, część Ka-

mionki wołoskiej, pow. Rawa Ruska.
Milchaw (niem.), ob. Michale, pow. świecki,
Milchbude (niem.) 1.), os., pow. fiszhuski,

st. p. Fiszhuzy, 2.) M. al. £i. Kliewienen, do--
bra, pow. gołdapski, st. p. Gołdap”, 4'/ą włó-
ki obszaru, 24 mk, w 1856 r. 3.) M., książęca
posiadł, i folw., pow. wystrucki, st. p. Gr. Bu-
bainen 2 kil. odl., obejmuje 19942 ha roli
or. i ogr., 20'43 łąk, 16'34 past., 127:41 nieuż,,
razem 868'60 ha; czysty dochód z gruntu 2043
mrk, Właśc. ks. Leopold Fryderyk Franz
Mikołaj Anhalt Dessau. 4.) M, pow. wy-
strucki, st. p. Georgenburg, 5.) M., folw.,
pow. welawski, st, p. Gruenhayn, 6.) M. al.
Neu-Katienau, dobra stadninowe, pow. stołu-
piański, st. poczt. Kattenau, w 1856 r. 83 mk.
T.) M., folw., pow. królewiecki, st. p. Seepo-
then. 8.) M., zakład mleczny śród łąk, pow
królewiecki, st. p. Kobbelbude. 9.) M., za-
kład mleczny śród lasu, pow. łecki, st. p.Ełk,
9 mk. 1856 r. 10.) M., folw., pow. gąbiński,
st. p. Malwiszki, 33 mk. 1856 r. 11.) M. al.
Disselwethen, dobra, pow. stołupiański, st. P.
Mehlkehmen. 12.) M., wś, pow. welawski,
st. p. Puschdorf, okr. urz. stanu cywil. Buer-
gersdorf, 27 mk. 1856 r. 13.) M., os., pow. we-
iawski, st. p. Tapiawa, 9 mk. 1856 r. 14.) M,,

karczma z przewozem przez rzkę Lienau, pow.
malborski, st. p. Nowydwór, należy do wsi
Neuteicherwalde. 15.) M., dobra rycer., na
Litwie prus., pow. tylżycki, st. p, Tylża 6
kil. odl., okr. urz. stanu cywil. Winge, Obsza-
ru 276'77 ha: rola or. i ogr. 63:83 ha, łąki
127:66, past. 7915, nieuż, 3:32, wody 2:81;
czysty dochód z gruntu 6634 mrk, Właśc.
Emilia Reimer; 93 mk, 1856 r. 16.) M., folw.
do domeny fiskalnej Grumbkowkaiten, pow.
piłkałowski, st. p. Willuhnen 6 kil, odl. Za-
wiera 257'26 ha roli or, i ogr, 112,71 łąk,
5'07 past., 21:49 nieuż., razem 396'53 ha; 41
mk, 1856 r. 17.) M., os. do Partheinen, pow.
świętosiekierski, st. p. Wolitnik, 22 mk. 1856
r. 168.) M. al. Schaberau, maj. chełm., pow.
welawski, st. p. Tapiawa 4 kil. odl. Zawiera
28 ha roli or.i ogr., 9 łąk, 7 past., 24 boru,
2 nieuż,, 1 wody, razem 66 ha; czysty dochód
z gruntu około 7/70 mrk. Właśc. Nieswandt.
19.) M., zakład do Wesslienen należący, pow.
świętosiekierski, st, p. Balga, 5 mk. w 1856
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r. 20.) M., 2 folwark, pow. rastemborski,
st. poczt. Barty, 29 mk, i 4 mk. 1856 r.
21.) M., folw. pow. świętosiekierski, st. Boen-
kenwalde, w 1856 r. 26 mk. 22.) M., folw.,
pow. darkiejmski, st, p. Darkiejmy, 43 mk.
1856 r. 28.) M., folw., pow. ragnecki, st. p.
Neu-Skardupoenen. Kś. Fr.

Milchhof, folw., pow. inowrocławski, ob.
Zamczysko.
Milchow (niem.), dobra na Pomorzu, pow.

kamiński. R. 1468 wystawia książę Eryk ku-
zynom Perlow list nadawczy na M.'i inne
dobra. Dan w Kamieniu (Gesch. d. Lande Lau-
enburg und Biitow OCramera, II, 244—245).
Okr. urz. stanu cywil, Reckow. Kś. Fr.
Milchpeter (niem.), os., pow. gdański, st. p.

Gdańsk, należy do wsi Strohdeich al. Stroh-
teich. M. służy QGdańszczanom za ulubione
miejsce wycieczek i zabaw. Kś, Pr.
Milchwalde (niem.), folw., pow. welawski,

st. p. Alembork, 26 mk. w 1856r. Ks. Fr.
Milcicha, dawna nazwa strugi Liszki w

pow. starogrodzkim, Ob. Milica, Ziszki i Jonka.
Milcie al. Milce, m,, pow. kowelski, ob. Mielce,
Milcie, wś szl., pow. wileński, 4 okr. polic.,

o 68 w. od Wilna, 5 dm,, 44 mk. kat,
Milcieje, wś, pow. wileński, w 4 okr. polie,,

gm. Worniany, okr. wiejski Ryndziuny, o 18
w, od Wornian, 19 dusz rew. J. Kre.

Milcz al. Jflcza, dwie wsie z zarządem gm.
i dobra nad kotliną rz. Wilii, pow. borysow-
ski, w 3 okr. polic. dokszyckim, o 84 w. od
Borysowa, obie wsie mają 25 os, włócznych,
dwie cerkwie pounickie, z których paraf,, pod
wez, Narodz, N. M. P., fundowała w 1787 r.
Agtonina Ogińska, sścina dorsuniska. Gm. mil-
ezańska składa się z 4-ch starostw wiejskich,
40 wiosek, 2000 włościan płci męs., szkółka
wiejska. Miejscowość dość leśna, Grunta lek-
kie. Dawniej królewszczyzna, którą Stefan
Batory podarował pewnemu śmiałemu szlach-
Glcowi, gdy ten zastąpił mu drogę i domagał
się zadośćuczynienia za rabunek przechodzą-

„eych tędy wojsk królewskich na Moskwę w r.
1579. Król miał wyrzec: „Bierz tę ziemię na
której stoisz i milez*; ztąd jakoby nazwa (ob.
Chodźko: Obrazy litewskie, ser. 2, t, III, str.
82—33 i Eust. Tyszkiewicz: Opis pow. bory-
sowskiego, str. 50—52), Tyszkiewicz (tamże,
str. 443—444) chce tu widzieć odwieczną sa-
dybę słowiańskiego plemienia Milezan (ob.
Mołczany), 00 jest prawdopodobniejsze od
przytoczonej legendy. W XVII w. M. z folw.
Chocienie należał do Białłozorów, później do
Ogińskich, W r. 1690 trzymali. go zastawem
niejacy Rodowiezowie, lecz najechani przez
dziedziców i złupieni do szczętu, długo się o ten
gwałt procesowali w trybunałach. W XVIII
w. M. należy do rodziny Tyszkiewiczów, od
r. zaś 1869 dobra ziemskie przeszły na wła-  

sność ks, Wittgensteina. Mają one około 160
włók obszaru. Za czasów poddaństwa liczyło
się 550) dusz męs. Duchowieństwo miało też
7-ciu poddanych. A. Jel.

Milcz 1.) wś i gm., pow. chodzieski, nieda"
leko Noteci, 2 miejse,: a) M., wś; b) M.-Neu
Krug, karczma; 20 dm., 175 mk., 129 ew.,
46 kat., 61 analf, Poczta i tel. w Chodzieżu
o 6 kil., gość, o 9 kil., st. kol. żel. Miasteczko
o 8 kil. 2.) M., olędry, 3 miejsc.: a) M,,
olędry; wsie: b) M.- Dreihaus; c) M.-Vierhaus;
21 dm, 2338 mk,, 175 ew., 58 kat., 35 analf.
Poczta i tel. w Chodzieżu o 5 kil., gość, o 4 kil.,
st. kol. żel. w Miasteczku o 9 kil. M. St.

Milcza al. Iilcze, dwie wsie Wielka i Mała
M., pow. dubieński, na płd.-zach. od m. pow.,
monaster prawosł.; por. Arch. J. Z, R., ez, III,
t. 2, 397; cz. VI, t. 1, 844.

Milcza z Mymonem, dwie gminy wiejskie,
w pow. sanockim, tworzą jedną całość admin.,
należą do par. rz.-kat. w Besku, M, ma 490
mk. a Mymno 199 mk. rz.-kat. Obydwie ra-
zem mają 969 m. obszaru, mianowicie więk,
pos. 235 łąk i 28 mr. past.; mn, pos. 229 roli,
66 łąk i 416 mr. past. M. leży w górskiej do-
linie 298 m. npm., na lew. brzegu Wisłoka a
praw. jego dopływu Murawy, skutkiem tego
grunta są mokre i tylko mała część na płn. od
wsi idzie pod uprawę, reszta zaś niższych ła-
nów, otaczających wieś półkolem, jest obrócona
na łąki i pastwiska. Przez sioło prowadzi go-
ściniec z Krosna do Besku, Jest tu szkoła
ludowa 1-kl. M. graniczy na zach, z Wró-
blikiem szlacheckim, na płn. z Staszowem i
Bzianką, na wsch. z Beskiem a na płd. z Po-
sądą niżnią, częścią Rymanowa. Mymoń, da-
wniej przysiołek, teraz osobna gmina, leży 4*5
kil. w linii powietrznejna płd, wsch. od Mil-
czy, na praw. brz. Wisłoka i graniczy na płn.
z Beskiem, na wsch. z Zarszynem, na płd.
z Sieniawą a na zach. z Posadą wyżnią, częścią
Rymanowa, w której znajduje się rafinerya
nafty. Mac,

Mileczany, wś i folw., pow. sandomierski,
gm. Samborzec, par. Sandomierz (u ś, Pawła),
odl. 4 w. Sandomierza. WŚ ma 22 dm., 184
mk., 452 mr, obszaru; folw. ma 2 dm. i 148
mr.; należy do dóbr Złota, własność Eleonory
Kronholm. W 1827 r. wś rząd. 17 dm., 173
mk. W XV w. własność biskupów krakow-

skich, ma 7 łanów kmiecych, 2-ch zagrodni-
ków, Nie ma karczmy ni folwarku (Długosz,
II, 318). Br. Ch.

Milczyce, (po rus.Mylczyci), wś, pow. mo-

ściski, 26 kil. na płd.-wsch. od Mościsk, 10
kil. na płd.-wsch. od sądu pow., urz, poczt,, st.
kolej. i tel. w Sądowej Wiszni. Na zach. leżą
Orchowice i Nikłowice, na płn. Putiatycze
(w pow. gródeckim), na płd.-wsch. Jatwięgi,
na płd. Uherce Wieniawskie (w pow. rudec-



kim). Płd.-zach. część wsi przepływa pot. Wi-
sznia, Wschodzi on tu z Jatwięg, a płynie na
płn. -zach. do Nikłowie, Na praw. brz. Wiszni
leżą zabudowania wiejskie (279 m.), na wsch.
od nich wznosi się wzgórze jedno do 302 m.
wys, (znak triang.), na lew. brz, Wiszni leży
w lesistej płd. części wsi folw. Zręby wraz
z leśniczówką, Własn więk. (lwowskiej kapi-
tuły łaciń.) ma roli or, 345, łąk i ogr. 57, past.
8, lasu 430) mr.; wł. mn. roli or. 697, łąk i ogr.
198, past. 54, lasu 12 mr. W r. 1880 było 981
mk, w gminie, 35 na obszarze dwor. (między
nimi 798 obrz. rz.-kat., 90 gr.-kat.). Par. gr.-
kat. w Nikłowicach. We wsi jest cerkiew pod
wez. ś, Michała arch. Par. rz.-kat, w miejscu,
dek. jaworowski, dyec. przemyska. Do par.
należą wsie: Bar, Dubaniowice, Hołodówka,
Hodwisznia, Jatwięgi, Koczerzyn, Makuniów,
Milatyn, Nikłowice, Orchowice, Putiatycze,
Szołominice i Uherce. We wsi jest kościół pod
wez. ś, Katarzyny, konsekrowany w r. 1718.
O par. milczyckiej jest podanie, jakoby ona
sięgała jeszcze czasów ś. Wojciecha, a założo-
ną była przez jakiegoś księcia de Bibellsam
(ob. Józefowicz: Kronika miasta Lwowa, tłum.
Piwockiego, str. 448 i nast.), Obszar tej parafii
miał być tak wielki, iż do niej należały dzisiej-
sze parafie w Sądowej Wiszni i Stojańcu a
paroch milczycki pobierał dziesięciny z miej-
scowości do tych parafij należących. W aktach
biskupich znajdujemy pierwszą wzmiankę o
par. milczyckiej pod r. 14/7. Patronami be-
neficium i dziedzicami wsi byli w r. 1686 Wa-
cław i Stanisław Dubianiewscy, lecz wkrótce
potem przeszła wieś wraz z patronatem na me-
tropolitalną kapitułę lwowską obrz. łacińs,

W r. 1687 zniszczył pożar plebanią, a wraz
z nią prawa i przywileje służące oddawna do
użytku togoż kościoła i parafii, Józefowicz
(l.c.) wspomina, że kościół, który on tu za-
stał, gdy w r. 1695 przyszedł na proboszcza
do M., był już trzecią lub czwartą z kolei bu-
dową na tem samem miejscu, gdyż pierwsze
dla dawności poupadały Kościół dziś istnie-
jący wybudował swym kosztem Józefowicz,
otrzymawszy od kapituły dęby z lasów mil-
czyckich, a równocześnie także plebanią, wi-
karyą i szpital. W M. jest szkoła etatowa
]-klasowa. Lu. Dz.

Milczyszki, wś, pow. maryampolski, gm.
Szumsk, par. Giże, odl. 7 w. od Maryampola,
ma 3 dm., 70 mk,

Milde, prawy dopływ rz. Biese, prawego
dopływu rz, Alandu, wpadającego z lewej
strony do Elby.

Milde, jez. w pow. morąskim, ob. Zósziaź,
Mildenberg (dok.), ob, Millenberg.

Milduny, wś włośc., pow. wileński, w 3-m
okr, police, gm, Malaty, okr. wiejski Czulsk,  
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o 16 w. od Malat, 44 dusz rew., należy do
dóbr rządowycb Inturki.

Mildziany, wś, pow. wileński, w 3 okr.
polic., gm. Janiszki, okr. wiejski i dobra Bara-
nowo, o 4 w. od Janiszek, 55 dusz rew., wła-
sność ks, Piotra Wittgensteina. J. Krz.

Mile 1.) wś rząd. nad rz. Kuną, pow. świę-
ciański, w | okr. polie,, gm. Święciany, okr.
wiejski M., o 8 w. od Święcian, 8 dusz rew. i
19 dusz osadników w. ross. M. okrąg wiejski
obejmuje wsie: M., Czepuki, Jacuny, Janczu-
ny, Wysoka, Kaptaruny, Niewiarzyszki al.
Hołoszyszki, Rynkiany, Wieliczki, Czeszuni-
szki, Jananiszki,* Gasiuliszki, Troki, Hejdzi-
szki, Wasiuliszki, Dzinkowszczyzna, Kobylni
kiszki, Januszyszki, Cegielnia, Swiliszki, Hu-
dzieniszki, Wogary, Cerkliszki, Bierźełaty, Za-
bajliszki, Ażurojstwie, Minieliszki; zaśc. Bar-
toszyszki, Holszyszki, Szczyty, Wygódka;
przysiołki: Popieliki, Rulewiszki, Asciszcze,
Ługi, Hary. W 1866 liczył 420 dusz rew.
włościan skarbowych, 90 osadn. w. ross., 138
jednodw., 68 włośc. beznadziałowych. 2.) M.,
zaśc., pow. święciański, w 2 okr. polie., gm.
Łabonary, okr. wiejski Styrnie, 4 dusze rew.,
należy do majątku Stachowszczyzna, Izmaiło-
wa, 8.) M. (al. Kiowlaremis ?), wś szl. i włośc.,
pow. święciański, w 2 okr, polie., o 46 w. od
Swięcian, 6 dm., 66 mk., z tego 44 kat,, 22
starow. 4.) M., wś, pow. szawelski, w 2 okr.
polic., gm, wiekszniańska, 92 dusz, 620 dz. zie-
mi 3-go rzędu. J. Krz.

Milechowniza, rz. pod Skarszewami, pow.

kościerski, wspominana w dok. z r. 1198 (ob.
Perlbach: P. U. B., str. 8); płynie przez Dę-
blin do jez. Stenco, nad którem leży wś Obo-
zin (niem. Locken; ob. Zeitschr. des Westpr.
Gesch. Ver., X, str. 87). | | K, Fr.
Miłechowy, wś, pow. kielecki, gm, Zającz-

ków, par. Bolmin.
Milecina, rz., dopływ Narwi z prawej

strony.
Mileczen (dok.), ob. Jdlecewo,
Milejcie, zaśc. szl. nad jez, Ażikas, pow.

święciański, w 2 okr. polie., o 15 w. od Świę-

cian, 3 dm., 80) mk. katol,
Milejczyce al. Melejczyce, mko nad rz. Kru-

pą (dopł. Nurczyka), pow. brzeski, o 50 w. na
pła.-zach. od m. pow., 1588 mk. (771 męż.,
817 kob.), w tej liczbie 627 żyd.; cerkiew par.;
poprzednio kościół kat, par., dziś skasowany.
Otoczone borami i bagnami, powierzchnia ni-
ska, grunt zły, piaszczysty. Par. prawosł. ma
2164 wiernych (1091 męż., 1073 kob.); oprócz
cerkwi paraf. są 3 filialne i kaplica ua cmen-
tarzu grzebalnym. Por. Pamiat. Kijew. Arch.

Kom,, t. II, cz. 2, 90. 7. Kra.
Milejewo, kol., pow. słupecki, gm. Kaź-

mierz, par. Dobrosołowo, odl, od Słupcy w.

14; dm, 22, mk, 174.
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Milejgany 1.) dobra, pow. kowieński, okr.
polie. janowski, par, Siesiki, o 16 w. od Jano-
wa a 47 w. od Kowna; gorzelnia; gleba pszen-
na. Do dóbr M. należą folwarki Tonkudożei
Torokiele. 2.) M., dobra, pow. wiłkomierski,
par. Dziewałtów, własność Koziełły. 3.) M.,
wś, fol. 1 08, karcz,, pow. trocki, w 1 okr. pol.,
29 w. od Trok, wś ma 23 dm., 234 mk, kat.;
folw. I dm,, 30 mk. kat.; os. karcz, 1 dm,, 5
mk, żyd. 4.) M., wś, pow. trocki, w 2 okr.
polie., gm. Zyżmory, okr. wiejski i dobra M.,
par, Kietowiszki, o 10 w. od Żyżmor, 99 dusz
rew., własn, hr. Kazimierza Platera; 1500 dz.
rozl. Okrąg wiejski M, obejmuje wsie: M,,
Gaj i Kudany oraz zaśc, Barole. J. Kre.

Milejki, wś, pow. konstantynowski, gm.,
par, i okr, sąd. Huszlew, poczta Międzyrzec,
rozl, mr. 115, dm, 4, ludności 38. W 1827 r.
6 dm., 43 mk. Rz,

Milejki 1.) al. Zilejkowo, wś i dobra rząd.
nad rz. Krewlanką, pow. oszmiański, w 2 okr,
polic, gm. Krewo, okr. wiejski Wierbuszki i
Bojarskie, o 6—9 w. od Krewa a 34 w. od
Oszmiany; wś ma 25 dm., 212 mk., w tej licz-
bie 24 prawosł, 188 kat. (107 dusz rew.).
W skład dóbr wchodzą wsie: Malawicze (53
dusz), Nowosiołki (20), Koczany (45), M.,
Przechody (42), Ogrodniki (12), Bojarska
(104) i Krewlanka (4), w ogóle 387 dusz rew.
2.) M., wś rząd., pow. dzisieński, w 3 okr,
polic.. gm. Przebrodź, okr. wiejski Bielawee,
o 47 w. od Dzisny a 13 od gminy; 10 dm.,, 110
mk. (35 prawosł., 75 katol.). 8.) M., folw.,
pow. szawelski, par. poszwytyńska, własność
Józefy Hanowej; 1 wł. rozl, J. Kre,, J. G.

Milejki, Kętrz., O ludn. pol., str. 233; miej-
scowość w dawniejszym pow. olsztynkowskim.
W urzęd. spisach nie ma tej osady. Ks, Fr.

Milejkińce, wś włośc., pow. święciański,
w l okr, pol., gm. Kimeliszki, okr. wiejski i
dobra Korkorzyszki, 21 dusz, rew.

Milejkiszki 1.) zaśc., pow. wileński, w 1
okr, polic., o 31 w. od Wilna, 2 dm., 14 mk.
kat, 2.) M., zaśc., pow. wileński, w 2 okr.
polic., gm. Mejszagoła, okr. wiejski Dukszty,
05 w. od Mejszagoły, 6 dm. rew. 9.) M,
ws, pow. wileński, ob, Dejnie. 4.) M.,. zaśc.,
pow. święciański, w 2 okr. polie., gm, Kuku-
ciszki, okr. wiejski Puczkaryszki, o 46 w. od
Swięcian, 2 dm., 15 mk, kat, Należy do dóbr
rząd. Czewile. : J, Kre,

Milejków, wś, pow. oszmiański; była tu
kaplica kat. b. parafii Krewo,

Milejkuny, dzierżawa królewska w dawnym
pow. wileńskim (ob. t. V, 3388), będą to zape-
wne dzisiejsze Milkuny (0b.).

Milejmańce, wś rząd. nad jez., pow, świę-
ciański, w 1 okr. polie., 4 dm., 44 mk, kat,
Milejów 1) al. Milejew, wś, folw., 08. karcz,

i młyn, pow, turecki, gm. i par, Tokary, odl.  

od Turka w. 14; wś dm. 21 i wraz z 0s, Stępka
206 mk.; folw, dm. 9, mk. 95; os, karcz. dm. 1,
mk, 4; młyn dm. 1, mk. 3. W 1827 r. w ogó-
le 22 dm., 244 mk, Wspomina tę wieś Lib.
Ben. Łaskiego (t. II, 68). Folw. i wś M. rozl.
mr. 946: gr. or. i ogr. mr, 503, łąk mr. 145,
past. mr. 59, wody mr, 5, lasu mr, 173, zaro-
śli mr. 44, nieuż. I place mr. 18; bud, mur. 10,
z drzewa 12; płodozmian 4-polowy, wiatrak.
Wś M. os. 47, z grun. mr. 350. 2.) M., wś,
pow. koniński, gm. Dąbroszyn, par. Rychwał,
leży przy szosie konińsko-kaliskiej, na płd.
Konina o 18 w. Ma 66 mr. obszaru i 74 mk.
Grunt żytni, miejscami pszenny. WŚ ta obee-
nie stanowi jednę nomenklaturę ze wsią Stara
wieś Rychwalska. 8.) M. al. Nowa wieś, część
wsi Dobrosołowo, pow. słupecki, gm, Kazi-
mierz, odłączona od niej jako oddzielna kolo-
nia, ob Dobrosołowo, 4.) M., kol., pow. wie-
luński, gm. Skrzynno, par. Rudlice, odl. od
Wielunia w. 15; dm. 28, mk, 161. 5.) M.,
wś majorat, nad rz. Luciążą, pow. piotrkow-
ski, gm. Krzyżanów, par. Milejów, leży o mi-
lę na płd. od Piotrkowa, przy linii dr. żel.
warsz.-wiedeń. Posiada kościół par. drewnia-
ny, szkołę począt. M, poduch. wś, ma 28 dm.,
194 mk, i 300 mr, ziemi włośc. M, folw. majo-
rat (M. Fiediaja), 9 dm., 130 mk. i 738 mr.
(612 mr. or. roli). M. al, Aleksandrów, folw.
majorat, 5 dm., 23 mk., 268 mr. (138 mr. ro-
i). Os. prob, 2 dm., 5 mk., 6 mr. Dwie os. do-
zorców drog., własn. rząd., 4 dm., 32 mk., 4
mr. W 1827 r. M, wś rząd., 95 dm., 582 mk.
M, stanowił uposażenie klasztoru sulejowskie-
go, jak o tem świadczy akt fundacyjny z 1176
r. (Cod. Dipl. Pol., I, 18). Klasztor ten był za-
pewne fundatorem kościoła i par. w M. w XIV
w. Prawo patronatu posiadał z początku ar-
cybisk, gnieźnieński, a następnie opaci kla-
sztoru norbertanów w Witowie, ztąd probo-

szczami bywali tu norbertanie. Na miejscu ko-
ściołka odbudowanego w 1468 r. przez opata
sulejowskiego, wystawił ks, Rakowski, pleban,
zakonnik z Witowa, w 1791 r. nowy obecny
kościół (ob. Lib, Ben. Łaskiego, t. LI, 188),
M. par., dek. piotrkowski, 3106 dusz. 6.) M.,
wś i folw. nad rz. Wieprzem, pow. chełmski,
gm. Brzeziny, par. Milejów. M. leży w po-
bliżu stacyi Minkowice dr. żel. nadwiślańskiej;
posiada kościół par, mur., piec wapienny, ce-
gielnię, smolarnię, pokłady kamienia wapien-
nego i torf, Istniały tu znaczne plantacye ty-
toniu, zwinięte obecnie. W końcu XVII w.
Verdum zastał tu piękny dwór z wielkim o0-
grodem (Liske, Cudzoziemcy, 86). W 1827 r.
M. należał do par. Łańcuchów, miał 42 dm.,
282 mk, Dobra M. składają się z folw. M.,
Antoniów, Klarów, nomenkil, Trąba; wsi: M.,
Majdan Antoniów i Majdan Maryniów, rozl.
mr. 291]: folw. M. gr. or. i ogr. mr. 560, łąk



mr. 275, past. mr. 34, lasu mr. 1002, nieuż. i
place mr. 98, razem mr. 1969; bud, mur. 7,
z drzewa 24; płodozmian 8-polowy; folw. An-
toniów gr. or. i ogr. mr. 464, łąk mr. 62, past.
mr. 2, lasu mr, 58, nieuż, i place mr. 16, ra-
zem mr. 602; bud, mur. 3, z drzewa 7; płodo-
zmian 5 i 6 polowy; folw. Klarów gr. or.1
ogr. mr. 258, łąk mr. 60, past. mr. 14, nieuż.
i place mr. 7, razem mr. 339; bud. z drzewa 7,
płodozmian 9-polowy. Wś M., os. 35, z gr.
mr. 632; wś Majdan Antoniów os, 27, z gr. mr.
269; wś Majdan Maryniów os, 23, z gr. mr. 196.
M. par. dek, chełmski, 1983 dusz. Br. Ch.

Milejowice 1.) wś, pow. radomski, gm. Za-
krzew, par. Cerekiew, odl. 6 w. od Radomia,
ma 15 dm., 137 mk., 460 mr. ziemi dwors. i
90 mr. włośc. W 1827 r. 9 dm., 112 mk.
W XV w. własność Andrzeja Grościszewskie-
go h. Brochwicz; jest 9 łanów kmiecychi fol-
wark (Dług. I, 308). 2.) M., wś, folw., maj.
i os. młyn., pow. opatowski, gm. Boksice, par.
Momina, odl. 15 w. od Opatowa. Ma 16 dm.,
156 mk., 223 mr. folw. (majorat gen. Furu-
helma) i 156 mr. włośc.; os. młyn. 1 dm. 5
mk,, Ż mr. W 1827 r. wś duch., 12 dm,, 86
mk. W XV w. połowa większa wsi należała
do klasztoru na Łysej górze, a drugiej połowy
dziedzicami byli Mikołaj i Piotr Jastrzębczy-
kowie (Dług. II, 470). Dobra M. składają
się z folw, i wsi M. i Bosz al. Bielicha rozl.

mr. 937; folw. M.: gr. or. i ogr. mr. 327, łąk
mr. 18, lasu mr. 184, nieuż. i place mr. 14,
razem mr, 538; bud. mur.5, z drzewa 7; pło-
dozmian 8-polowy; folw. Bosz al, Bielicha: gr.
or. iogr. mr. 305, łąk mr. 12, pastw. mr. 2,
lasu mr. 72, nieuż. i plące mr. 8, razem mr.
299; bud. z drzewa 4. Wś M. os, 20, z gr. mr.
17; wieś Bielicha al. Bosz os, 7, z grun,
mr, 5. Br. Ch.

Milejowskie Bujny, pow. piotrkowski, ob.
Bujny,

Milejszuny 1.) wś, pow. wileński, w 4 okr.
polic., gm. Worniany, okr. wiejski Micha-
liszki, o 1l w. od Wornian, 9 dusz rew.; na-
leży do dóbr Michaliszki Brzostowskich. 2.)
M., folw. szlach., pow. wileński, w 4 okr. po-
lie., o 62 w. od Wilna, 3 dm., 30 mk. kat. 8.)
M., zaśc. szlach., pow. wileński, w 4 okr. po-
lic, o 65 w. od Wilna, 2 dm., 15 mk, kat, 4.)
M., wś, pow. oszmiański, w 1 okr, polic., gm.
Soły, okr, wiejski Daukszyszki, o 7 w. od 80
a 21 w. od Oszmiany, 4 dm,, 36 mieszk. ka-
tol.; należy do dóbr Daukszyszki Laszkiewi-
czów, J. Krz.

Milemlin (dok.), ob. Miłomłyn. ;
Mileńce, wś, pow. nowogradwołyński, ob.

Meleńce.
Milenica, niem. Milenitza, wybud. gburskie

do Warlubia należące, pow. świecki, st. poczt,
Warlubie, par. kat. Komorsk, ew. Nowe, szko-  
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ła Płochocinek; 10 dm., 50 mk. (50 kat. 20
ew. w 1868 r.). Kś, Fr.

Milenicze, ob. Jeleńce.
Milenitza, niem., cb. Milenica.
Milenko, kol., pow. lubawski, st. p. Mon-

towo, par. kat. Grodziczno, ew. Nowe miasto;
1 dm., 10 mk, (4 kat., 6 ew. w 1868 r.).
Milenowicze, ob. Milanowicze,
Mileńska al. Mileszka, pow. suwalski, gm.

Kuków, par. Filipów.
Miłenz, pow. malborski, ob. Mielenz,
Milerówka 1.) część Baczowa, pow. prze-

myślański, 2.) M., folw. w Lubowcu (części
wsi Kiernicy), pow. zródecki. 3.) M., folw.
na obsz, dwors. Wiszenki, pow. mościski, 4.)
M., dwór na obsz, dwors. Dobrowlan, pow.
stryjski,
Miłerówka, ob. Millerówka,
Milesczewo (dok. 1414), ob. Mileszewy,
Mileszewo, ob. Mileszewy.
Mileszewy al. Mileszewo, Miliszew, Miliszewo

(dok, 1222 Myleseuo, Milischau i Myleschau), do-
bra rye., pow. brodnieki, st. p. i kol. Jabsono-
wo 8 kil. odl., par, kat. Lembark, ew. Brodni-
ca, szkoła i okr, urz. stanu cywil, Lembark;
195 bud., 82 dm., 585 mk. (1868 r.), 488 kat.,
97 ew. Ludność wsi czysto polska, Obszaru
mają 466:52 ha roli orn. iogr., 5980 łąk,
35:05 past., 79'15 boru, 11:84 nieuż., razem
652*36 ha; czysty dochód z gruntu 4677 mrk,
Cegielnia. Właśc. Ignacy Łyskowski, członek
izby poselskiej, znany agronom i zasłużony
dla sprawy oświaty ludowej pracownik. WM.
są stare okopy; że to przedkrzyżacka osada,

wynika już ztąd, że ją wymienia przywilej

łowicki z r. 1222 (ob. Kętrz.: O ludn. pols.,
str, 56 i 85). Według krzyżąckich ksiąg
szkodowych z r. 1414 poniosły M. 1400 grzy-
wien szkody (ob. Gresch. der Stadt u. des
Kreises Culm., str. 160, LL). Kś. Fr.

Mileszki, wś, folw. i os, pow. łódzki, gm.
Nowosolna, par. Mileszki, Leży w punkcie
przecięcia się drogi bitej z Brzezin do Łouzi,
z linią kolei fabr.-łódzkiej, Posiada kościół
par. drewniany. Wś ma 28 dm., 263 mk., 374
mr.; folw. 4dm.,6mk,, 250 mr.; os, prob. 2 dm.,
2 mk., 6 mr. 15 os, pryw., razem 5 dm. 9
mk.i 134 mr. W 1827 r. 38 dm., 343 mk.
Kościół tutejszy istniał zapewne już w XIV
w., gdyż już w połowie XV w. Gruszczyński,

ł|arcyb. gniezn., odłączą od par. Mileszki wsie

Wiskitno i Chojny dla nowo założonej par.

w Rzgowie. Zdaje się, że rozporządzenia te
wkrótce cofnięte zostały, gdyż Długosz wy-
mienią te obie wsie jako należące do par. Mi-
leszki (I, 275). Już w 1498 r. istniał dla
obszernej par. kościół filialny w Chojnach,

mający osobnega kapelana. 'Tradycya odnosi
założenie kościoła w M. do Xlw.; erekcya
zaginęła, Obecny kościół wzniesiony z drze-
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wa 1767 r., odnowiony 1852 r. Według Lib.
Ben. Łaskiego (t. LI, 383) do par. M, należały
wsie: M., Więczeń Grórny i Dolny, Bedow,
Wiskitno, Stokowska Wola, Stoki, Mieczyko-
wa Wola (nieistniejąca) i Chojno. Obecnie
należy jeszcze 200 później powstałych wsi i
kolonii. W początku XVI w. M, były wła-
snością Romiszewskich h. Jelita i Czajków.
M. par, dek, łódzki (dawniej zgierski), 4427
dusz, Br, Ch.
Milew 1.) wś, pow. nowomiński, gm. Chru-

ścice, par. Kałuszyn. W 1827 r. 16 dm., 109
mk. 2.) M., wś, pow. węgrowski, gm. Sino-
łęka, par. Kałuszyn. Ma 8 dm., 56 mieszk.,
94 mr. Br. Ch.
Milew, ob. Mzlewo.
Miłewce, wś, pow. dzisieński, ob, Gabrya-

łowo.
Milewek białodworny, folw., pow. łom-

żyński, gm. i par. Śniadowo.
Milewicze 1.) zaśc. włośc., pow. wileński,

w 5 okr. polie,, o 29 w. od Wilna, 2 dm,, 9
mk. kat. 2.) M., wś na praw, brzegu rz. Słu-
czy, w płn, stronie pow. mozyrskiego, w 4
okr, polie. lenińskim, w gm. Lenin, przy go-
ścińcu z mczka Lenina do mczka Starobina;
cerkiew paraf., 81 osad, miejscowość całkiem
odludna, poleska; łąk, zwierzyny i ryb obfi-
tość; grunta lekkie. 3.) M., mały zaśc. nad
bezim. potok. dopływem Usy, pow. miński,
w okr. polic. kojdanowskim, przy drodze ze
wsi Szpilki do wsi Kawerlany, w miejscowo-
ści wzgórzystej. A. Jel.
Milewko, folw., pow. sierpecki, gm. i par.

Koziebrody, odl. o 22 w. od Sierpca. Ma 9
dm., 169 mk., 626 mr. gruntu dobrego, 1 nieuż.
W 1827 r. 8 dm., 89 mk. Folw. M.i Milewo
z wsiami: M,, Milewo, Mniew i Narty rozl. mr.
606: gr. or. i ogr. mr. 352, łąk mr. 56, pastw.
mr. 97, lasu mr, 77, nieuż, i place mr. 24; bud,
mur. 2, zdrzewa 13; jest wiatrak, WŚ M. os.
16, z gr. mr. 23; wś Milewo os. 28, z gr. mr.
69; wś Mniew os. 3, z gr. mr. 3; wś Narty

os, 19, z gr, mr. 438, Br. Ch.
Milewko 1.) niem, Milewken, wŚ należąca

do dóbr rye, tejże nazwy, pow. kwidzyński,
st. p. Nowe, tamże par. kat. i ewang., szkoła
w miejscu; okr, urz, stanu cywil. Kozielec, 5
dm., 47 mk., 18 kat , 29 ew, (1868 r.). 2.)
M.,dobra ryc., niem. Milewken, pow. kwidzyń-
ski, st. p. Nowe 4 kil. odl,; par, kat. i ewang.
także Nowe. Obszaru 383 ha, 15 bud., 8 dm.,
154 mk., 104 kat., 50 ew. Kś. Fr.
Milewo 1.) wś włośc., pow, sierpecki, gm.

i par. Koziebrody, odl. 022 w. od Sierpca.
Ma 11 dm., 116 mk, 161 mr, gruntu dobrego,
5 nieuż, W 1827 r. 8 dm., 180 mk, 2.) pp,
wś, pow. płoński, gm. Sochocin,par.Wierzbo-
wiec, odl. 05 w. od Płońska, posiada wia-
trak, 22 dm., 279 mieszk, 785 mr, gruntu,  

W 1827 r. 6 dm,, 77 mk, 8.) M., okol. szlach,
nad rz. Soną, w pow. ciechanowskim i przyle-
głym mu makowskim szeroko rozpostarta.
W obrębie jej znajdują się wsie: w pow. cie-
chanowskim, gm. Zalesie, par. Krasne: a) M.-
Brzegędy, wś nad rz, Soną, odl. o 23 w. od
Ciechanowa, ma 13 dm., 116 mk., 371 mr. gr.
dobr., 14 niesż. W 1827 r. 18 dm., 108 mk.
Mieszka tu drobna szlachta. b) M.-Bylice, os.
nad rz. Soną, odl. o 22 w. od Ciechanowa, ma
1 dm., 10 mk., 54 mr. gr. dobr., 3 nieuż.; e)
M.- Gawory, wś nad rz. Soną, odl. o 22 w. od
Ciechanowa, posiada szkołę początkową, 4
dm., 17 mk., 66 mr. gr. dobr., 3 nieuż. Drobna
szlachta, d) M.-Kulki, wś, ma 2 dm., 22 mk,
70 mr. gr. dobr., 3 nieuż. W 1827 r. 4 dm,,
24 mk, Drobna szlachta. e) M.- Rączki, wieś
nad rz. Soną, ma 16 dm., 156 mk., 360 mr. gr.
dobr., 7 nieuż, Należy do par. Zieloną.
W 1827 r. było tu 19 dm., 116 mk, Drobna
szlachta. t) M.-Ruszczyny, wś, ma 3 dm., 25
mk,, 200 mr. gr. dobr., 4 nieuż. W 1827 r. 4
dm., 55 mk, Drobna szlachta. g) M.-Szwejki,
wś i folw. nad rz. Soną, ma 10 dm., 187 mk.,
560 mr. gr. dobr., 7 nieuż, W 1827 r. 9 dm,,
76 mk. Z całego obszaru 7 mr. należy do
włościan (57 dusz), reszta stanowi folwark na-
leżący do dóbr Augustów hr. Ludw. Krasiń-
skiego, h) M.-Bykż, folw., rozl. mr. 130; gr. or,
i ogr. mr. 95, łąk mr. 19, past. mr. 14, nieuż,
i place mr. 2; bud. z drzewa 7. W pow. ma-
zowieckim, gm. Piszczoty, par. Kobylin, nad
rz. Śliną leżą: i) M.-Zabielne, w 1827 r. 28
dm., 64 mk.; k) M.-Źółtki, w 1827 r. 6 dm., 29
mk,; l)i M.-Ześne. M.-Zabielne wspominają
dokumenta z 1442 r., M.-Leśne w 1516 też
i M.-Zółtki (Gloger, Ziem. bielska). 4.) M.,
wś szlach., pow. szczuczyński, gm. Grabowo,
par. Niedźwiadno. W 1827 r. 8 dm, 47 mk.
5.) M.-Sokola łąka, wś szlach. i włośc. nad rz.
Grać, pow. łomżyński, gm, i par. Puchały,
W 1827 r. 20 dm., 1538 mk. Wspominane
w dokumentach z 1454 r. stanowiło jedną ca-
łość z M. Białodwory (z 1444 r.) i M.-Wielkie.
Było to gniazdo Milewskich, Folw. i wś M.-
Sokola łąka. W r. 1866 rozl, wynosiła mr.
300; gr. or. i ogr. mr. 159, łąk mr. 29, lasu
mr. 41, pastw. i zarośli mr. 52, nieuż. i place
mr, 20. WŚ M.-Sokola łąka os. 11, z gr. mr,
90. 6.) M.- Wielkie, wś szlach., pow. ostrołę-
cki, gm, i par, Piski, W 1827 r. 14 dm. 89
mk, 7.) M.-Wierzchonie, M.-Wypychy i M.-
Malonki, wsie szląch., pow. makowski, gm. i
par. Karniewo. M.-Wierzchonie, w 1827 r. 5
dm,, 23 mk.; M-Wypychy, w 1827 r. 3 dm.,
21 mk.; M.-Malonki 28 dm., 86 mk, Br. Ch.

Milewo, wś w b. ziemi bielskiej, w gub.
grodzieńskiej.
Milewo 1.) zaśc., pow. oszmiaąński, w 4 okr.

polie., gm. Bakszty, okr, wiejski Grabowo, 4



dusze rew., należy do dóbr skarb. Bakszty.
2.) M., wś rząd. nad rz, Isłocz, pow. oszmiań-
ski, w 8 okr. polic., o 76 w. od Oszmiany a 47
w. od Dziewieniszek, 14 mk. A. T.
Milewo, os., pow. inowrocławski, 2 dm., 21

umk., należy do dom. i gm. Dobrogościec, Pocz-
ta w Wielkiej Nowej wsi (Gross-Neudorf) o 5
kil., gośc. o 38 kil., st. kol. żel. i tel, w Złotni-
kach o 7 kil. M. St.
Milewo 1.) al. ieliwo, os., pow. lubawski,

st. p. Łąkorz, par. kat, Lipinki, ew. Biskupice,
szkoła Ciche, 12 bud., między tymi 5 dm., 52
mk., 51 kat., 1 ew.; należy do Konia (ob.). 2.)
M. al. Mieliwo, dok. 1290 Mylwe, Melewe, My-
leve, dobra ryc., pow. świecki, st, p. Nowe6
kil. odl., tamże par. kat. i ew., szkoła Zabu-
downia, 24 budyn., 9 dm., 172 mk., 186 kat.,
54 ew. (1868 r.). Ma 335'20 ha roli orn.i
ogr., 47'49 łąk, 67:92 pastw., 411'50 boru,
22'37 nieuż., 1*02 wody, razem 885'30 ha; czy-
sty zysk z gruntu 3722 tal.; gorzelnia, Tutej-
szy okr. urz, stanu cywil. liczył w 1880 r. 933
dusz; 1882 r. urodziło się 46 dzieci, zawarto 5
ślubów, umarło 22 osób. M. jest prastarą
osadą. R. 1290 d, 24 kwiet, nadaje Mestwin,
ks. pomorski, kaszt. nowskiemu Adamowii je-
go spadkob. „hereditatem, quae Mylwe nun-
cupatur* wraz z łąkami nowskiemi, Uwalnia

go dalej od wszelkiej służby i dani („ab omni
prevot, a potvos, a podvorove, a naras, ab opo-
le, a bove et Yacca, a citatione et custodia ca-
stri, ab omni exactione et ab omni jure Po-
meranico, ab expeditione'*), chyba żeby nie-
przyjaciel kraj najechał, Nadaje mu także
sądownictwo (homicidia, membrorum mutila-

tiones et omnes laesiones et furta in ipsa he-
reditate facta et omnia judicanda, judicibus| 8
tollendo fruetus judicii qualescunque, liberam
etiam hąbeat facultatem praefatam heriditatem
donandi....) może także osadzić nowych osa-
dników na prawie niemieckiem. Datum in
Swetz; praesentibus: Paulo palatino Swetzen.
Gothardo dapifero, Preporta pincerna, Panlo
subcamerario, Dalesio subdapifero... (ob. P. U.|P
B. v. Perlbach, str, 417). R. 1295 nadaje
bisk, kujawski Wisław kościołowi w Komor-
sku dziesięciny z Milewa (ob. tamże, str. 468).
R. 1428 wymieniają dok, Dawida von der
Mylve (Wagner: Kr. Schwetz, str. 55), a 1448
r. Dyteryka v. d. M. Z M. pochodzą pewnie
Milewscy, którzy w urzędowych dok. krzy-
żackich i książęcych nazywają się zwykle v.
Milwe, Milbe, w innych zaś Milewscy, jak
np. w aktach sztumskich około r. 1600 (ob.
Kętrz.: O ludn. pols., str. 199), W połowie
XVIII w. utrzymywali tu kaplicę domową
Zakrzewscy; oprócz M. posiadali Kozielec i
Bochlin. Po nich nabyli te dobra Gurowscy
z Poznania (ob. Fankidejski: Utracone kościo-
ły, str. 266). W M. płacili według taryfy  
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z r. 1648, gdzie uchwalono podwójny pobór
i potrójną akcyzę, sędzina Pucka od 1 wł.
folw, i ogr. 1 flor. 16 gr., Michał Wiecki od
1 wł. folw, 1 flor,, Żabiński od 1 wł, folw. 1
fior., Piotr Stolińskii z Zawady 11 for. 16
gr., Zaleski Wincenty summatim 3 flor. 18 gr.
(ob, Roczniki tow. nauk. w Poznaniu, 1871,
str. 176). 8.) M., niem, Millewen, wś, pow.
łecki, st, p. Kalinowo, okr. urz. stanu cywil.
Wierzbowo; szkoła, 424 mk. w 1856r. Ks, Fr.

Milewska, folw., pow. uszycki, w 3 okr.
police. Nowo Uszyce (Letniowce), gm. Pilip-
kowce, par. katol. Zamiechów, prawosł, Ka-
łówka. J. Kre.

Milewski, strumyk w Módłkach, pow. ni-
borski (ob. Kętrz.: O ludn. pols., str, 347).

Milewskie, zaśc., pow. słucki, przy drogach
z Łognowicz do (iecierowie i z Uznohi do Łu-
bieńca, 15 osad, miejscowość dość leśna, grun-
ta dobre, około 48 włók obszaru, należą do
ordynacyi kleckiej dóbr Radziwiłłowskich, od
1874 r. dołączony do ordynacyi nieświe-
skiej, A. Jel,

Milewskie al. Dąbrowskie, niem. Milewsken
al. Dombrojsken, Dombrowsken, wś, pow. ole-
ckowski, st. p. Margrabowa, tamże okr, urz,
stanu cywil. Wawrzyniec v. Halle, starosta
oleckowski, sprzedaje r. 1562 Stanisławowi
Milewskiemu 4 włóki boru na sołectwo, włókę
za 55 grzywien, celem założenia wsi danni-
ckiej na 42 wł. nadanych prawem chełm, i
10-letnią wolnością, W M. mieszkają r. 1600
sami Polacy (ob. Kętrz.: O ludn, pols., str.
518). Kś, Fr,
Milewskie 1.) Budy, wś, pow. sierpecki,

m. i par. Koziebrody, odl. o 18 w.od Sierpca,
ma 18 dm., 156 mk., 509 mr. gr. dobr., 15

nieuż. 2.) M.-Narżty, pow. sierpecki, ob, Budy
milewskie.

Milewszczyzna 1.) wś, pow. oszmiański,
gm, Kucewicze, okr. wiejski Strypuny, 8 dusz
rew.; własność Chomiczewskich, 2,) M., folw.,
ow. wiłkomierski, okr. polie, widziski, o 10w. od Wiłkomierza, gorzelnia (1859). 3.) M.,

WŚ, Pf drysieński, par. kat. Oświej. J. Krz.

Miięcin, wś i folw., pow, błoński, gm. He-
lenów, par. Żuków, Folw. wchodził w skład
dóbr Czubin (ob.), :
Miigen (niem.), dobra ryc., pow. królewie-

oki, st. p. i kol. Kobbelbude Il kil. odl. Za-
wierają 1/8'60 ha roli orn. i ogr., 43:80 łąk,
50:30 pastw., 4:80 nieuż., 7:90 wody, razem
28040 ha; czysty dochód z gruntu 4947 mrk,
Okr. urz. stanu cywil. Mahnsfeld, Ks. Fr.
Milgiedzie, wś, pow. nowoaleksandrowski,

par. Aleksandrowo, należy do kilku właści-
cieli,
Milgowdzie 1.) dwór, pow. kowieński, w 2

okr. polie,, w par. ejragolskiej, własność Sze-
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miotta. 2.) M., dwór, pow. rossieński, par.
gawrańska, własność Szemiotta.

Milguniszki, zaśc., pow. wileński, w 4 okr.
polic., gm. i okr, wiejski Bystrzyca, o 2 w. od
gminy; 1 dusza rew,

Milhauwe (dok,), ob. Jłynary.
Milica, wś, pow. konecki, gm. Blizin, par.

Skarzysko, odl. 38 w. od Końskich, leży przy
drodze bitej, ma 55 dm., 315 mk., 19 mr, zie-
mi rząd, i 498 mr. ziemi włośćc, W 1827r.
wś pryw., 17 dm., 137 mk, Wspomina tę wieś
dokument z 1173 r. (Cod. dipl. Muczk,),

Milica al. JGilcicha, strumień w pow. staro-
grodzkim; tworzy z Przerwanicą większy
strumyk Szorycą (może Skorzycą) zwany,
który wpada do Węgiermucy (Jonki?) a z nią
do Wierzycy, lewego dopływu Wisły. Nad
M. leży wś Miliczki, nad Przerwanicą M.i W.
Przerwanek, nad Skorzycą duża wś Skurcz,
W starych dok. zowie się Miliska, Miliczka,
Milceka, Mylcicha, obecnie po niem. Liske,
Pierwszą wzmiankę znajdujemy o niej r. 1274
(ob. Perlbach: P. U. B., str. 211). Por. Jonka
1 Liszki, Kś, Fr,

Milicz, ob. Jfżelice,
Miliczek, niem. ob. Mieliczki,
Miliczka, ob. Jlżca.
Milik, potok górski, wypływa w płn,-zach,

stronie obszaru Szcząwnika, w pow. nowosą-
deckim, nieopodal granicy z gm. Wierchomlą
Małą; płynie na płd, po zach, stronie góry,
Czerteżami zwanej (8388 m.), poczem zwraca
na wschód i w końcu przyjmuje kierunek po-
łudniowy, dalej zrasza obszar gm. Milika,
przepływa tę wieś, a przyjąwszy od praw.
brz. potok z pod Skałki (773 m.) płynący,
wpada do Popradu z lew. brz, Długość biegu
wynosi 7 kil, Nad dolnym jego biegiem od
zach. wznosi się Petruszyna (586 m.) i Osiczno
(639 m.). Przed ujściem swem przerzyna dro-
ge kol. żel. leluchowskiej. Br, G.

Milik, wś, pow. nowosądecki, u ujścia poto-
ku t. n. do Popradu z lew. brz. Zabudowana
wzdłuż potoku, w dolinie 485 m. npm. wznie-
slonej, ściśniętej od wschodu wyżyną dzielą-
cą wody potoku Milika od wód Szczawnika,
a od zach. górą Skałką 778 m. bezwzględnej
wysokości mającą. (Górskie owsiane grunta
tej wioski przecinają tory kol, żel. tarnowsko-
leluchowskiej między stacyami Żegiestowem
a Muszyną. Z, 626 mieszk, wykazują szema-

tyzmy duch. 552 gr.-katol., 14 rzym.-katol,,
przydzielonych do parafii rzym.-kat, w Mu-
szynie i kilku izraelitów. Odl. od Muszyny
5 kil, Jest tu parafia gr.-kat. (dyec, prze-
myskiej, dek, muszyńskiego) z cerkwią dre-
wnianą i szkoła ludowa jednoklasowa. Do
parafii jest dołączona Andrzejówka, ogólna zaś
liczba mieszk, w całej parafii składa się z 977
gr.-kat., 14 rzym.-kat. i 24 izrael. Uposaże-  

nie parocha tworzy 52 mr. roli i 165 zł. do-
datku do kongruy. Obszar tej włości, nie-
gdyś biskupów krak. a teraz funduszu religij-
nego, wynosi 1912 mr., z których pos. więk.
ma 48 mr, roli i 284 mr. lasu; pos, mniej, 1016
mr. roli, 115 mr. łąki ogr., 185 mr. past.i
264 mr. lasu. Morawski w Sądeczyźnie (II,
320), idąc za Długoszem, podaje wiadomość, iż
w XV w. utrzymywano, że między tą wsią
a Szczawnikiem mają być obfite żyły rudy
złota. M. graniczy na płn, ze Szczawnikiem,
na zach. z Żegiestowem, na wsch. z Muszyną,

a na płd, z Węgrami, Mac.
Milikińce, zaśc., pow. wileński, w 3 okr.

polic., gm. Gredrojcie, okr. wiejski W. Dwór,
7 dusz rew.

Milików, niem. Millikau, wś, pow. jabłon-
kowski na Szląsku austr., par. kat. Jabłonków,
ma 1594 mr,i 738 mk.
Milikówka, góra lesista w Karpatach

wschodnich, w tak zwanych  Baligrodzkich
górach, na granicy gm. Roztok dolnych (od
zach.) a Mchawy (od wsch.), w pow. Lisko,
pod 480 55' 44” wsch. dłg. g. F., a 49919527
płn. sz, g., po wsch. stronie potoku Mchawy.
Stok południowy opada do doliny pot. Rab-
skiego, wschodni zaś do doliny pot. Hoczewki.
Wznies. 710 m. npm. Br. G.

Milin 1.) kol., pow. koniński, gm. Wyso-
kie, par. Kramsk, leży na wsch. od Konina,
odl. 13 w., od rz. Warty 2w. Ma 206 mr.
obszaru, 14 dm. i 100 mk, Szkoła początko-
wa. Grrunt żytni, podlega zalewom rz. Warty
raz a cząsem i dwa razy w roku; wylew je-
sienny zatapia zasiewy i czyni znaczne szko-
dy. Mieszkańcy, oprócz rolnictwa, trudnią się
na wiosnę spławem drzewa, M. leży w nizi-
nie nadrzecznej i obfituje w łąki; mała rzeczka
Wiercica, 8 w, długa a wpadająca do Warty
z prawej strony, przepływa przez grunta tej
kolonii, M. powstał w r. 1887 z ziemi do
dóbr Wysokie należących. 2.) M., folw.,
pow. lubartowski, gm. Samoklęski, par, Grar-
bów. J. Chor.

Miliniszki, wś rząd. nad rz, Mereczanką,
pow. trocki, w 4 okr. polic,, o 72 w. od Trok,
10 dm., 126 mk, kat.
Milinów, kol., pow. koniński, gm. Włady-

sławów, par. Rusocice, odl. 18 w. od Konina,
ma 25 dm., 196 mk., 426 mk. obszaru. Po-
wstała w 1838 r. na gruntach dóbr Rusocice.

Miliów, rus, JAlzźiw, rum. Móllie al. Milie,
wś paraf, pow. wyżnicki, na lewym brzegu
Czeremoszu, graniczy od płn.-wsch. i wsch,
z Banillą Ruską, od płd. i płd.-zach, z Ispa-
sem, a od zach. z Rybnem w Galicyi, Zacho-
dnią granieę tworzy rz. Ozeremosz; wzdłuż
wsch. granicy na niewielkiej przestrzeni pły-

nie pot. Korytnica, napływająca z obszaru
Ispasa z pod Ispasa majdańskiego (494 m,);



przepływa ona płd.-wsch. obszar M. w kie-
runku płn.-wsch., poczem wzdłuż granicy na
płn. w końcu przechodzi na obszar Banilli
Ruskiej, gdzie zlewa swe wody do Czeremo-
szu. Oprócz tej wody obszar M., i to zachodni
zraszają Roztoka, wschodnie ramię Czeremo-
szu, i Młyński pot., wschodnie ramię Roztoki;
oba potoki wpadają do Czeremoszu. Tędy
wiedzie gościniec z Wyżnicy do Waszkowiec,
Zabudowania legły przeważnie między tym
gościńcem a pot. Roztoką, mniejsza część na
wsch. od pomienionego gościńca. Wzniesienie
wsi przy ujściu Roztoki wynosi 275 m. Dzieli
się na trzy obszary, od swych właścicieli zwa-
ne M. Bohosiewicz (dwór, folwark, gorzelnie
i słodownia), M. Flondor I (dwór, folwark
imłyny) i M. Flondor II (dwór, folwarki
młyny). Właściciele są spadkobiercy Teo-
dora Romaszkana, Jerzy i Leon Flondorowie.
Parafia grecko-nieunicka w miejscu. Liczba
mk, na obszarze gminnym 1741, dworskim
Bohosiewicza+89, FlondoraI 65, Fl. II 29,
razem 1924 (1880 r.). St. poczt, Banilla
Ruska. Br. G.

Milischau (dok.), ob. Mileszewy.
Miliska (dok.), ob. Mlica,
Miliszew (niem.), ob. Mileszewy.
Miliszewy, wś, pow. lipnowski, gm. Nowo-

gród, par, Ciechocin, odl. o 20 w. od Lipna,
ma 42 dm., 449 mk., 1312 mr. gr. dobr., 30
mr. nieuż., 204 mr. ziemi folw. rząd. Posiąda
szkołę początkową. W 1827 r. wś rząd., 26
dm., 231 mk.

Miliszki, wś, pow. władysławowski, gm.
Zyple, par. Łuksze, odl. 28 w. od Władysła-
wowa. Ma 12 dm., 126 mk. W 1827r. 13
dm., 122 mk. Br. Ch.

Miliszki 1.) wś włośc. i zaśc., pow. trocki,
w 3 okr. polic., gm. Jezno, okr, wiejski Wie-
żańce, o 819 w. od Jezna; wś ma 23 a zaśc.
7 dusz rew. 2.) M., folw., pow. szawelski,
par. krupiewska, 1 wł. rozl,, własność Li-
monta. J. Bre.

Militsch, niem., ob. Mżelice,
Militschek (niem.), ob. Mieliczki,
Milken (niem.), ob. Miłki,
Milkendorf, czes, Dochov, wś, pow. Freu-

denthal na Szląsku austr, Posiada szkołę lu-
dową i zarząd leśny dóbr ks. Lichtensteina.
Milkersdorf (niem.), ob. Górna,
Milkel (niem.), ob. Minakażł (łuż.).
Milki 1.) dobra, pow. dzisieński, w 2 okr.

polie., gm, Jody, okr. wiejski M., o 10 w. od
Jod a 72 w. od Dzisny. Niegdyś należały do
Ikaźni i były własnością ks. Sapiehów, od
nich około 1754 r. przeszły do Stanisława Bu-

rzyńskiego, instygatora litew., dalej syna je-
go Tadeusza, kasztel, smoleńskiego, wreszcie
syna ostatniego Ignacego Burzyńskiego, ssty
bracławskiego. Po bezpotomnym jego zejściu  
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spadły na rodzoną jego siostrę Teresę Jun-
dziłłową, Około 1818 r. przez eksdywizyę
rozpadają się na części: 1) Aliny Niezabytow-
skiej; 2) Otona Kopańskiego, 43 dusz we
wsiach: Stryżki 18 i Bieldziuki (Bildziugi) 25
dusz; 3) Trojanowskich 9 dusz we wsi Biel-
dziuki i 4) Giedrojciów 4 dusz we wsi Wory.
O1 w. jest kościół filialny murowany, blisko
wsi Borodzienicze, pod wezw. ś. Józefa, w 1830
r. fundowany przez Józefa Łopacińskiego, rot-
mistrza kawal. narod. lit., w którym są groby
rodziny Łopacińskich, Okr. wiejski M. obej-
muje wsie: Wory, Bieldziuki (Bildziugi) Tro-
janowskich, Bieldziuki Kopańskich i Strzyżki
i ma 50 włościan uwłaszczonych i 6 bezna-
działowych. 2.) M., wś, pow. oszmiański, w 3
okr. polie., gm. Traby, okr. wiejski Grrusz-
czeńce, 49 dusz rew., należy do dóbr rząd.
Traby. 4. K. £., J. Krz.

Milki, ob. Mzłkz,
Milkiewicze 1.) wś, pow. nowogródzki, ka-

plica katol. parafii Nowogródek, 2.) M., folw.,
pow. miński, 1) włók i 9 mr.; od 1842 r. wła-
sność Pawluciów. A. Jel.

Milkinięta, wś, pow. oszmiański, w 4 okr.
polic., gm. i okr. wiejski Wiszniów, 1 dusza
rew.; należy do klucza wiszniowskiego hr.
Chrapowickich.

Milkonty, folw. szlach. nad rz. Komajką,
pow. święciański, w 3 okr. polie., gm. Koma-
je, okr. wiejski Korolewce, o 22 w. od Swię-
cian, 1 dm., 24 mk., z tego 6 kat., 18 starow.;
własność Narwojszów.
Milkow (niem,), tak zowią teraz dobra

Brocz, w pow. wałeckim.
Milkowce, wś, pow. krzemieniecki, nale-

żały niegdyś do ordynacyi ostrogskiej, mocą
ugody kolbuszowskiej ustąpione w 1753 r.
przez Sanguszkę-Czartoryskiemu.

Milkowicze 1.) wś i dobra poradziwiłłow-
skie w płd. stronie pow. słuckiego, nad rzeką
Słuczą, w l okr. polie, starobińskim, w gm.
starobińskiej, przy drodze wiodącej wzdłuż
brzegów Słuczy ze Starobina do mka Lenina
w Mozyrskiem; wś ma 16 osad, dobra przez
wiano księżniczki Stefanii Radziwiłłowny prze-
szły w pierwszej ćwierci tego stulecia do ks.
Wittgensteinów, mają około 786 włók obsza-
ru, w jednym obrębie leśnym, pełnym dzikie-
59 Zwierzą 1 dobrego drzewostanu, grunta lek-
kie, łąk obfitość. 2.) M., wś, pow. dzisieński,
w 4 okr, polic., gm, Mikołajewo, okr. wiejski
i dobra Hołomyśl, o 7 w. od Mikołajewa, 22
dusz rew.; własność Mirskich. 3.) M. al. 27:-
kowicze, wś, pow, bielski, kapl. katol., dawniej
filia parafii Drohiczyn. 4.) M., ob. Miłko-
wicze, A. Jel., J. Krz,

Milkowitz, niem., młyn na pols.-prus, Ma-
zurach, pow. niborski, st. p. Koszelewki, 1856
r. $ mk. Kś, Fr.
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Milkowe, leśnictwo do dóbr Lubasz w pow.
czarnkowskim (ob. Zubasz, 2).
Milkowszczyzna 1.) Miłkowszczyżna, wś

nad Niemnem, pow. grodzieński, o 41 w. od
Grodna, przy drodze z Grodna do Wołkowysk,
b. st, poczt.; była tu kaplica katol, par. Ka-
mionka. Należała niegdyś do ekonomii gro-
dzieńskiej, Miejsce urodzenia Elizy Orzeszko-
wej (1642 r.)  Włościanie zapłacili za ziemię
7602 rs. 32 kop. wykupu. 2.) M., wś, pow.
oszmiański, w 4 okr. polic, gm. Wiszniów,
okr, wiejski Wójtowicze, o 51/, wod Wisznio-
wa a 40 w. od Oszmiany, 12 dm,, 68 mk,,
w tej liczbie 35 prawosł. i 38 kat. (45 dusz
rew.); należy do klucza wiszniowskiego hr.
Chreptowieza. 3.) M., wśi dobra, pow. mo-
zyrski, własność Oskierków. 4.) M., folw.,
pow. lepelski, w 1 okr. polic., gm. Orzecho-
wno; należy do Orzechowna, Horebnickiego.
Milkowszczyna albo Prawiednicka ziemia

sofijskiego monasteru w Kijowie, dawna na-
zwa wsi Borszczahówka Sofijska, w pow. ki-
jowskim, nad rzką Borszczahówką. Wieś na-
leżała nięgdyś do monasteru Ś. Zofii (sofijskie-
g0) w Kijowie i w początku zeszłego wieku
liczyła 3 chaty; w 1787 zabrana na skarb, li-
czyła 126 mk.; obecnie ma 622 mk., trudnią-
cych się przeważnie ogrodnictwem. J. Krz.

Milkuńce, folw. pryw. nad rz. Rawdańką,
pow. lidzki, 5 okr. polic., o 36 w. od Lidy
a 16 w.od Ejszyszek, 9 mk, katol., 4 maho-
metanów.
Milkany 1.) wś rząd., pow. oszmiański, w 3

okr. polic., gm. Dziewieniszki, okrąg wiejski
M., o 5 w. od Dziewieniszek a 33 w. od
Oszmiany, 14 dm., 134 mk, katol. (71 dusz
rew.), należy do dóbr Jurgielany. M., okręg
wiejski, obejmuje wsie: Plusty, Zabieliszki,
Chomucie, Szurkizy, Rudnia, Leśna, Smoliszki,
M., Jurgielany, Jurgielaniszki, 158 włościan
uwłaszezonych,142 włościan skarbowych, 2.)
M., wś nad rz, Świłką, pow. święciański, w 3
okr. polie., o 16 w. od Swięcian, 14 dm,, 157
mk., w tej liczbie 2 prawosł,, 2 katol., 16 ma-
hom., 137 starowier, 3.) M. wś nad rz. War-
tynką dopływem Poni, pow. borysowski, w 3
okr. polic. dakszyckim, gm. witunicka, ma 30
osad włócznych, miejscowość lesista, w około
niziny, grunta lekkie, J. Kre., Ą, Jel.
Milkurpen al. Klooschen (ob), wś i nadle-

śnictwo.
Milkuszki 1.) ZaŚĆ, szląch. nad strum. Jo-

deliszki, pow. święciański, w 1 okr, polie,, 2
dm. 21 mk. kat, 2.) M., wś włośc, pow.
święciański, w 3 okr, polic., gm. i okr. wiejski
Hoduciszki, 25 dusz rew. 5.) M., zaśc. rząd.
nad pot. Intoka, pow. święciański, w 8 okr.
polie., o 32 w. od Ńwięcian, 6 dm., 50 mk,
katol. „J. Krz,

Milkwitz (niem.), ob. Mażkecy (łuż.).  

Millenberg, niem. dok, Mynnemberg, Mynnen-
berg i Mildenbergk, wś pod Ornetą, pow. bruns-
berski, st, p. Lichtenau, par. kat.i okr, urz. sta-
nu cywil. Migehnen. Miała 233 mk. w 1856 r.
Henryk v. Luter „vogt der Kirchen zu
Ermland'* nadaje Hermanowi i jego spadko-
biercom wś Mynnemberg z 40 wł. Z tych ma
Herman posiadać 4 wolne na prawie chełm.
i sołectwo oraz karczmę we wsi, Daje mu także
małe sądownietwo (das mynste gerichte), więk-
sze zaś (das do geet an Hals und an hant) ma
wykonywać syndyk biskupi, który pobierać
będzie */, kar sądowych, podczas kiedy trze-
cia część przypadać będzie sołtysowi, Posie-
dzicielom reszty włók dajemy 9 lat wolności,
po których upływie będą nam płacili na św.
Marcin '/4 grzywny zwyczajnej monety i 4
kury od włóki. Świadkowie: Jakób, prob,
w Mynien; Jan Kristani, mieszczanin z Orne-
ty iinni. Dan r. 1588 d. 22 czerw, (ob.
Cod. dipl. Warm., I, str. 79—80). W XVI
w. ustąpił tę wś bisk, Fabian kapitule, w za-
mian za Schilligehnen pod Brunsbergiem (tam-
że, str. 480 i 516), co potwierdza potem bisk,
Moriz Ferber. Dawniej stał tu młyn (III,
316). Kś, Fr.

Millerów, wś, pow. gostyński, gm. Szeza-
win Kościelny, par. Trębki, Ma dm. 11, lu-
dności stałej 67, rozległości ziemi ornej, prze-
ważnie pszennej, 220; mr, W. W.

Millerówka, wś, pow. mohylowski gub. po-
dolskiej, gm. i par. Szarogród, należy do dóbr
Budne d-ra Dobrowolskiego; w 1868 r. miała
22 dm.; ob. Budne, Dr. M.

Millerowo, st. poczt. w okr, donieckim, zie-
mi wojska dońskiego, i st. dr. żel. woronesko-
rostowskiej, pomiędzy st, Malczewską (21 w.)
i Tarasówką (22 w.) o 869 w. od Woroneża
a 241 w. od Rostowa,

Milleschoutz, Unter-, ob. Słobodzia nad Su-
czawą,

Milleszowce, Ober - Milleschoutz al. Mile-
scheutz, Milischeute, wś parafialna, w pow, ra-
dowieckim, na prawym brzegu Suczawy; gra-
niczy od płn.-zach. z Badowcami, od płn.-wsch.
z Czybenami (Isten-Segits), od wsch. ze Sło-
bodzią suczawską, a od płd.-zach, z Jazłowcem.
Cerkiew parafialna grecko-nieunicka i kościół
ewangielickiwmiejscu, Liczba mk. 2358 (1880
r.), Własność rządowa. Stadnina końskai st,
kol. żel. lwowsko-czerniowiecko-jaskiej , Odl.
338 kil. od Lwowa. St. poczt. w Rąadow-
cach. Br. G.
Millewen (niem.), ob. Mzlewo,
Millie, wś nad Czeremoszem, pow. wyżni-

cki na Bukowinie. Gmina ma 174] mk., sa-
ma zaś wieś ma trzy dwory i 183 mieszk.
(1881 r.). Ob. Miliów.

Millikau, ob. Jflików.
Millucken (niem.), ob. Miłuki.



Millahnen 1.) (niem.), wś na Litwie prusk,,
pow. stołupiański, st. p. Stołupiany, 374 mk,
r. 1856. Tutejszy okr. urz. stanu cywil. miał
w 1680 r. 2556 mk. R. 1882 urodziło się 110
dzieci, zawarto 25 ślubów, umarło 54 osób,
2.) M. (niem,), majątek chełm. na Litwie
prusk., pow. stołupiański, st. p. i kol. Stołu-
piany, 7 kil, odl.; do dóbr tych należą folwar-
ki Kerstuppen, Junkerwald i Leegen; cały ten
klucz obejmuje 61280 ha roli orn. i ogr., 115
łąk, 15 nieuż,, razem 74280 ha; czysty do-|
chód z gruntu około 6950 mrk, Właśc. Louis
Donalies, członek izby poselskiej; w miejscu
jest gorzelnia, browar, młyn wodny, olejarnia
i cegielnia, W 1856 r. 7/7 mk. K. Fr.

Mililwyn, niem., ob. Melwin.
Milnica, przys, do Korszyłówka, pow. zba:

raski. !
Milniki, wś, pow. święciański, w 1 okr. po-

lic., gm. iokr. wiejski Zabłociszki, 2 dusze
rew.; należy do dóbr Zabłociszki, własność
Zeifertów, J.A,

Milno (po rusku Mylno) z Bukowiną, wś,
pow. brodzki, 42 kil. na płd.-wsch. od Brodów,
7 kil. na wsch. od sądu powiat. i urzędu poczt,
w Załoźcach, 24 kil, na płn.-wsch. od najbliż-
szej stacyi kolej. w Jeziernej. Na wsch. le-
ży Gątowa, na płd. Ditkowce i Mszaniec (obie
w pow. tarnopolskim), na zach, Blich, na płn.
Gaje załozieckie al. roztockie (część Załoziec).
Płm.-wsch. część wsi przypiera na przestrzeni 7
kil. do granicy gub. wołyńskiej, za którą leżą
Baczuki i Aleksiniec w pow. krzemienieckim,
W obrębie wsi nastają we wsch. stronie dwa
strumyki, które się następnie łączą i tworzą
pot. Huk (ob.), dopływ Seretu, płynący na
zach, do Blichu W dolinie Huku leżą zabu-
dowania wiejskie, a mianowicie część wsi Bu-

kowina, na zach, od niej Milno, dalej na zach,
Krasnowieczyzna, Podliski, Kamionka i folw.
Halawa. Na praw. brz. Huku, w płn.-zach,
stronie obszaru leży las Torebiec, a na płn. od
niego wznosi się wzgórze Szwed do 418 m.
(znak triang.). Na płn.-wsch. wznosi się w ni-
wie Pod gruszą jeden punkt do 385, drugi do
351 m. Na lew. brz, Huku leży las Kamie-
niecka dębina, ze szczytem 377 m. wysokim.
Własn. więk. ma roli orn. 549, łąk i ogr. KEŁ
past. 69, lasu 1524 mr.; własn, mniej, roli orn.
3049, łąk i ogr. 270, pastw. 100, lasu 8 mr.
W r. 1880 było 2223 mk, w gminie, 76 na
obsz, dwor. (między nimi 1073 obrz. rzym.-
kat., 1012 gr.-kat.), Par. gr.-kat. w Milnie,
dek. załoziecki, archidyec. lwow. We wsi
jest cerkiew, Do parafii należą Blichi Grątowa.
Par. rzym.-kat, w Załoźcach. Jest tu także

kaplica, w której się niekiedy msza odprawia,
1 szk. etat. jednokl, Był tu niegdyś zamek,
dziś stoją tylko ruiny, Marmurowe posadzki
powyjmowano, ledwo kilka okruchów z nich  
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pozostało. Z kamieni zbudowano stajnie i ofi-
cyny dla oficyalistów. Piwnice sięgają dale-
ko w dziedziniec. W polu na Mogiłkach i Ma-
niukach znachodzono dawniej rozmaite staroży-
tności kamienne, bronzowe i żelazne, Zu. Dz.

Milnyk, nazwa staroż. grodu ruskiego z epo-
ki Daniela i Romana, wspominana często w la-
topisie wołyńskim. Gród wraz z zamkiem
zniszczyli Tatarzy. Zajmował on prawdopo-
dobnie część dzisiejszego Milna i Załoziec.
Milobandze (dok.), ob. Miłobądz.
Milonki, niem. Milonken, wś, pow. kościer

ski, st. p. Pogódki, tamże szkoła i paraf, kat.,
ew, Skarszewy. Zawiera 4 gburskie posiadł
il zagrodę, razem 240:55 mr. obszaru; 5 dm.,
35 mk, w 1868r. Odl. od miasta pow. 31, mili,
od wsi paraf, kośc. 1/, mili, W$S ta została
wydana na własność zapisem z d. 23 paźdz.
1788 r. „,Varia acta'* w Pelplinie wymieniają
kolonię Milonki, położoną w kluczu pogódzkim,
jako własność cystersów w Pelplinie (str, 80).
Mała ta osada jest otoczona cała lasem.

Miloradesdorf (dok.), ob. Mielenz.
Miloschewo (niem.), ob. Jiłoszewo,
Milow (dok.), ob. Melank:,
Milów, gajówka koło Podmanasterza na

obsz. dwors, Romanowa, pow, bobrecki.
Milowce 1.) mylnie Miełowce, wś nad rz.

Zbruczem, pow. kamieniecki, w 1 okr. polic,
Zwaniec, gm. Rychta, par. kat. Czarnokoziń-
ce, prawosł, Kudryńce, 89 dm., do 400 mk,,
309 dzies, ziemi włośc. Jest tu pograniczny
posterunek; grunta górzyste; gips. Należała
do Arciszewskiego, Łukanowskiego i Zelew-
skiego. 2.) M., ob. Malejowce. _ J. Krze.

Milowe, bagno, pow. sejneński, gm. Po-
krowsk, ciągnie się od jez. Wiersnie na prze-

strzeni pięciu wiorst w lasach i jest siedzibą
dzikiego zwierza, oraz wilków, które w tej
okolicy dużo szkód zrządzają włościanom.
Milowice al. Miłowice, wś, folw, i kop. wę-

gla nad rz. Brynicą, pow. będziński, gm. Gzi-

chów, par. Czeladź. M. graniczą z Sosnowica-
mi i leżą w pobliżu granicy od Prus. W 1827
r. było tu 29 dm., 164 mk., obecnie wś ma 44
dm., 725 mk., 224 mr. ziemi; folw. 23 dm., 60
mk., 578 mr, (271 mr. ornej), własność Kuźni-
cekiego. Do folwarku i jego właściciela nale-
ży kopalnia węgla Wiktor, w której w 1881 r.
pracowało 323 ludzi, 7 maszyno sile 745 ko-
ni 1 wydobyto 4,712,184 pudów węgla, pod-
czas, gdy w 1877 r. dobyto tylko 3,434,293
pudów i pracowało 197 ludzi. Prócz kopalni
istnieje (?) tu huta cynkowa, zajmująca 40 ro-
botników i produkująca za 17,000 rs. rocznie,
Tutejszy pokład węgla ma 30 stóp gru-
bości. Br. Ch.
Milówka 1.) mczko, pow. żywiecki, leży

na prawym brzegu Soły, 446 m. npm., w oko-
licy górskiej i lesistej. Dolinę, w której roz-
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siadło się mezko, zasłania od wsch. góra Pru-
sów 1009 m., od południowego wschodu Sucha
góra 1041 m., a po lewym brzegu Soły Zaba-
wa 824 m., od zach, Kiczera Mała 798 m., a od
płn. nad wsią Kamesznicą Małą Barania 658
m. npm. Te góry zamykają zupełnie widok,
Naprzeciw mezka wpływa do Soły z prawego
brzegu Nieledwia, samo zaś mczko przecinają
małe potoki: Tymówka, Milowski i dwa mniej-
sze bezimienne. M. ciągnie się długą ulicą po
większej części drewnianych domów wzdłuż
gościńca z Żywca przez Rajczę do Ujsoli, Koło
kościoła oddziela się od tego gościńca droga do
Kamesznicy, łącząca się z gościńcem prowa-
dzącym do Jabłonkowa i Qzaczy na Szlązku.
Na wsch. od mczka ku granicy szląskiej cią-
gną się rozległe lasy na górach, pośród któ-
rych znajdują się oddzielne grupy domów i
hale zwane także Milówkami, Geologiczną
budowę terytoryum M. badał i opisał Szaj-
nocha (Studya, Kosmos, 1884, str. 110 i 150
nast,). Rezultat poszukiwań jego następujący:
Nad kompleksem czerwonych iłów spoczywają
muszlowate, strzałkowe, jasno szare łupki
piaszczyste, bogate w łyszezyk, dalej wsuwają
się twarde ławice piaskowców, ku górze coraz
grubsze i liczniejsze, Można odróżnić ośmna-
ście ławie piaskowca z coraz większą grubo-
ścią od 10 do 30 cali, a wreszcie rozpoczynają
się kolosalne warstwy masywnego gruboziar-
nistego piaskowca, Każdą partyą piaskowca
oddziela od drugiej gruba warstwa ilastych
łupków. W piaskowcach trafiają się zwęglo-
ne resztki roślin i żyły kaleytu. Na dołączo-
nej mapie oznaczył Bzajnocha formacyą doliny
M, jako eocen, wschodnie zaś wzgórza, jako
oligocen. M. ma 2059 mk. rzym.-kat. i około
300 izrael. Posiada kościół par. rzym.-kat.,
sąd powiat., notaryat, urząd poczt. i telegr.,
stacyą kolei podkarpackiej, szkołę dwuklaso-
wą i aptekę. Sądowi podlega ]5 gmin i 1
obszar więk, pos., z ogólną liczbą 25904 mieszk,
Do podniesienia przemysłu i handlu służy sto-
warzyszenie oszczędnościowe i pożyczkowe
p. t. Opatrzność. W r. 1883 miało to stowa-rzyszenie 39] członków z udziałami 5636 zł,
w. a. 1 funduszem rezerwowym 682 zł. w. a.
Koszta administracyj wynosiły 394 zł., udzie-
lono pożyczek 9908 zł, a ruch kasowy wyno-
sił 84579 zł, w. a. W mczku odbywają się
co czwartek targi, a nadto dwanaście dorocz-
nych jarmarków na płody góralskie, M, za-
łożona w państwie żywieckim przez Komorow-
skich, została 1628 r. nabytą wraz z temi do-
brami przez królową Konstancyę, którą w r.
1628 lub 1627 założyła tu parafią rzym.-kat,
i zbudowała drewniany kościół. Ten jednak
obecnie nie istnieje. Teraźniejszy murowany
pochodzi z pierwszej połowy b. wieku. Dzwo-
ny pochodzą z lat 1642 i 1663, a w zakrystyi 

przechowują ornat zwykłej roboty z r. 1598,
darowany przy erekcyi parafii. Na cmenta-
rzu i przy drodze są dwie murowane, dosyć
obszerne kaplice. Pierwotnie obejmowała pa-
rafia wsie Radeczki z Qzułajowem, Sól, Ujsol,
Rycerkę, Kamesznicę, Węgierską górkę, Nie-
ledwią, Szare i Cisiec. Później do r. 1844
miała filię w Rajczy, obecnie (dyec. krakow-
ska, dek, żywiecki) obejmuje Cisice, Kameszni-
cę, Nieledwią, Szare i Zabnicę, z ogólną liczbą
12681 rzym.-kat., 5 gr.-kat., 4 ewang. i 300
izrael. Obszar więk. pos. arcyks. Albrechta
ma 6 mr. rolii 1458 mr. lasu; pos, mniej. 1200
mr. roli, 390 mr. łąk iogr., 1057 mr. pastw.
1 338 mr. lasu. M, graniczy na płn. z Ciscem
4 na płd, z Rajczą. O'tej miejscowości piszą:
Siarczyński, Rkp. Bibl. Ossol., M 1826; Jano-
ta: Zywiecczyzna, str. 60, i Łepkowski: Rocz-
nik Tow, nauk, krak. z r. 1861. 2.) M., wś,
pow. brzeski, par. rzym.-kat., urząd poczt. i
sąd powiat. w Wojniczu, odl, o 7:5 kil, Wś
leży na wzgórzu 343 m. npm., na lewym brze-
gu Dunajca, przy gościńcu z Wojnicza do Za-
kluczyna. Od rzeki oddziela tę wieś las Ka-
zaniec, pokrywający wzgórza dochodzące 366
m. bezwzględnej wysokości, od płd. zaś ma
obszerniejsze lasy zwane Podbuczyną. Liczy
450] mieszk, rzym.-kat. Pos. więk. hr. Jama
Stadnickiego ma obszaru 125 mr. roli, 4 mr.
ogrodu, 3 mr. pastw. i 34] mr. lasu; posiadł.
mniej. 299 mr. roli, 57 mr, łąk, 43 mr. pastw.
122 mr, lasu. W lesie, w miejscu od wsi od-
dalonem, znajduje się fabryka prochu strzelni-
czego (Tatomir: Greogr, Galic., 101). M. gra-
niczy na zachód z Grrabnem, na północ z Wiel-
ką wsią, a na płd, z Sukmaniem, Mac,
Milowski potok al. Miłówka, potok górski,

wypływa w Beskidzie żywieckim, w obszarze
gm, Milówki, w pow. żywieckim, ze źródeł le-
śnych, na płd.-wsch. granicy tejże gminy z gm,
Zabnicą; płynie na lekki płn.-zach. parowem
leśnym, nad którym od płd. wznosisię Sucha
góra (1042 m.), a od płn. szczyt Prusów (1009
m.) i koło zabudowań „„Maślonków* zwanych
w Milowce zlewa swe wody do Soły z prawe-
go brzegu. Długość biegu 6 kil. Br. G.

Milsk 1.) al. Jylsk, wś, pow. łucki, na zach,
od m. Sokula. Wspomina tę wś w swych pa-
miętnikach kn. Kurbski, t, I, 70. 2.) M. No-
wy, w dok, Nowe Mylsko, wś kość. nad rz,
Uście, pow. ostrogski (daw. w pow. łuckim)
na płn.-zach. od m, powiat. Por. Arch, J. Z R
z, X. b l, 192, 185. J. Krz,

Milstrich (niem.), ob. J/itro,
Milsukalns (łotew.), ob. Fuening,
Milsz-Kapaj (łotew.), góry nad brzegiem

Baltyku, między Libawą a Połągą, do których
lud przywiązuje mnóstwo podań,

Milszlauken al. Mischlauken (niem.), wś na
pol.-prus, Mazurach, pow. wystrucki, st. p.

,
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Aulowoehnen, okr. urz. stanu cywil. Keppur-
lauken, 54 mk. w 1856 r. Kś. Fr.

Milthalersberg (niem.), dobra, pow. wę-
goborski, st. p. Węgobork. M. jest właściwie
przedm, Węgoborka, R. 1730 d. 10 lipca na-
daje król Fryderyk Wilhelm I radnemu mia-
sta Janowi Gotfrydowi Dawidowi, który się
zobowiązał na nowym rynku dom wystawić,
rozgart i ogród warzywny, zawierające 2 Wł.
i28 mr., które stanowią dzisiejsze dobra M.
Nazwę wzięły od jednego z późniejszych wła-
ścicieli, żyjącego pod koniec zeszłego stulecia
i zowiącego się Milthaler. Kś, Fr.

Miititz (niem.), ob. Mzłocicy (łuż.).
Milucken al. Mylucken (niem.), ob. Miłuki.
Milucken (niem.), ob. Jurki,
Miluńce 1.) wś szl., pow. święciański, w 2

okr. polie., o 71 w. od Święcian, 4 dm,, 35 mk.
kat. 2.) M., wś włośc, i folw., pow. oszmiań-
ski, w 38 okr. polic., gm. Siedlicko, okr. wiej-
ski Hermaniszki, o 9 w. od gminy a 53 w. od
Oszmiany; folw. M., własność Rewkowskich,
ma 9 mk, kat., 6 izrael.; wś M. 15 dm,, 25 mk,
kat. 8.) M., wś, pow. nowoaleksandrowski,
okr. polic. rakiski, o 56 w. od m. pow., 7 dm,,
60 mk., dom modlitwy starowierców (1859).

Miluniszki 1.) wś włośc. nad rz. Dzitwą,
pow. lidzki, 5 okr. polic., o 29 w. od Lidy a
10 w. od Ejszyszek, 1 dm., 5 mk. kat. 2.) M,,
os, karcz. nad rz. Dybnią, pow. trocki, w 1 okr.
polie., o 52 w. od Trok, 1 dm., 9 mk. żydów;
młyn wodny drewniany.

Miluppa, rz. w pow. władysławowskim, po-
czyna się pod Bobiniami, płynie w kierunku
płd.-zach. przez Barzdy, Stogucie, Żardele,
Janukiszki, Stoczki i pod Tumpejami wpada
z praw. brzegu do Szeszupy. Długa przeszło
12 w. Przyjmuje z praw. brzegu pod Stogucia-
mi i zlewego o parę wiorst powyżej, dwa
strumienie bez nazwy. J. Bliz,
Milusy al. Milusze, niem. Milussen, wś na

pol.-prus. Mazurach, pow. łecki, st. p. Prostki,
okr. urz. stanu cywil. Borki. M. istniały już
r. 1546 i czyniły 2 służby (ob. Kętrz., O ludn.
pol., str, 265 i 463); mają szkołę ew. W 1656
r. 202 mk, Kś. Fr.

Milusze, wś, pow. lidzki, w 2 okr. pol.,
gm. aleksandrowska, okr. wiejski horodeński,
9 dusz rew.; należy do dóbr Horodno sukce-
sorów hr. Maurycego Potockiego.  J. Krze.

Miluszki, wś, pow. chorolski, gub. połtaw-
ska, nad rz, Chorol, o 18 w. od m. pow. Ma
183 dm., 1456 mk. F. S

, Milutany, okol., pow. trocki, w 4 okr. po-
lic, o 46 w. od Trok, 11 dm., 69 mk., z tego
67 katol., 2 żydów. )
Milaty, wś i dobra skarbowe, w mścisław-

skiem, niegdyś sstwo niegrodowe, około 1740
r. we władaniu Ign. Łopacińskiego, 1750 Ka-
rola Święcickiego,  
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Milwe, ob. Jfłewo.
Milwidowszczyzna, folw., pow. oszmiań-

ski, w 2 okr, polie., o 36 w. od Oszmiany, 2
dm., 15 mk. katol. i
Milwidy 1.) okel. szl., pow. wileński, w 5

okr. polic., gm. Soleczniki, okr. wiejski W.
Soleczniki, 2 dusze rew. (jednodworcy), 20 dz.
ziemi uprawnej; należy do dóbr rząd. Tara-
kańce. 2.) M., folw. i dwór nad rz. Szypetą,
pow. lidzki, w 5 okr, pols., o 55 w. od Lidy a
22 od Ejszyszek, 3 dm., 30 mk, kat. 3.) M.,
os, karcz., pow. lidzki, 5 okr. polie., o 46 w.
od Lidy, I dm., 9 mk., kat, 4.) M., okol, szl.
nad rz. Degutką, pow. lidzki, w 5 okr. polie.,
046 w. od Lidy a 32 od Ejszyszek, 10 mk.
kat. 5.) M., ob. Melwidzie. 6.) M., lit. Ml-
wida, dobra nad rz. Wentą, pow. szawelski,
w 2 okr. pol., par. Kurszany, o 28 w. od Sza-
wel a 3 w. od Kurszan, folw. nie źle zabudo-
wany, piękny sad owocowy, około 32 wł. zie-
mi. Własność Anieli z Kodowiczów Grużew-
skiej. Por. szczegóły podame pod nazwą Mel-
widzie. 1.) M.-Kieciny, folw. 5-włókowy, tam-
że, niegdyś Milwidów, dziś włościański. J. G.

Milwidzie 1.) wś, pow. szawelski, gm. ja-
niska, 28 dusz, 345 dz. ziemi, 2.) M., wś,
pow. rossieński, par. niemoksztyńska. 3.) M.,
ob. Melwidzie.

Milwin, ob. J/elwin,
Milwinowo, folw. szl., nad rz. Dunaje, pow.

oszmiański, w l okr. polic., o 28 w. od Osz-
miany, I dm., 24 mk, katol.
Milwińska huta, ob. Melwińska huża.
Milzig, wś i dobra, pow. zielonogórski na

Szląsku pruskim. Posiąda kościół kat, paraf.,
szkoła ew. od 1758 r., szkołę kat. W 1844 r.
79 dm., 529 mk. (48 kat.), Do M, należy
folw. Protzke. Par. ewang. i poczta Zabor
(niem, Saabor). Br. Ch.

Milżyn wś i Milżynek, pow. włocławski, gm.
Piaski, par. Zgłowiączka, odl. 24 w, od Wło-
cławka. W 1827 r. M. 15 dm,, 117 mk, Mil-
żynek zaś 6 dm., 40 mk, Folw, M. z wsią M.
i Zaborowo, rozl. mr. 568: gr. or. i ogr. mr.

454, łąk mr. 80, past, mr. 6, nieuż, i place mr.
28, bud, mur, 9, z drzewa 7; płodozmian 12-
polowy. WŚ. M, os. 19, z gr. mr. 21; wś Za«

borowo os, 8, z gr. mr. 335. Folw. i wś Mil-
żynek rozl. mr, 443: gr, or. i ogr. mr. 335, łąk
mr. 96, nieuż, i place mr. 12; bud. mur. 7,
z drzewa 2, WŚ Milżynek os. 9, z gr. mr. 13.

z Miit...., nazwy miejscowości tu się odnoszące a
niepomieszczone, ob. pod Mil,

Miła, wś, pow. konecki, gm. i par. Niekłań,
odl. 15 w. od Końskich. Ma 9 dm., 55 mk,, 24
mr. ziemi włośc. i 8 w. ziemi dwors., należącej

do dóbr Niekłań. Br, Ch,
Miła 1.) rzka w pow. święciańskim, prze-

pływa koło wsi Jacuny. 2.) M., rzka w wsch,
str, pow. ihumeńskiego, bierze początek w le-



482 Mił

sistych moczarach około wsi Zahacie, przecina
drogę prowadzącą do wsi Dubna, wpada do
Brusienki, dopływu Dołżanki; płynie w kie-
runku zach.-płdn. wśród odludnego Polesia;
długa około 1 mili. A. Jel.

Miła, os. karcz., pow. wileński, w 5 okr.
polic., o 15 w. od Wilna, 1 dm., 5 mk. żydów.

Miła Roskosz, ob. Mołoczno.
Miłachowice, ob. Głuchów 3.), mylnie po-

dane za Miłochniewice (0b.).
Miłachowo, wś, pow. nieszawski, gm. Cza-

manin, par. Swierczyn, odl. 11 w. od Radzie-
jowa. W 1827 r. par. Kobielice, 15 dm., 146
mk, Folw. M. rozl. mr. 412: gr.or. i ogr. mr.
284, łąk mr. 60, wody mr. 35, lasu mr. 60,
zarośli mr. 15, nieuż. i place mr, 4; bud. mur.
5, z drzewa 5. Na obszarze folw. jezioro i sta-
wy, pokłady torfu. Folw. M. w r. 1878 od-
dzielony od dóbr Opielanka. Br. Ch.

Miłaczew 1.) kol. i folw., pow. słupecki,
gm, Kleczew, par. Złotków, odl. od Słupcy w.
22; kol. dm, 9, mk, 67; folw. dm, 3, mk. 22,
Folw. M. rozl. mr. 273: gr. or. i ogr. mr. 210.
łąk mr. 28, w dzierżawach wieczystych mr.
30, nieuż. i place mr. 10; bud. mur. 6, z drze-
wa 1; płodozmian 11-polowy; są pokłady tor-
fu. 2.) M., wśifolw., i Miłaczewek, wś i folw.,
pow. turecki, gm. Skarzya, par. Malanów, odl.
od Turka w. 127/,. Miłączew wś, ma 8 dm.
a wraz z kol, Józefów, Miłaczewek, os, Młyny
Miłaczewskie i wś Miłaczewek ma 409 mk.;
fol. M. dm. 6, mk, 36; Miłaczewek folw. 3 dm.,
57 mk. W 1827 r. M, ma 26 dm., 107 mk. a
Miłaczewek 17 dm. i 155 mk, Por. Lib. Ben.
Łaskiego, t. II, 70. Dobra M. składają się
z folw. M, i Miłaczewek, wsi M., Miłaczewek i
Potaźnia, rozl. mr. 986: folw. M. gr. or. i ogr.
mr. 470, łąk mr. 14, lasu mr. 164, nieuż.i
place mr. 24, razem mr, 672; bud. murow, 9,
z drzewa 10; płodozmian 12-polowy; folw.
Miłaczewek gr. or. i ogr. mr. 251, łąk mr. 22,
lasu mr, 31, nieuż, i place mr. 10, razem mr.
314; bud. mur, 1, z drzewa 5; płodozmian6-
polowy; wiatrak, WŚ M. os. 30, z gr. mr. 637;
wś Miłączewek os. 16, z gr. mr. 113; wś Pota-
źnia os. 15, z gr. mr, 154, Br, Ch., A. Pal.

Miłajcie 1.) wś, pow. rossieński, par. ga-
wrańska. 2.) M., wś, pow. rossieński, par,
girtakolska. 8.) M. okolica szl., pow. sza-
welski, gm. podubiską. Joanna Grudzińska ma
tu 3 wł. ziemi, Adolf Michniewicz 1 włokę.

Miłaje, zaśc. szl. nad rzką t, n., pow. świę-
ciański, 8 okr. polic., o 9 w. od Święcian, 1
dm., 10 mk. katol. |
Miłaków 1.) wś i os. młyn., pow. piotr-

kowski, gm, Woźniki, par. Bogdanów. Ma 12
dm., 116 mk., 236 mr. ziemi włośc.; os, młyn,,
1 dm., 7 mk, 6 mr. W 1827 r. 7 dm., 68 mk.
2.) M., wś włośc., pow. konecki, gm.i par.
Gowarczów (ob.), odl. 10 w. od Końskich, ma  
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29 dm., 215 mk., 396 mr. W 1827 r. 16 dm,,
124 mk. Wspomina ją Długosz jako dziedzie-
two Zuzanny Magierowej h. Rawa (Dług. I,
334) a także i Lib. Ben. Łaskiego (t. I, 695).

Miłaniszki, folw., pow. święciański, w 4
okr. polic., gm., okr. wiejski i par. kat. Nie-
staniszki, o 8 w. od urz. gmin., dawniej atty-
nencya Niestaniszek, b. własność Napoleona
Święcickiego, od 1858 Michała Kulwińskiego;
do folw. należy wś Surgowce, 44 dusz rew.
Miłasze 1.) wś nad stawem, pow. oszmiań-

ski, w 4 okr. polic., gm. Wołożyn, okr. wiej-
ski Suhwoździe, 56 w. od Oszmiany, 5 dm,,
38 mk., w tej liczbie 29 prawosł., 9 katol.
2.) M., pow. miński, w okr. polic. rakowskim,
w okolicy pomiędzy Starem Siołem i wsią Du-
licze, nad bezim. rzką wpadającą do Ptycza,
w miejscowości wzgórzystej, 7 os. 2.) M., wś,
pow. miński, na zach. od pierwszej, nad bezim.
rzką wpadającą do Wołmy, 90s, A. Jal,

Miłaszewicze, wś i duże dobra nad rz.
Uborć, pow. mozyrski, w 8 okr. polie. turow-
skim, gm. Tonicz, fprzy drożynie z Głuszkie-
wicz do Słobody, Borowej i Rudni; we wsi
jest cerkiew, 59 osad pełnonadziałowych i
młyn. Dobra są dziedzictwem Bułhaków i ma-
ją około 706 włók; jest to najgłuchszy zaką-
tek w mozyrskiem, A. Jel,
Miłaszewo 1.) al. Miłoszowo, w spisach urzę-

dowych Miłotowo, wś nad jez. t. n., pow. dzi-
sieński, w 3 okr. pol., gm. Druja, okr. wiejski
Idołta, przy trakcie z Dzisny do Drui, o 40 w.
od Dzisny; 18 dm., 119 mk., w tej liczbie 34
prawosł., 82 katol., 3 żyd. (54 dusz rew.); na-
leży do dóbr Idołta, Eugeniusza Miłosza. W M.
jest zarząd gm. Druja, składającej się z 16 okr.
wiejskich, 86 wsi i mającej 347 chat i 4843
ludności. 2.) M., folw., pow. nowogródzki,
138 i pół włók rozl., od r. 1860 własność Ju-
rewiczów, A. Jel., J. Kre.

Miłaszewszczyzna, folw., pow. sejneński,
gm. Hołny Wolmera, par. Łoździeje, odl. 13
w. od Sejn, ma 6 dm., 43 mk, W 1827 r. par.
Berzniki, 2 dm., 26 mk, Folw. M. rozl. mr.
1152: gr. or. i ogr. mr. 412, łąk mr. 152, past.
mr. 50, wody mr, 4, lasu mr, 504, zarośli mr.
24, nieuż. i place mr, 7; bud. mur. 1, z drzewa
13; płodozmian 9-polowy.

Miłaszki, wś, pow. dzisieński, w 2 okr.
polie., gm. Bohin, okr. wiejski Bohdanowo,
o 18 w. od gminy, 50 dusz rew.

Miłaszyki, wś pryw., pow. dzisieński, w 2
okr. polie., o 106 w. od Dzisny, 7 dm., 26 mk.

Miłaszyszki, dwór, pow. rossieński, par.
niemoksztyńska, własność Dowiatta,
Miława, wś, pow. mogilnicki, 17 dm., 174

mk., 1 ew., 178 kat., 65 amalf, Poczta w Sło-
wikowie o 3 kil., gość. o 8 kil., st, kol, żel. i
tel. w Trzemesznie o 5 kil. Wspomina tę wieś
(por. Kamieniec) Lib. Ben, Łaskiego (t. I, 199).



Miławczyce, wś, pow. pińczowski, gm.
Czarnocin, par. Stradów, leżyna lewo od dro-
gi bitej z Pińczowa do Skalbmierza, W 1827
r. 24 dm. 152 mk. W XV w. dziedzicem Jan
Nasion z Ostrowiec h. Topor. Jest tu 6 łanów
kmiecych, 4 zagrodników, karczma, Płacą one
dziesięcinę 9 marek prepozyturze wiślickiej,
folw. zaś daje 5 mrk dziesięciny proboszczowi
w Stradowie (Dług. II, 418). W połowie XVII
w. była własnością Stanisł. Szembeka, burgr.
krakow., od którego wziął ją w dzierżawę
w 1668 r. Pasek, autor znanych Pamiętników.
Dobra M. składają się z folw. M. i Bieglów,
attyn. leśnej Warszawa, wsi: M., Bieglów i
Bugaj. Rozl. wynosi mr. 830: folw. M. gr. or.
i ogr. mr. 501, łąk mr. 46, past. mr. 1l; las
zwany Warszawa mr. 39, nieuż. i place mr.
30; w osadach karczem, mr. 9; razem mr. 636;
bud, mur. 2, z drzewa 20; płodozmian 10 i 11-
polowy; folw. Bieglów gr. or. i ogr. mr. 180,
past. mr. 2, nieuż, i płace mr. 12, razem mr,
194; bud. z drzewa 5; płodozmian 10-polowy.
Wś M. os. 38, z gr. mr. 114; wś Bieglów os.
11, z gr. mr. 48; wś Bugaj os. 3, z gr. mr. 10.
Miłewkiszki, zapewno Mzłejkiszki al. Miłki-

szki, os., pow. maryampolski, gm. i par. Bal-
wierzyszki; odl. 38 w. od Maryampola, 1 dm,
138 mk.

Miłkecy (łaż.), niem. Milkwiiz.
Miłki, ob. Czaplice Miłki.
Miłki, niem, Jfiłken, wś na pol.-prus. Mazu-

rach, ze st. p., pow. lecki, ma 4819 mr. obsza-
ru i leży 14 kil. na płd.-wsch. od m. pow., nad
szosą z Jańsborga do Lecu, w okolicy górzy-
stej,obfitej w jeziora; gleba gliniasta, piaszczy-
sta i źwirowata; mieszkańcy mówią po polsku,
trudnią się rolnictwem, hodowaniem bydła,
głównie jednak rybołóstwem, W miejscu są 3
gorzelnie, cegielnia; poczta osobowa idzie
z Jańsborka przez Miłki do Leca. Tutejszy
okr. urz. stanu cywil. miał 1880 r. 2502 dusz,
W 1882 r. ur. się 172 dz., zawarto 35 ślubów,
umarło 151 osób, R. 1475 nadaje Bernhard
v. Balzhofen, komtur brandenburski, Miłkowi,
sołtysowi z Kamionek (Danzerau), 50 włók,
celem założenia wsi na prawie chełm, R. 1481
został proboszczem w M. kś, Mikołaj z dyec.
gnieźnieńskiej, W M. znajdujemy r. 1625
samą ludność polską (ob. Kętrz., O ludn. pols.
w Prus., str. 488). Z dok. fundacyjnego wy-
nika, że wś ta wzięła swe miano od pierwsze-
g0 lokatora, WŚ ta miała pierwotnie ludność
niemiecką (str. 238, 243 i 277), co wynika
z następnych słów przywileju: Chcemy, by
proboszczowi dawali dawniej dziesięcinę i ofia-
rę, jak inne wsie niemieckie naszego obwodu
(str. 277). Obecnie par. M. ma 3600 pola-
ków i 2136 niemców. Kś, Fr.
Miłków 1.) wś i folw. nad rz. Miłkowian-

_ ką, pow. opatowski, gm. Bodzechowo, par.
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Szewna, odl. 12 w. od Opatowa. Leży na sto-
kach gór stanowiących część pasma Łysogór,
na wzniesieniu 756 stóp. Ma 27 dm., 214 mk.
W 1827 r. było tu 18 dm., 104 mk, Górnik
Schneider, wysłany przed 1830 r. przez ks,
Lubeckiego dla poszukiwań górniczych, zna-
lazł tu rudę żelazną (35%), glinkę ogniotrwa-
łą i węgiel kamienny. Urządzone przez dzie-
dziców M. Dowborów kopalnie rudy,; były
czynne przed 1860 r., lecz dla napływu wody
zostały opuszczone, Te same bogactwa mine-
ralne ma przyległy Rzuchów. Folw. M. z wsią
M. i Jędrzejów rozl, mr. 717: gr. or. i ogr. mr.
288, łąk mr. 12, past. mr. 212, wody mr. 3,
lasu mr. 166, nieuż, i place mr. 41; bud. mur.
7, z drzewa 4; wiatrak, WŚ M. os. 35, z gr.
mr. 189; wś Jędrzejów os. 4, zgr. mr. 110.
2.) M., wśi folw., pow. radzyński, gm, Sucho-
wola, par. Parczew; ma 20 dm., 3338 mk,, 411
mr. W 1827 r. wś rząd, 18 dm,, 111 mk.
Dobra M. i Brudna z wsiami: M., Pohulanka i
Brudna, podług wiadomości w 1866 r. rozl.
folw. M. wynosiła mr. 1855, zaś attyn. Bru-
dna mr. 64. Wś M.os. 13 z gr. mr. 298; wś
Pohulanka os. 7, z gr. mr, 82; wś Brudna os.
16, z gr. mr. 278. Br. Ch.
Miłków (po rus. Mylkiw) z Hutą, wś, pow.

cieszanowski, 20 kil. na płd.-zach. od Ciesza-
nowa, 19 kil. na płn.-zach. od sądu powiat.
w Lubaczowie, 12 kil. na płn.-zach. od urzędu
poczt i st. kolei jarosławsko-sokalskiej w Ole-
szycach. Na płn.-zach. leży Cywków, na płn.-
wsch. Oleszyce Stare, na wsch, Staresioło, na
płd. Lichacze i Buczyna (część Zaradawy), na
zach, Mołodycz (obie ostatnie miejscowości
w pow. jarosławskim). Wś leży w dorzeczu

Wisły. W płn. stronie mianowicie nastaje pot.
Bechy (ob.), dopływ Lubaczówki, wpadającej
do Sanu, i płynie na płd.-zach., przybierając
w Mołodyczu także nazwę pot, Kozianego.
W obrębie M. zasilają go pomniejsze strugi,
z których znaczniejsza: pot. Figirowy, płyną-
cy od wsch. z Oleszyce Starych na zach. Na
płn.-zach nastaje pot, Ruczkałka (al. Buczał-
ka, ob.), dopływ Bechy. W dolinie pot. Be-
chy leżą zabudowania wiejskie; na płn.-zach.
od nich huta szklana, t, zw. Huta Miłkowska.
W zach. lesistej części (las Zapaśnie napłd.)
leży tartak i gajówka Ruczkałka, W tej czę-
ści obszaru wznosi się na płn. Siąrkowe pole
do 258 m. (znak triang.). Własn. więk. (ks.
Sapiehy) ma roli or. 135, łąk i ogr. 25, past.
6, lasu 1340 mr.; wł. mn. roli or. 817, łąki
ogr. 222, past. 60, lasu 149 mr. W r. 1680

było 520 mk, w gm., 83 na obsz. dwor. (mię-
dzy nimi 169 obrz, rz.-kat., 320 obrz. gr.-kat.),
Par. rz.-kat. w Oleszycach, gr.-kat. w miej-
scu, dek, oleszycki, dyec. przemyska. We wsi
Jest cerkiew, szkoła fil. i kasa pożycz. gminna
z kapitałem 210 zł. w. a. Lu, Dz,
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|. Miłków kąt al. Iiałkowy kąt, część Mana-
styrka i folw., pow. Rawa Ruska. i
Miłkowa wyżnai M. niżna, dwie wsie, pow.

nowosądecki, leżą na małej wyżynie 398 do
405 m. npm. wzniesionej, tworzącej dział Ścier-
niowkii Przydonicy, dwóch małych dopły-
wów Dunajca z praw, brzegu i Spólnika do-
pływu Biały. Przysiołek M, niżna leży na płn.
od wsi, nad Przydonicą, 398 m. npm., napłd.
od wsi Przydonicy. Obie osady należą do par.
rz.-kat, w Siedlcach i mają 380 mk. rz.-kat.
Grunta są żytnie średniej urodzajności. Pos.
więk. Grust. Siemońskiego ma obszaru 297roli,
11 łąk i ogr., 80 past. i 43 mr. lasu; pos. mn.
218 roli, 22 łąk i 83 past. Za Długosza (Lib.
benef, II, 245) był dziedzicem Klemens Ko-
rzeński, Miłkowa graniczy na zachód z Jel-
ną, na południe z Siedlcami a na wschód
z Jańczową.. - R) Mac

Miłkowice, wś, folw. i os, karcz, nad rz.
Wartą, pow. turecki, gm. Ostrów Warcki, par,
Miłkowice, odl. od Turka w. 26. Ma kościół
par. mur. WŚ dm, 37 wraz z wsią Zaspy Mił-
_kowskie 562 mk.; prob dm. 1, mk. 2; folw.
dm. 1, mk. 3; os. karcz. dm. 1, mk. 4. W 1827
r. Żl dm, 195 mk. M. są gniazdem rodziny
Abdanków Miłkowskich. W XIV w. Mikołaj
z M. wziął za żonę Katarzynę z Remiszowie
(Remiszowice, pow. łódzki, i. za nią w posagu
otrzymał: Remiszowice, Rajsko, Zbigniewice i
inne (Paprocki, Herby Ryc. 268 i 939). Akty

_ konsystorza gnieźn. z XV w. wspominają ko-
ściół w M. jako dawny. W XVIII w. na
miejscu starego wzniósł nowy kościół też dre-
wniany Ignacy Lipski, łowczy wschowski,
dziedzie M. Po zniszczeniu 1849 r., wystawio-
Ro nowy z pruskiego muru w 1850, obecnie

_ mocno zrujnowany. W 1683 r. par. tutejsza
miała 800 komunikujących, w 1877 x. było
580 (ob. Lib. Ben. Łaskiego, t. I, 406). M. par.

. dek, turecki 1143 dusz. Dobra M, składają się
z folw» M, i Strachocice, wsi: M., Zaspy Mił-
kowskie, S$trąchocice i Młyny Strachockie,
1ozl. mr. 2674: folw. M. gr. or, i ogr. mr. 273,
łąk 224, past. mr, 81, lasu mr. 1184, nieuż, i
place mr, 168, razem mr. 1875; bud, murow.
12, z drzewa 11; folw, Strachocice gr. or. i
ogr. mr. 769; nieuż i place mr. 20, razem mr.
799, bud. mur. 8, z drzewa 8, wiatrak, WŚ
M. os. 45, z gr. mr. 249; wś Zaspy Miłkowskie
os. 51, z gr. mr. 179; wś Strachocice os. 20,
z gr. mr. 234; wś Młyny Strachockie os. 13,
z grun. mr. 229. ; Br. Ch., A, Pal.
Miłkowo 1.) wś, pow. ezarnkowski, 43 dm.,

388 mk., 178 ew., 155 kat., 5 żyd., 85 analf
Pocztai tel, w Lubaszu 0 4 kil., gośc. o 4 kil,
st. kol, żel, we Wronkach o 12 kil. 2,) M.,
olędry, 11 dm., 95 mk, 73 ew., 22 kat,, 12
analf, Pod wsią odkryto 1 rozkopano cementą-
rzysko przedhistoryczne. 3.) M., niem. M4ł- 
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kowo-Buchwerder, leśnictwo,4dm., 54 mk., na-
leży do dom. i gm. Lubasz. M. St,
Miłkowska Wola, wś, pow. turecki, gm.

Ostrów Wareki, par. Jeziorko, odl. 24 w. od
Turka, 8 w. od msta Warty a 3 od rz. Warty,
ma 960 mr. obszaru, w tem 141 mr. ziemi włośc.,
82 os, 300 mk. Ziemi folwarcznej 819 mr.,
w tem 540 mr. ornej, 156 mr. lasu, 35 mr. łąk.
Miłkowska karczma, wś, pow. opatowski,

gm, Częstocice, par, Ostrowiec, odl. 28 w. od
Opatowa. Ma 16 dm., 72 mk., 764 mr. ziemi
dwors. i 84 mr. włośc, Wieś ta wchodziła
w skład dóbr Kossowice (ob.),
Miłniw (rus.), ob. Mielnów.
Miło al. Milno, folw., pow. poznański, 4 dm.,

100 mk., należy do gm. i dom. Wierzonka.
Poczta i tel. w Owinikach, gośc, o 6 kil. st.
kol. żel. w Kobylnicy o 4 kil. M. St.

Miłobądź, folw., pow. sieradzki, gm. Dzie-
rzązna Wielka, par. Rossoszyca, odl. od Siera-
dza w. 15, dm. 2, mk, 42. Folw. M. rozl. mr.
105: gr. or. i ogr. mr..68, łąk mr. 17, past.
mr. 17, nieuż, i plące mr. 8; bud. mur. 1,
z drzewa 2; są pokłady torfu. Br. Ch.

Miłobądź, 1.) niem. Mihlbanz (dok. Mylo-
vaniz 1320, Milobandze), wś z kość. paraf., pow.
gdański, st, p. i st, dr. żel, Pszczółki (Hohen-
stein) 4 kil. odl., leży nad bitym traktem
z Tczewa do Gdańska wiodącym, niedaleko li-
nii kolei łączącej też miasta. Ma bardzo uro-
dzajną glebę. Obejmuje 11 gburstw i 13 za-
gród, 3422'19 mr, obszaru. W 1868 r. 709 mk.,
652 kat., 57 ew., 51 dm. Odl. od m. pow. 31
mili. Par. ewang. Rębielcz. Tytuł kościoła ś.
Małgorzaty. Przy kościele jest szpital dla 4
chorych urządzony r. 1851, dalej bractwo ró-
żańcowe już od r. 1719 istniejące i bractwo
trzeźwości 1859 r. założone. Wsie parafialne
są: M., Jetlanie? (Giitland), Malinin, Żelisław-
ki, Rębielcz, Kolnik, Pszczółki, Łukocin, Mie-
szczyn, Dąbrówka, Szpęgawy i Zajączkowo.
Prócz tego należy do tutejszej par. filia Dal-
win, 1 milę odl., z kościołem ś, Mikołaja bisk.,
zbudow. r. 1829. Patronami kościoła w M.
byli dawniej biskupi kujawscy, dziś kolejno
bisk, chełmiński i rząd. Szkoły kat, są w M.
(81 dzieci r. 1866), w Dąbrówce, dokąd przy-
łączone są Zajączkowo i Szpęgawy (78 dz,),
w. Mieszczynie (36), w Malininie (93), w Dal.
winie, dokąd uczęszczają i dzieci z Łukocina i
z Rukocina (23); ewang. szkołę w Pszczółkach
zwiedza i 29 katol. ztamtąd, w Kolniku 24,
w Rębielczu 24, w Jetlaniu 52; naukę religii
pobierają od katol. nauczycieli, Par, tutejsza
należy do dek. tczewskiego i liczyła 1866 r.
8106 dusz, a 1970 komunikantów, zaś 1883 r.
8468 dusz. Tutejszy okr. urz, stanu cywil.
miał 1880 r. 1363 dusz; 1882 r, ur, się 55 dz.,
um. 54 osób, zawarto 16 małżeństw. 2.) M.,
domena fiskalna tamże, zawiera 127:20 ha roli
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or. i ogr., 12:66 łąk, 2*3 Ried; razem 202'16
_ ha; czysty dochód z gruntu 5943 mrk, W 1868

r. 53 mk., 65 kat., 20 ew.,14 dm.; podatek kla-
sowy wynosił 39 tal. 15 sbr. M. jest jedną
z najstarszych osad w tutejszej okolicy. Mie-
szkańcy natrafiają tu bardzo często na groby
skrzynkowe, które zwykle burzą a przedmio-
ty niszczą, Wiele takich kamiennych grobów
znaleziono tu jeszcze około r. 1888 (ob. Os-
sowski, Objaśn. do Mapy archeol. Prus Zach.,
str. 57), R. 1250 podaje Sambor do wiadomo-
ści, że biskup kujawski Michał dał mu 300
grzywien, gdy był na wygnaniu, za to nadaje
mu prócz innych wsi i Miłobądz. (ob. Perl-
bach, Pom. Urk. B., str. 111). W 1257 r. od-
nawia Sambor ten przywilej bisk. Wolimiro-
wi, za co mu tenże dopłaca 100 grzywien (str.
140). Podobnie wystawia Mestwin r. 1286
w Gdańsku dokument, w którym powiada, że
powątpiewał o wolnościach i swobodach tych
majątków, które stolica biskupia posiadała od
Sambora, a którymi były: M., Czarnomino i
Wysin z Skrzydłowem i Skrzydłówkiem. Z tej
przyczyny kazał sobie przedłożyć przywileje
Sambora, które wątpliwość wszelką usunęły,
gdyż majątki te miały wszelką wolność, tak,
że jemu, jako panu, nie należały żadne pobory,
daniny i posługi albo prawa książęce (jura du-
calia), niemniej, że sądownictwo wielkie i ma-
łe do biskupów samych należało. Po tych do-
chodzeniach potwierdził książę wymienione

swobody (ob. Perlbach, tamże, str. 362 i Ku-
jot, O majątkach bisk., str. 50). R. 1286 ze-
zwala Mestwin wystawić w M. na strumyku
między wsią a Zajączkowem młyn i jaz, odda-
jąc rzeczkę całą z obu brzegami biskupom
(Kujot, tamże, str. 55). R. 1299 nadaje bisk.
kujawski Wisław M. prawo niem,, rezerwując
dla siebie 4 włóki i młyn (ob. Perlbach, tamże,
str. 525). Te 4 wł. stanowiły więc folwark
biskupi, należący do klucza subkowskiego.
We wsi była karczma prywatnej własności;
karczmarz był iednak obowiązany brać piwo
z dworskiego browaru miłobądzkiego, Siedział
tu i sołtys na 2 wł., który wybierał podatki
od gburów i posłańca konnego z listami wysy-
łał; wś posiadała 29 wł, (ob. Kujot, tamże, str.
58—59). Z wizyt bisk, Rozdrażewskiego z r.
15638 dowiadujemy się, iż z M., obejmującego
27 wł., pobierał proboszez pół korca żyta i ty-
leż owsa; tak samo dawał Mieszczyn z 20 wł.,
Malenin z 26; Koloninek z 30 dawał tylko
4'/, korce żyta i 8!/ę0wsa; Dąbrówkaz 24
wł., Łukocin z 35, daje tylko 7 kor. żyta i 5'/3
owsa; Rębielcz z 26 wł. już od kilku lat nie nie
daje; Pszezółki z 30 włók, od 4-ch lat nie nie
dają; Skowarcz z 40 wł., od 13 lab już nie
wypełnia swego obowiązku; Spęgawa, WS opa-
tów pelplińskich, z 10 wł. daje tylko 3 korce
żyta. Do probostwa należą obecnie tylko 2
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wł. (?); łąka 6 mr. obejmująca, zwana Rozgar-
czek, z której się zbiera około 4 fury siana.
Nowa wiara luterańska znalazła tu wielu zwo-
lenników, tak dalece, że prawie ani jeden nie
był prawdziwym katolikiem (Dns Plebanus
neminem merum incolarum asseruit esse catho-
licum), Dochodził dotąd nawet predykant lu-
terski co trzecią niedziele z kazaniem z pobli-

skiego Dalwina (ob.), którego dziedzice byli
lutrami. Wizytacya bisk. Madalińskiego z r.
1686 donosi, że tutejszy kościół a wieżą był
cały murowany i pięknego kształtu (tota mu-
rata eleganter et fere basilice), zawierał 4 oł-
tarze; na środku kościoła spoczywała mała
wieżyczka ze sygnarkiem. Do kościoła nale-
żały 4 wł, Wsiami paraf. były: M., Koling,
Pszczółki, Zelisławki, Rambielez, Dalwin, Ma-
lenin, Łukocin, Mieszczyn, Dąbrówka, Zającz-
kowo i Pastwisko Sobkowskie, które wszyst-
kie dawały meszne; dusz liczono 600. Organi-
sta płącił czynszn 2 fi. ale mu go opuszezano.
Zabudowania proboszczowskie były murowa-
ne; do probostwa należał także ogród na krań-
cu wsi położony. Prócz owych 4 wł, posiadał
proboszcz jeszcze kawał roli z łąką, zwany
Grodzisko, i łąkę 6 mr. obejmującą, Popówką
zwaną, Organista i nauczyciel mają każdy
dom i ogród; administratorem był wówczas
Korpalewski (str. 69—70). Po okupacyi wy-
dał rząd wieś dawniejszym czynszownikom na
własność, a folw. biskupi puścił jako domenę
w dzierżawę. W „Echo sepuleralis** Borka są
podane następne szczegóły o M. R. 1450 był
tu proboszczem Mikołaj; 1473 Jerzy Struben,

zarazem oficyał gdański; 1523 Maurycy Fer-
ber, który potem został bisk, warmińskim.
R. 1664 d. 9 lut. został tu prob, Marcin Smi-
glewski, był zarazem dziekanem zblewskim i
prob. w Dalwinie. R. 1682 do 1690 Wojciech
Józef Korpalewski; 1691 Jan Paweł Gromoliń-
ski, potem bisk, kijowski; 1727 Jan Stanisław
Kitowski, um. 1728 (vir doctus et authorita-
tivus); 1784 Dominik Sieniński, zarazem ofi-
cyał gdański, um. 1744. R. 1744 Marcin Jó-
zef Zaleski, z zgromadzenia św. Wincentego
a Paulo (vir eximiae pietatis, eruditionis et
zeli); 1525 Achacy (ema, zazazem prob, sub-
kowski; 1645 Jerzy Mollerus, zarazem prob.
w Giemlicach. Nagrobki mają między innymi:

Antoni Postel, sołtys w Zajączkowie i M.
ur. 1590, | 1671; dalej Stanisław Czerniew-
ski, 1575. Prócz tego znajduje się, jak czy-
tamy w „Obrazach cudownych Fankidejskie-
go'* (str, 234), łaskawy obraz ś. Walentego
w bocznym ołtarzu. Ś. Walenty jest przy-
ozdobiony srebrną wyzłącaną sukienką, na

głowę dano mu niewłaściwie biskupią mitrę,

bo jest tylko kapłanem. W 1728 r. mówi o nim
ówczesny wizytator kś. Narzymski, iż nosił
piętno wysokiego wieku, Chociaż ołtarz i
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obraz ś, Walentego zdawna istniał w M,, je-
dnak kościelne akta o jakiej nadzwyczajnej
łaskawości nic nie donoszą. Dopiero w prze-
ciągu przeszłego stulecia rozbudziło się powoli
to nabożeństwo, które do dziś dnia się zacho-
wuje. Najprzód wizytacya biskupia z r. 1728
wspomina, że na obrazie były 2 srebrnewota,
a r. 1748 donosi wiz, Klińskiego, że do św.

„ Walentego mieli wierni szczególniejsze nabo-
żeństwo i że obraz tutejszy powszechnie ucho-
dził za łaskawy; odpust zupełny w dzień 4.
Walentego był wtedy udzielony na 7 lat.
Prawie to samo pisze wiz. bisk, Ostrowskiego
r. 1765, wotów znajdowało się już dosyć wie-
le na obrazie, z pomiędzy których wymienia
Jako ważniejsze: dwie tablice srebrne, 1 tabli-
cę mniejszą z wyobrażonem chorem dziecię-
ciem i 5 większych tablic, które ofiarowała
pani kasztelanowa Konarska. Nareszcie w r.
1780 donosi wizytator bisk. Rybińskiemu, że
obraz ś$, Walentego od wszystkich jest czezo-
ny, jako łaskawy. S$. Walenty był wtedy

_ obok ś, Małgorzaty drugim przybranym patro-
nem kościoła. Ze względu na wielkie nabo-
żeństwo, jakie wierni okazywali 6, Walente-
mu w M., udzielił papież Pius VII r. 1802
odpust zupełny na wieczne czasy. Znaczna
relikwia ś. Walentego znajdowała się w M.
już w połowie przeszłego wieku, Za naszych
czasów nabożeństwo do ś. Walentego w M.
prędzej się powiększyło, niż oziębło. Odpust
odbywa się jak dawniej w sam dzień ]4 lute-
go. Wotów srebrnych znajduje się obecnie
przy obrazie około 14 (ob. Fankidejski, Obra-
_zy cudowne, str. 235, Wydany świeżo drugi
zeszyt „Zabytków budownictwa i sztuki Prus
zach.'* zawiera szczegółowy opis kościoła w M.
"wraz z 6 rycinami (ob. str. 91-—96). Wspania-
ła ta świątynia pochodzi z XIV w., jest cała
w cegłę murowana; jej główną ozdobę stano-
wi wysmukła wieża, Na wzmiankę zasługuje
także kociołek do wody święconej z kutej
miedzi i stara granitowa kropielnica. Orygi-
nalnego pomysłu są kazalnica i chrzcielnica.
Pierwsza Przedstawia przednią część okrętu
z masztami i żaglami według słów ewangieli-
sty: „A on wstąpił w łódkęć i t. d, Chrzciel-
nica zaś wyobrąża wijącego się w górę wie-
loryba, w którego otwartej paszczęce stoi
Jonasz prorok, trzymający właściwą chrzciel-
nicę. W wieży wiszą 3 dzwony, z których
największy został w bieżącym stuleciu przela-
ny; drugie dwa zrobił Jam Anthony w Gdań-
sku r. 1768 i 1764. Na południowej stronie
wieży widać jeszcze stary pręt chełmiński po-
dobnie jak na ratuszu w Chełmnie, Probo-
szczów wspominają źródła historyczne już r.
1320, był nim wtedy Henryk (ob. Script, rer.
rus. I, 785); biskupi kujawscy, do których
M, należał, częściej tu przebywali, Kś, Fr,  
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Miłobędzin, wś i folw. nad rz. Wkrą, pow.
sierpecki, gm. Białyszewo, par. Sierpe, odl. 3
w. od Sierpca, Leży w piaszczystej okolicy.
Posiada kaplicę, młyn wodny, tartak, gorzel-
nię, cegielnię, 20 dm., 272 mk. W 1827 r. 14
dm., 107 mk. Folw. M. z wsią M., Piaski i
Kwaśno al. Budy Miłobędzkie, rozl. mr. 1029:
gr. or.iogr. mr. 398, łąk mr. 28, wody mr.
1, lasu mr. 874, zarośli mr. 185, nieuż. i place
mr. 20, w osadach młyn. i karcz. mr. 23; bud.
mur. 18, z drzewa 17; płodozmian 14-polowy.
WŚ M. os. 38, z gr. mr. 168; wś Piaski os. 11,
z gr. mr. 38; wś Kwaśno (Budy Miłobędzkie)
os. 10, z gr. mr. 91. Br. Ch.
Miłobędzkie budy, ob. Kwaśno,
Miłobędzkie-piaski, wś, pow. sierpecki,

gm. Białyszewo, par. Sierpc, odl. o 3w. od
Sierpca, posiada karczmę, 9 dm., 108 mk.,
4] mr. gruntu,

Miłochniewice, wś, pow. skierniewicki, gm.
i par. Głuchów, Należy do dóbr Głuchów (ob.)
i tam mylnie podana jako Michałowice. W r.
1827 wieś rząd., 24 dm., 189 mk. Wspomina
M. Lib. Ben, Łaskiego (t. II, 328). Br. Ch.

Miłocice, wś, pow. miechowski, gm. Niedź-
wiedź, par. Słomniki. W 1827 r. wś rząd.,
21 dm., 116 mk,

Miłocicy (łuż.), niem, Matiz.
Miłocin, wś i folw., pow. lubelski, gm.i

par. Wojciechów. Leży przy samej linii dr.
żel. nadwiślańskiej, odl. 20 w. od Lublina. Na
terytoryum tej wsi mieści się stacya tejże
drogi (między Nowo-Aleksandryą z Lublinem),
która pierwotnie nosiła nazwę Miłocin, obec-
nie zmienioną na Nałęczów (ob.). W 1837 r.
wś poduchowna, 10 dm., 104 mk, Folw.i wś
M., rozl. mr. 1152: gr. or. i ogr. mr. 764, łąk
mr. 98, past, mr. 58, lasu mr. 221, nieuż. i
place mr. 11; bud. mur, 1, z drzewa 5; płodo-
zmian 4, 9i 12-polowy. Są tu pokłady kamie-
nia wapiennego i budowlanego. WŚ M. os.
15, z gr. mr. 167. Br, Ch.

Miłocin 1.) folw., pow. dąbrowski, leży
w równinie nadwiślańskiej na płd, od Grębo-
szowaa na płn. od Lubiecka. Na wsch. graniczy
z Żelechowską Wolą. Należy do Gręboszowa.
2.) M., wś, pow. rzeszowski, dawniej przysio-
łek do Staromieścia, odl. 5 kil. od Rzeszowa,
leży w rozległej równinie 222 m. npm, wznie-
sionej, przy gościńcu z Rzeszowa do Głogowa,
WŚ składa się z kilkudziesięciu chat stojących
po obydwóch stronach gościńca, z dwóch le-
śniczówek postawionych po zach, stronie to-
rów kolei Karola Ludwika, karczmy zwanej
„Na klinach* i kapliczki 6, Huberta. Podług
spisu ludności z 1881 r., liczy M, 187 mk.
rz.-kat., z których 19 przebywa stale na ob-
szarze więk, pos, Wykazu tabularnego 0so-
bnego nie ma ta wioska, ale jest objęta razem
ze Staromieściem, Gleba jest urodzajną. Naj-
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ciekawszym budynkiem w M. jest kaplica Ś.
Huberta, zbudowana w stylu odrodzenia z ko-
pułą i wejściami ze wszystkich stron, przypo-
minająca w miniaturze bazylikę św. Piotra
w Rzymie. W r. 1847 groziła zupełnym upad-
kiem, nawet posadzka była miejscami powy-
rywaną, otwierając widok do piwnie, w któ-
rych widać było ułomki trumien. Wowym cza-
sie zachowały się jeszcze na sklepieniach malo-
widła al-fresco, przedstawiające Trójcę Św.,
z których Stęczyński, malarz, dopatrywał się
pracy niepospolitego artysty. W ołtarzu znaj-
duje się dotychczas obraz ś. Huberta, patrona
myśliwych z łacińskim napisem: S$. Huberte
Venantium Patrone, Protege Eos Qui Te (o-
lunt. Nad każdym wchodem do kaplicy ster-
czą rogi jelenie. Założycielem tej kaplicy
miał być ojciec Jerzego Lubomirskiego, oże-
nionego z córką Mikołaja Ligięzy, kaszt. san-
domier., wielki lubownik polowania w XVII
w. W następnych latach została kaplica Ś.
Huberta, z zachowaniem dawnego stylu, zre-
staurowaną. Należy do par. rz.-kat. w Staro-
mieściu. Rysunek i opis znajduje się w Stę-
czyńskiego „„Okolicach Galicyi*, str, 12. M.
graniczy na płd, z Staromieściem, na zach,
z Przybyszowem i st. kolei are. Karola Lu-
dwika Rudnem Wielkiem, na płn. z Zaczer-
niem a na wsch, z Trzebowniskiem, Mac,

Miłocin, niem. Ziebenswerde, dawniejsza cza-
sowa nazwa mka Kęty w pow. bielskim na
Szląsku (ob. t. TV, 7).

Miłodroż, wś, pow. płocki, gm. Brwilno,
par. Proboszczewice, odl. o 16 w. od Płocka,
ma 10 dm., 55 mk, Folw. i wś M, rozl. mr,
320: gr. or. i ogr. mr. 287, łąk mr, 10, past,
mr. 1, nieuż. i place mr. 22; bud. murow. 3,
z drzewa 3; płodozmian 8-polowy. Wś M. os.
14, z gr. mr. 42. A. Pal,

Miłegaj, folw., pow. nieszawski, gm. Cza-
manin, par. Mąkoszyn.

Miłogóry al. Miła-góra, zaśc. szl., pow. wi-
leński, 2 okr. polic., gm. i okr. wiejski Mej.
szagoła, o 2 w. od Mejszagoły a 27 w. od
Wilna, 1 dm., 9 mk. kat,
Miłogoszcz 1.) niem. Mehlgast, wś, pow.

wałecki, st. p. Ruszona, okr, urz. stanu cywil.
Tuczno, tamże kościół par. ew. i kat., szkoła
w miejscu; obszaru ma 1152*77. W 1867 r. 62
bud., 21 dm., 255mk., 212 katol., 42 ewang.
2.) M., niem. Mehlgast, dobra, pow. wałecki,
st. p. Ruszona, 2 kil. odl.; obejmują 53620 ha
roli or.iogr., 23 łąk, 255'80 past., 127:/0
boru, 2:55 nieuż., 51 wody, razem 995'75 ha;
czysty dochód z gruntu 3,152 mrk. Właści-
cielem jest Lonis Hotopf. Ks. Fr.

Miłograda, dwa folw. nad Dnieprem, pow.
rzeczycki, w 4 okr. pol. rzeczyckim, przy go-
ścińcu pocztowym z mka Horwala do Rzeczy-
cy, wraz z folw. Garłówką; własność kupca Fi-  
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lonczyka, jeden ma około 32 wł., drugi 63'/,
włóki; miejscowość wyborna, gleba dobra.

Miłokisza, wś, pow. bałeki, ob. JMołokższ,
Miłomłyn al. Ziwski młyn i Miłomłynek, niem.

Liebemiihl, dok. 1885 Liebemohle i Milemlin, mto
w t. z. Starych Prusach, w pow. ostródzkim,
nad jez. Eiling i rzką Liwną (Liebefluss), 12
kil. na płn.-zach, od Ostrodu, nad bitym tra-
ktem z Ostrodu do Elbląga prowadzącym.
Okolica M. górzysta i lasami pokryta, gleba
po części piaszczysta, po części gliniasta, z po-
kładami torfu. W 1856 r. liczono 1800 mk., 175
dm.; 1878 r. było tu 2102 mk.; w 1820 r. zaś
2254 mk,, po większej części ewang.; trudnią
się rolnictwem, uprawiają najwięcej żyto, któ-
re kanałem elbląsko-mazurskim idzie do El-
bląga. Jest tu tartak parowy; handel drzewa
z Ostrodem, Elblągiem i Królewcem bardzo
ożywiony. Warsztat okrętowy i kilka cegiel-
ni, między temi jedna parowa; cegłę odstawia-
ją do Królewca, Elbląga, Ostrody i Pr. Iławy.
Jest tu i nadleśnictwo, Tutejszy okr. urz, sta-
nu cywil. miał 1880 r. 2234 dusz. W 1882 r.
urodz. się 101 dz., umarło 76 osób, zawarto 8
małżeństw. Jarmarków odbywa się co rok 8.
M. spotykamy po raz pierwszy w dok. zr.
13815 (ob. Tóppen: Hist. comp. Geogr., str.
198). Proboszcza w M. wymieniają już r. 1328,
zwał się Ludwik. Za czasów krzyżackich nale-
żał M. do komturstwa kiszporskiego. Najstar-
szy znany przywilej tego miasta pochodzi z r.

1355. W nim nadaje komtur kiszporski Har-

tung v. Sonnenborn, sołtysowi Tyle z Herzo-

genwalde miasto M. (Lybenmiile) z 20 włóka-
mi na prawie chełmiń. Granice: „dy selbyn
czwenczig huben sullen lygen jensyt der stat

vnd sullen sich anheben by dem wege czu der
rechten hant vnd sullen gehen alzo nedirwert
bys da dy Karbayn in dy lybe vełlet, vnd alzo
wedir vf bys an das Pyluken vliz*, Nadajemy
im także wolne pastwisko po za owemi 20 wł.
Sołtys będzie pobierał trzeci fenig od kar są-
dowych w mieście i na folw. Drugie2 fenigi
będą nam płacili. Mieszkańcy winni na M. B.
Gromn. dawać co rok od włóki 6 fen., tymcza-
sem będą 13 lat wolni. Dochód z jatek piekar-
skich, szewekich i rzeźnickich, jako i z łaźni,
ma do połowy wpływać do naszej kasy; jedna
ćwierć zaś przypada sołtysowi, druga miastu.
W sprawach sądowych mają się mieszkańcy
udawać do Kiszporka. Sołtysowi i jego spad-
kobiercom pozwalamy piwo warzyć i.sprzeda-
wać. Dan r. 1335 w dzień ś. Sylwestra pap.
(ob. Voigt: God, dipl. Pruss., II, str. 205—206).
Odpis tego przywileju z r. 1488 przechowuje
się w archiwum tutejszem na ratuszu. Z wój-

tów miłomłyńskich znani są następni: 1) Gotze
(v. Gótz), 1334-—37; 2) Rucker, 13838; 8) Ul-
ryk Beme (Bohm), 1341—45; 4) Buprecht v.
Werberg, 1347; 5) Wilk, Schott, 1471; 6) Ką-

=
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| sper v. Bochsdorf, 1492—94; 7) Hans v. Śchart,
1494—95; 8) Henryk, 1305; 9) Otto v. Dry-

-_ leiben, 1327; 10) Jan v. Winningen, 1328—34;
11) Mik. Skasche, 1388; 12) Jam v. Lorich,
1389—94; 18) Albrecht v, Hohenfeld, 1396—
1399; 14) Kunz Sefeler, 1407; 15) AIf. v, Su-
ren, 1412; 16) Jan v. Ottenbach, 1413; 17)
Eberhard v. Wellenfels, 1418; 18) Henryk v.
Plauen, 1414; 19) Eberhard v. Wellenfels,
1414; 20) Henryk Klotz, 1420—1421; 21)
Herm. v. Schonenburg 1429; 22) Hernryk v.
Plauen, 1429; 28) Konrad v. Oels, 1430—383;
24) Jost v. Strupperg, 1435; 25) Erwin Hug

> v. Heiligenberge, 1441; 26) Helfrich v. Ac,
1443; 27) Hans v. Schauenburg, 1447; 28)
Hans v. Gleichen, 1451—55; 29) Stefan v.
Streitberg, 1464; 30) Erasmus v. Reizenstein,
1471; 31) Hans v. Kókeritz, 1476; 32) Oswald
v. Schauenburg, 1490; 83) Lutold v. Schade-
ris, 1497; 84) Dyteryk v. Reizenstein, 1506
(ob. Voigt: Namenscodex, str. 90—92). Roku
1414 zajęli Polacy M. i zniszczyli go (Voigt:
Gresch. Pr., str. 250). Ku końcowi XVI w.
przemieszkiwali tu t. z. biskupi pomezańscy,
wówczas już apostaci. D. 18 paźdz. 1638 r.
zgorzał M. niemal całkiem, pozostały tylko 4
domy i kościół. W 1700 r. ocalały tylko 2
domy i kościół. R. 1710 panowało tu morowe
powietrze, którego ofiarą padli nieomal wszy-
scy mieszkańcy. R. 1607 było miasto naprze-
mian zajęte już to przez Francuzów, już to
przez Prusaków i Rossyan, przez co wtedy
znacznie ucierpiało. Nazwa miasta pochodzi
od młyna na Liwnie zbudowanego, co potwier-
dza i ta okoliczność, że herb miasta mieści koło
młyńskie. R. 1574 d. 3 list, umarł tu biskup
Jerzy Venediger. Tutejszy kościół pochodzi
jeszcze z czasów krzyżackich; patronem jest
8. Bartłomiej, Na początku bieżącego stule-
ela liczyło miasto tylko 1000 mk., 141 dm.;
do jego wzrostu przyczynił się mianowicie kar
nał elbląsko-mazurski, który r. 1844 budo-
wać zaczęto, i bity trakt z Elbląga do Ostrodu
(1858). ; Kś, Fr.

Miłonice, wś i dobra, pow. kutnoski, gm.
Krośniewice, par. Miłonice, leżą przy trakcie
Z Krośniewie do Grabowa. Przez obszar tych
dóbr przechodzi szosa zgiersko-włocławkow-
ska. Odl. 8 w. od Krośniewie, a 8 w. odst, dr.
żel. warsz.-bydgos. Ostrowy; posiadają kościół
par, mur., dachówką kryty, 17 dm., 305 mk.
W XV w. M. stanowiły dziedzictwo rodziny
Sulimów Oporowskich (z Oporowa w pow. ku-
tnoskim pod Żychlinem). Gałąź tej rodziny
mieszkająca w M. przybierała nazwę Miłoń-
skich. Władysław, podstoli łęczycki, był po-

_ dobno ojcem zarowno Władysława z Oporowa,
arcybisk. gnieźnieńskiego, jak i jk ana z M., ka-
-nonika kruszwiekiego i kanclerza gnieźn, kapi-
tuły, Władysław arcybisk. (1448—58) wysta-  
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wił w M. kościół drewn. i uposażył nową pa-
rafię, utworzonąz wsi M. i Łyczki, należących
do Krośniewic. Śmierć nie dozwoliła mu ukoń-
czyć tego dzieła i dopiero następca jego na ar-
cybiskupstwo Jan ze Sprowy, na prośbę Mi-
kołaja z Oporowa Miłońskiego, który ofiaro-
wał na uposażenie parafii 2 łany roli i kawał
łąki, wydał w 1457 r. w Łęczycy akt erekcyi
nowej par. i nadał jej dziesięciny arcybisku-
piego stołu ze wsi Perna i Kwilno. Zdaje się,
iż w XVI w. na miejsce drewnianego wznie-
siono obecny murowany kościół, kryty da-
chówką, 80 łokci długi, 15 szeroki i tyleź wy-
soki. Kościół ten zostął w 1868 r. odnowiony
i zaopatrzony w nowe obrazy, Obraz N. P.
Maryi w wielkim ołtarzu ma sławę cudowne-

go (ob. Lib. Ben. Łaskiego, t. II, 467.) W koń-
cu XVIII wieku M. zostawały w ręku Bro-

chockich. W 1805 r. nabył je od Brochockich
Józef Bagniewski. W 1817 r. Michał Walew-
ski ożeniwszy się z Konstancyą Bagniewską,
córką Józefa, nabył M. zfolw. Wolą Nowską i
częścią wsi (udniki za 240,000 złp. Synami
tegoż Michała byli: Cypryan, zasłużony zbie-
racz, bibliograf i Władysław, który nabywszy
w drodze działow M. za 500,000 zł. w 1858.
r., zajął się gorliwie podniesieniem gospodar-
stwa. W 1862 r.rozmieścił kolonialnie gospoda-
rzy ze wsi M. i Woli Nowskiej na gruntach fol,
Wymysłów. Na pozostałej zaś części gruntów
tego folw. umieścił po 1864 r., za dobrowolną u-
godą bezrolnych, obdarowanych gruntami pro-
bostwa miłonickiego. "ym sposobem z folw.
Wymysłów utworzyła się kolonia włośc., ma--
jąca 46 osad. Dobra M. obecnie składają się
z folw. M., Cudniki, Wola Nowska i Grodziem-
by i mają 2176 mr. obszaru, Trzydziestoletnia
niemal praca obecnego właściciela doprowa-
dziła te dobra do stanu wzorowego porządku i
zamożności. Liczny i wyborowy inwentarz,
piękne i wygodne zabudowania gospodarskie,
staranne gospodarstwo rolne i leśne wyróżnia-
ją zaszczytnie M. śród okolicznych majątków.
M. par. dek. kutnoski, 425 dusz, Br. Ch,

Miłonice (Długie), ob. Długie Miłonice,
Miłonów, Mieęłonów al. Miłowen, niem. Pol-

nische Muellmen, 1405 r. Polonisch- Melwayn, 1416

Milwtno, wś, pow. nowomiejski na Szląsku.
W 1844 r. 55 dm., 440 mk. katol., młyn wo-
dny. Do M. należy kol. Hoinowitz (Chojno-
wiec). Przyległa wieś Muellmen deutsch no-
si polską nazwę Wierzch, miała w 1844 r, 93
dm., 652 mk. AR, Br. Ch,

, Miłopajcie, zaśc., pow. święciański, w 3
okr. polie., gm. Melegiany, okr, wiejski Poleś,
3 dusze rew.

Miłopole 1.) dwór, pow. dzisieński, w 1
okr. polic., gmina Wierzchnia, b. własność
Późniaka; 357 dusz rew., 304 dzies. ziemi. 2.)
M., wś pryw., pow. dzisieński, w 2 okr. polic.,
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o 621/, w. od Dzisny, 1 dm, 10 mieszk,
katol. J. Krz.

Miłoradówka, st. dr. żel. rząd, ekateryń-
skiej, pomiędzy stacyami Bożedarówka a De-
wladewo, odległa od obu o 21 w.
Miłość, właściwie miłost, nazwa rossyjska

nadawana niekiedy przez komisarzy włościańskich
nowoutworzonym wsiom i osadom przy uwłaszezaniu
włościan na mocy ukazu z 1864 r. Taki sam początek
mają nazwy Cardar, Carska łaska.

Miłość 1.) wś włośc., pow. będziński, gm.
Koziegłowy, par. Koziegłówki, ma 30 dm., 67
mk., 104 mr. 2.) M. Carska, wś włośc., pow.
brzeziński, gm. i par. Bratoszewice. Posiada
urząd gminny, 8 dm,, 24 mk., 83 mr.

Miłosław, miasto, pow. wrzesiński, nad
strumykiem S$zywrą, dopływem Warty, na
wzgórzu, w okolicy płaskiej, o 45 kil. na płd.-
wsch, od Poznania, Gleba w okolicy częścią
piaszczysta, częścią gliniasta, w niektórych
miejscach znajduje się glina garncarska, na
płd. są łąki torfowe i pokłady żwiru. W r.
1871 było tu 119 dm.i 1876 mk,, 1266 kat.,
209 ew., 403 żydów. W r. 1875 było 2065
mk. i tyleż mniej więcej w r. 1881. Mieszkań-
cy trudnią się głównie rolnictwem i chowem
bydła; nadto prowadzi się handel zbożowy,
handel miodem i trzodą chlewną, a wreszcie
fabrykacya cegieł. Siedziba komisarza obwo-
dowego. M. należy do sądu okręgowego we
Wrześni. Kościół katol. paraf, należy do de-
kan. miłosławskiego; kościół paraf. protestan-
eki należy do dyecezyi szremskiej; synagoga.
Szkoła elementarna kilkoklasowa; 527 analf.
"W okolicy młyn parowy i dwie gorzelnie.
Kasa pożyczkowa polska, licząca przeszło 200
członków. Do dom, należy wspaniały pałac,
położony w pięknym parku, przy którym znaj-
duje się bogata cieplarnia i ogród obfitujący
w liczne gatunki róż. Urząd pocztowy trze-
ciej klasy; tel., st. kol. żel. oleśnieko-gnieź-
nieńskiej, pomiędzy Zerkowem a Wrześnią,
W r. 1811 M. miał 144 dm., 1107 mk. Wr.
1837 było 1585 mk., 1033 chrześcian i 552
żydów. M. jest gniazdem rodziny Miłosław-
skich herbu Doliwa; w XV i XVIw. już
przeszedł na własność Górskich herbu Doli-
wa; następnie dziedzicami byli Grabscy,*od
początku zaś wieku bieżącego właścicielami
są hr. Mielżyńscy, z których hr. Seweryn na-
gromadził w pałacu piękną galeryę obrazów.
Obok galeryi znajdowała się znaczna bibliote-
ka i zbiór przedmiotów archeologicznych.
Pragnąc, aby te bogactwa nagromadzone
z wielkim mozołem i znacznym nakładem po-
zostały w całości, przekazał je testamentem
Tow. Przyjaciół Nauk Poznańskiemu, dołącza-
Jącdo nich jeszcze spadek również bogaty Po
baronie Rastawieckim, w którym się mieści

_ zbiór rycin rządkich, liczący kilkanaście ty-
sięcy egzemplarzy. Obrazy miłosławskie two-  

gó

Mił 439

rzą obecnie w gmachu Tow. Przyj. Nauk Po=-
znańskiego oddzielną galeryą i są ozdobą zbio-
rów wszystkich, mianowicie pod względem
licznych nader pamiątek odnoszących się do
przeszłości krajowej. Teraźniejszym właści-
clelem M. jest hr. Józef Mielżyński. Kościół
parafialny założyli Miłosławscy zapewne w
końcu XIV lub na początku XV w. Pierwsza
wzmianka o nim znajduje się w księdze bisku-

piej pod r. 1445, W czasie reformacyi Gór-
ski, ssta wschowski, ówczesny właściciel M.,
przyjąwszy protestantyzm około 1555 r., roz-
krzewiał go także w swem mezku i oddał ko-
ściół współwyznawcom. Kościół był drewnia-
ny i jeszcze r. 1610 protestanci w nim odbyli
synod i obrali superintendentem zborów wiel-
kopolskich sławnego Samuela Dąbrowskiego.
W r. 1620 Łukasz Grórski kazał ten kościół
rozebrać i w miejsce jego wystawił nowy mu-
rowany, który jeszcze do r. 1627 w ręku Lu-
trów pozostał. W tym bowiem roku Łukasz
Grórski powrócił na łono kościoła katolickiego
i oddał kościół r. 1628 znowu katolikom. R.
1629 d. 2 stycz. poświęcił go biskup poznański
Maciej Łubieński; pierwszym proboszczem po
odzyskaniu był ks, Bucki, Z pomników znaj-
duje się w kościele tylko nagrobek Doroty
z Wedlów Roszkowskiej, kasztel. przemęckiej,
zmarłej 1612 r., przeniesiony zapewne z da-
wnego drewnianego kościoła. Prócz kościoła
paraf. znajduje się jeszcze w M. kościołek
drewniany Ś, Piotra i Pawła, wystawionyze
składek, a głównie kosztem N. Górskiej, dzie-
dziczki miasta; było to około r. 1654. Gdy
w wieku b. kościół paraf. uległ wielkiemu
zniszczeniu, i przez kilka lat był zamknięty,
nim go z gruntu wiyrestaurowano, odbywało
się nabożeństwo parafialne w kościołku ś. Pio-
tra i Pawła. W 1848 r. d. 30 kwietnia w cza-
sie ówczesnych ruchów narodowych w W. Ks.
Poznańskiem stoczoną została pod M. bitwa .
pomiędzy wojskiem pruskiem pod wodzą ge-
ner. Blumena, a oddziąłami polskimi, którymi
dowodzili MierosławskiiBiałoskórski. W star-
ciu tem, pomimo nierównych sił, wojsko pru-
skie poniosło porażkę. 0 tej bitwie wydał
F. Rothenberg broszurę „(refecht bei M.*,
Berlin 1850 r. 2.) M., dom., 14123 mr. rozl.,
z których około 6000 mr. jest lasu, składa się
z 9 miejsc,: a) M., dm., folwarki: b) Bugaj, e)
Franulka, dominia: d) Białe piątkowo, e) Ko-

zubiec, f) Chrostowo, g) Kembłowo; folw.: h)

Lipie, dom.: i) Gorzyce. Gorzelnia parowa,

młyn parowy i cegielnia. M. par. dek. miło-
sławski, ma 259] dusz. Miłosławski dekanat

obejmuje parafie: Bardo, Biechowo, Bieguno-

wo, Czeszewo, Grozdowo, Grabowo, N.-Wieś,
Kaczanowo, Kołaczkowo, Miłosław, Sokolniki,

Winna góra, Wszembórz, Zieleniec, mające
15326 dusz (1873 r.). M. St.
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; sMiłosławce ob. Miłosławicze, wś
- bliżu Kijowa,

Mił

kość, w po-
na lew. brzegu Dniepru, dobra

zamkowe kijowskie; jak się zdaje dzisiejsza
_wśŚ Wigurowszczyzna, pow. osterskiego, na-

6

przeciwko Padołu kijowskiego. J. Krz,
Miłosławiee 1.) (dok, Milaslawycze), wieś,

pow. wągrowiecki, 9 dm., 63 mk,, 8 ew., 55
kat.; 38 analf, Par., poczta i tel. w Mieścisku
o 4 kil., gośc, na miejscu, na trakcie z Gnie-
zma przez Kłecko do Wągrówca; st. kol. żel.
w Gnieźnie o 26 kil, w Rogoźnie o 34 kil
Lib. Ben. Łaskiego (t. I, 79) wspomina tę
wieś, 2.) M., olędry i gm., 7 miejsc.: a) M.,
b) Zastawa, e) Jaworówko, d) Gólka, e) Kiu-
dzinko, f) Strzeszkówko, g) Ostrowo, 25 dm.,
201 mk., 155 ew., 46 kat.; 56 analf. 3.) M.,
dom., 2150 mr. rozl,, 13 dm., 193 mk,, 17
ew., 176 kat.; 88 analf. Własność Gustawa
Bilażewskiego. | M. St,

Miłosławicze, mko nad rz. Ipuć, pow. kli-
mowicki, o 18 w. od Klimowicz, 63 dm,, 490
mk., w tem 115 żydów; cerkiew, targi i jar-
marki; od 1773 do 1784 r. było m. powiato-
wem, W M. znajduje się zarząd gminy wiej-

„Wawer, par, Wiązowna.

_ 191; folw, Żurawka:
place mr. 3, razem

_346*838 mr., 21 bud., 7 dm., 48 mk.

skiej, obejmującej 2245 dusz. J. Krz.
„Miłosna 1.) wś i os., pow. warszawski, gm,

Leży śród piaszczy-
stych wzgórz pokrytych lasami, odl. 14 w. od
Warszawy. Posiada stacyą dr. żel. warsz.-
teresp., odl. 17 w. od Warszawy b. stacya
pocztowa przy drodze bitej, idącej z Warsza-
wy do Brześcia i z Warszawy do Lublina.
W 1827 r. było tu 15 dm., 123 mk. Dobra
M. składają się z folw.: M., Borków, Kaczydół
i Zurawka, nomenklatur: Pochulanka, Janó-
wek i Zakręt, oraz wsi Zakręt rozl. mr. 6397 ;
fol, M.: gr. or. i ogr. mr. 364, łąk mr. 68, past.
mr. 97, wody mr. 2, lasu mr. 1689, zarośli
mr, 3482, nieuż, i place mr. 70; w osadach
karcz. i wiecz, dzierż. mr. 21, razem mr, 5793;
tolw. Borków: gr. or. i ogr. mr. 89, łąk mr.
109, pastw. mr. 103, lasu mr. 19, nieuż, i pla-ce mr, 1(), razem mr, 330; folw. Kaczydół: gr.
or. mr. 168, nieuż. i place mr. 23, razem mr.

gr. or. mr. 60, nieuż, i
mr. 89; bud. murow. 13,
Zakręń os. 19, z grun.

08, karcz., pow. kutnoski,
par. Miłonice. Należy do

dóbr Miłonice. Br, Ch.
Miłostaj, niem. Milostai, wś, pow. brodni-

cki, st, p. Lidzbark, tamże par, kat., ew.i
urząd stanu cywil., szkoła Cibórz, ma obszaru

(1868 r.),
86 katol., 12 ewang., odl. od Lidzbarku o I
milę. see NOÓSAĄG ln

Miłostany, wś, pow. sejneński, gm. i par.
Mirosław, odl. 48 w. od Sejn, ma 10 dm., 117
mk. W 1827 r. par. Sereje, wś rząd., ma 13
dm,, 56 mk,

z drzewa 58, Wieś
mr. /1. 2.) M.,
gm. Krośniewice,  

Mii
ż

Miłostow, wś nad rz. Klewą, gm. Pohost,
pow. ihumeński, w okr. polic, berezyńskim,
w pobliżu drogi wiodącej do wsi Wiazy i mką
Pohost; 38 osad pełnonadziałowych, grunta
lekkie, łąki obfite, A. Jel.

Miłostów, wś nad rz, Stublą, pow. rówień-
ski, na płd. od miasta Klewania; ob. Arch.
J. Z. R, cz. L, t. 1, 476, t. 4, 862, 368; cz. VI,
t. 2, 13. J. Krz,
Miłostowo al. Mołostowo, wś, pow. łucki,

na początku XVIII w, należała do biskupa
łuckiego Zabokrzyckiego; ob. Tyg. powsz.
z 1888 r., M 50.

Miłostowice, wś, pow. stopnicki, gm. Ma-
leszowa, par, Piotrkowice, W 1827 r. 22 dm.,
113 mk,
Miłostówko, niem, Milostufke, folw., pow.

międzychodzki, | dm,, 30 mk.; należy do dom,
Mnichy Małe. Poczta w Lewicach. M. St.

Miłostowo, wś, pow. międzychodzki, 73
dm., 545 mk., 461 ewang., 84 kat.; 76 analf.
Poczta na miejscu, gość. o 5 kil., tel. w Kwil-
czu o 6 kil.; st. kol. żel, we Wronkach o 35
kil., w Buku o 30 kil. M. St,
Miłostowo, wś zaginiona w pow. wejhe-

rowskim, pod Mrzezinem, na płd. od Pucka.
(Quandt (Baltische Studien, XVI, 1 i 181) po-
czytywał mylnie M. za Miłoszewo pod Strzep-
czem (ob. Kujot: O majątkach bisk., str. 39),
M. leżało w dawnej kasztelanii puckiej. R.
1277 potwierdza Mestwin biskupowi kujaw-
skiemu, że wsie jego Miłostowo i inne są wol-
ne od wszelkich ciężarów. Aetum et datum in
(dansk, jak to wykazują przywileje ojca jego
Swiętopełka (ob. Perlbach: P. U. Być str.
245). Ks. Fr.

Miłosza, jezioro w pow. święciąńskim, nad
brzegami jego leży zaśc. Justorod.

Miłoszajcie (mylnie podana wyżej p. n.
Małoszajcie) wś nad Dubissą, pow. rosieński,
w Ź okr. polie., o 10 w. od Rosień, 12 dm., 80
mk.; kośc, filialny par, betygolskiej, pod wez,
Ukrzyżowania Jez, Chr., wzniesiony z drzewa
w 1765 r. przez Januszkiewiczą, J, Kre.
„ Miłosze, pow. garwoliński, gm. Ułęż, par.
Zabianka.

Miłosze 1.) wś, pow. święciański, w 3 okr.
polie., gm. Hoduciszki, okr, wiejski Stojacisz-
ki, o 21 w. od Święcian, 6 dm., 47 mk, katol,
2.) M., zaśc. szlach. nad jez. t. n., pow. świę-
ciański, w 3 okr. polie., o 3044 w. od Świę-
cian, l dm., 13 mk, kat. 3.) M,, folw., pow.
miński, od 1856 r. własność Cywińskich; 15
włók.i 9 mr. A. Jel,
Miłoszewiec 1.) Kmiecy, wś, pow. prza-

snyski, gm. Chojnowo, par. Czernice, odl, o 9
w. od Przasnysza, ma 7 dm., 83 mk,, 501 mr.
gr. dobr. 4 nieuż. Folw, i wś M.-Kmiecy
rozl. mr. 518: gr. or. i ogr. mr. 443, łąk mr.
39, pastw. mr. 17, nieuż. i place mr. 14; bud,
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mur. |, z drzewa 12; płodozmian 4-polowy.
Wś M.-Kmiecy os. 15, z gr. mr. 43. 2.) M.-
Ostafieje, wś, | dm., 7 mk., 96 mr. gr. 8.) M.-
Toki, wś, odl. o 7 w. od Przasnysza, posiada
wiatrak, ma 7 dm., 50 mk., 163 mr. gr. dobr.,
10 nieuż. W 1827 r. wszystkie te trzy wsie
miały 20 dm., 120 mk, Br. Ch.

Miłoszewo al. Miłuszewo, wś, pow. nowo-
gródzki, w 1 okr. polic, niehniewickim, przy

drodze z Korelicz do Niehniewicz, miejscowość
falista, całkiem bezleśna, ziemia pszenna.

Miłoszewo, niem. Miloschewo, wś nad rz.
Łebą, pow. wejherowski, st. p. Mirachowo 5
kil. odl., tamże par. ew., par. kat. Strzepcz,
tamże urz. stanu cywil. Leży śród wyżyny
baltyckiej w malowniczem położeniu nad Łebą,
o 8*/, mili od Wejherowa. Obejmuje 33 gbur-
skich posiadł. i 1 zagrodę, razem 106 włóki
138 mr. obszaru; 42] mk, (1868 r.), 313 kat.,
108 ew., 50 dm., szkoła Strzepcz, odl. od mia-
sta powiat, 8*/, mili. Na tym obszarze jest
oddzielna posiadłość mająca 16 włók. Właśc.
Franciszek v. Gerlach; cegielnia i krochmal-
nia. Kś, Fr,

Miłoszewsżczyzna, wś nad rzką Piereczu-
tą, pow. miński, w okr. police, kojdanowskim,
przy drodze z Zubrewicz do Niehoreła, 16
osad, miejscowość dość leśna, grunta dobre,

Miłoszowice, wś i folw., pow. opatowski,
gm. Malkowice, par. Kiełczyna, odl. 18 w. od
Opatowa, ma 29 dm., 217 mk. W 1827 r. 24
dm., 103 mk. W XV w. dziedzicami Krze-
sław i Stanisław h. Róża. Kmiecie dają dzie-
sięcinę archidyakonowi sandomir., dwa fol-
warki zaś proboszczowi w Kiełczynie (Dług. II,
320). Folw.i wś M. z attyn. Kiernica rozl.
mr. 602: gr. or. i ogr. mr. 412, łąk mr. 34,
pastw. mr. 32, lasu mr. 109, nieuż. i place
mr. 16; bud. mur. 2, z drzewa 13. Wiatrak.
WŚ M. os. 24, z gr. mr. 162. Br. Ch,

Miłoszowice (al. Miłuszowice, rus. Myłoszo-
wyczi) z Winiawą i Zagórnianami, wś, pow.
lwowski, 21 kil. na płd.-zach. od Lwowa,
T kil. na płn. wsch. od sądu powiat., urzędu
poczt, i stacyi kolej, w Szczereu, Na płn. le-
żą Pustomyty i Podsadki, na wsch. Porszna i
Chrusno Stare (a mianowicie część wsi Dere-
wacz), na płd. Chrusno Stare i Nowe, na zach.
Siemianówka. Środkiem obszaru płynie pot.
Szczerek, dopływ Dniestru. Wchodzi ontu
od płn. z Podsadek, płynie na płd., w pobliżu
płd. granicy skręca na zach. i tworzącnastę-
pnie granicę płd, od Chrusna wchodzi do Sie-
mianówki. Wzdłuż granicy zach. płynie na
znaczniejszej przestrzeni pot. Stawczanka (al.
Bartatówka, ob.), dopływ Szczerka od płn. na
płd. W dolinie Bartatówki leżą na lewym
jej brzegu zabudowania wiejskie (288 m.), na
 płn-wsch, od nich las z leśniczówką. Wsch.! 
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część obszaru lesista; las Derewacz sięga pra-
wie aż po dolinę Szczerka. W tej części wsi
leżą Podsadki górne, grupa domów, na płn.,
na płd, od niej, na krawędzi lasu, leśniczów-
ka, a dalej na płd, część wsi Winiawa (al. Wie-
niawa), Na wsch. granicy wznosi się Podsa-
doczka do 366 m. (znak triang.). Własn.
więk. ma roli orn. 152, łąk i ogr. 105, pastw.
38, lasu 1051 mr.; własn. mniej, roli orn. 625,
łąk i ogr. 125, pastw. 28 mr. W r. 1880 by-
ło 647 mk. w gminie, 26 na obsz. dwor. (mię-
dzy nimi 86 obrz. rzym.-kat,). Par. rzym.-
kat. w Siemianówce, gr.-kat. w miejscu, dek.

szczerzecki, archidyec, lwowska. We wsi jest
cerkiew i szk, etat. jednokl. W r. 1570 roz-
kazuje Zygmunt August Mikołajowi Herbur-
towi z Fulsztyna, staroście lwowskiemu, usta-
nowić granicę między Miłoszowicami, wsią

braci Kunatów, a dobrami królewskiemi Porsz-
ną i Sołonką (Arch, bernard. we Lwowie, O.
t. 334, str. 267). 'Toż samo poleca król w tym-
że roku Wojciechowi Starzechowskiemu, pod=
komorzemu lwowskiemu (ib., str. 281). W tym=
że roku poleca Zygmunt August Nikodemowi
Łekińskiemu, kasztelanowi nakielskiemu, i in-
nym lustratorom rozstrzygnąć spór Kunatów
z M. z wsiami król. Porszną i Sołonką (ib., C.
t. 397, str. 1814), 15 listopada rozstrzygnięto
ten- spór (ib.); 28 listopada poleca król Miko-
łajowi Herburtowi i Wojciechowi Starzechow-
skiemu rozgraniczyć te wsi do 4 tygodni (ib.,
C. t. 334, str. 346); 28 grudnia rozkazuje król
Wojciechowi Starzechowskiemu na granicach,

naznaczonych przez lustratorów, usypać kopce
(ib., str. 428) a 30 grudnia uwiadamia Miko-
łaja Herburta, że zatwierdził granice ustano--
wione (ib., str. 426). W r. 1729 mianuje
August II komisarzy celem rozgraniczenia Sie-
mianówki i Ohrusny od M. (ib., ©. t. 570, str.
1392); w r. 1729 mianuje król komisarzy: ce-
lem rozgraniczenia wójtostwa. porszniańskiego
od. M. (ib., str. 1889). W r. 1730 uwiadamia
August II Józefa i Ludwikę Potockich, dzier-

żawców Siemianówki i OChrusny o wysłaniu
komisarzy celem rozgraniczenia tych wsi od
Miłoszewie i Pustomyt (ib., 0. t. 570, str.
1418). Lu. Dz.
Miłoszówka, wś, pow. nowoaleksandryjski,

gm. Rybitwy, par. Prawno.
Miłoszuny, wś poduchowna, pow. wiłko--

mierski, par. i gm. Dziewałtów (o 6 w.), o 12
w. od Wiłkomierza po drodze do Kiejdan.

Miłoszyce 1.) Wielkie, niem. Mihlatschiitz-
gross al. M, Mittel, nieder i ober, 1266 Milatschuz,
1382 r. Miloschicz, pow. oleśnicki, odl. 2*/, m.
od Oleśnicy, st. poczt. Bernstadt. Posiadają
kościół par. ewang., wystawiony 1479 r. pod
wezw, Wszystkich Świętych, szkołę ewang,,
zamek dziedzica. W 1844 r. w ogóle było 94
dm., 737 mk. (21 katol.). 2.) M.-Małe, niem,
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M.-Klein, graniczą z M.-Wielkimi, 35 dm.,
206 mk. Br. Ch.
Miłoszyn, tak w dokum. (ob, Arch. J.Z. R,,

cz, LIT, t. 1, 103) nazywa się Malatyn (ob.).
,Miłoszyszki, zaśc. pow. wileński, w 3
okr. polic,, gm, Malaty, okr. wiejski Biebrusy,
o 13 w.od Malat, 2 dusze rew.; należy do
dóbr rząd. Inturki, J. Kre.

Miłotka, rzeczka, płynie w pow. mławskim
_ pod wsią Miłotki i Garkowo, w gm. Mostowo.

Miłotki, wś, pow. mławski, gm. Mostowo
par. Szreńsk, odl. 0 27 w. od Mławy, ma 4

_dm., 72 mk., 718 mr. gr. dobr., 17 nieuż.
Miłotowo, ob. Iiłaszewo,
Miłotyn, góra, wznosi się na płd, granicy

gm. Laszek, w pow. jaworowskim, pod 410 $/
wsch. dłg, g, F., a 490 49' 57 płn. sz. g., i do-
chodzi wys, 304 m. npm. Br. G.

Miłowanie, wś, pow. tłumacki, odl. 16 kil.
od Tłumacza a 12 kil, na płn. od Tyśmienicy.
Leży nad potokiem, dopł. pobliskiego Dnie-
stru, graniczy na wsch. z Bukówną, na płd,i
na zach. z Olszanicą, na płn. z Jurkówką. Ob-
Szar pos. więk.: gr, or. 388, łąk 70, pastw. 67,
lasu 541; włośc. gr. or. 154, łąk 201, pastw.
42, lasu 6 m, kw. Ludność rzym.-kat. 15, pa:
rafią Tyśmienica; gr.-kat, 909, par. w miejscu.
Cerkiew pod wezw. Podwyższenia św. Krzyża,
filial. Jurkówka z kaplicą, 256 parafian, razem
1165 gr.-kat.; dek, Uście Zielone, dyec. lwow-
ska, Wieś zabudowana w kształcie elipsy od
wsch, ku zach, wydłużonej, Na płn. od wsi
leżą dworskie zabudowania, piękny dwór i
park na górze; gorzelnia, Od płn.-wschodu i
częścią od płd. otaczają tę wioskę lasy nale-
żące częścią do dworu w M,, częścią do dóbr
sąsiednich, Zachodnią granicę stanowi potok

- płynącyz Olszanicy w płn.-wsch, kierunku,
nad którego brzegami sterczą skały gipsowe,
a zaraz za M, skręca ku Jurkówce ku płn.-zach.

_ Właśc. pos, dwor, Jan Oharowicz, Sąd pow.i notar, Tłumacz, urząd poczt, i telegr. Ty-_ Bmienicą,st, dr. żel, Jezupol (dr. żel, lwow-,czer-

M

_ Dawna to osada,

niow.) lub Tłumacz Patahicze (Podkarpacka).
: W r. 1447 r. podpisał Fran-
ciszekz M, dwa dokumenta w Haliczu a mia-
nowicie: a) d. 27 lutego akt, mocą któregoIhnat z Kutyszez, sędzia, i SciborzWasiczyna,podsędek ziem. haliccy, poświadczyli, że Kle-mens z Siemienkowie sprzedał wieś swoją Sie-
mienkowce Piotrowi z Dobejowa za sto grzy-
wien zwykłej monety i b) d. 1 maja, mocą
którego powyżej wymienieni sędzią i podsę-
dek ziem. hal. poświadczyli układ o staw mię-
dzy Knyhyniczami a Wasiczynem zawarty zą
pośrednictwem rozjemców pomiędzy Mikoła-
jem z Knyhynicz a samym Ściborem z Wasi-
czyna (A. G. Z., wyd. Wydz. kraj. galic., t,
IV,str. 1541156) B. R,

Miłowice, niem, Millowitz, 1262 r. Mileievich, 

Mit

wś i dobra, pow. kozielski, odl. 2%, m. od
Koźla; 1844 r. 46 dm., 351 mk. kat., par. Pol-
ski-Nowy kościół, Do M, należą: Gniewów i
Ciepłydół,
Miłowice (Długie), ob. Długie Miłonice.
Miłowidowo, st. poczt,, pow. rossieński na

pograniczu szawelskiego, w pobliżu rz, Kro-
żenty, na trakcie bitym z Mitawy do Tauro-
genu, między Bubijem a Carycynem, o 18 w.
od Carycyna.
Miłowidy, st. poczt. w pow. słonimskim, na

granicy gub. mińskiej, o 1l w. od stacyi Le-
śnej dr. żel. moskiewsko-brzeskiej.
Miłowidy (Miłowidzie) |) dobra, pow. wi-

tebski, w 38 okr, police, gm, chrapowicka, 40
włościan uwłaszczonych. 2) M., dobra, pow.
wieliski, w 2 okr, police, gm. budnicka, 263
włościan uwłaszczonych, J. Krze,
Miłowinka, prawy dopływ Putiłówki, le-

wego dopływu Horynia, dopływu Prypeci.
Miłowsze, ob. Miłusze,
Miłożeń, Jfułożeń al. Osinowka, wś poleska

nad Niesetą, dopływem Olsy, pow. ihumeński,
gm. Brodzka, w okr. polie. berezyńskim, przy
drodze z Maksymowicz do Kobylanki, ma osad
7, grunta lekkie, miejscowość odludna,

Miłty, wś, pow. wilejski w 3 okr. polie.,
gm, Mańkowicze, okr. wiejski Radźki, o 12 w.
od Mańkowicz a 62 w. od Wilejki, przy b.
dr. poczt. połockiej, 25 dusz rew., należy do
dóbr Mańkowicze, ks. Druckich-Lubeckich.

Miłucie 1.) wś, pow. święciański, w 4 okr.
polic., gm, Wojstom, okr. wiejski Łokacze, o 5
w. od Wojstomu, o 77 w. od Święcian, 9 dm.,
108 mk. kat.; dawniej własność Szymkowicza,
dziś włościan. 2.) M., folw., pow. szawelski,
par. kurtowiańska, 10 wł. rozl., własność Ju-
liana Janowicza. J. G.

Miłuciszki al, Miłujciszki, os., pow. kalwa-
ryjski, gm. i par. Kalwarya, odl. 6 w. od Kal-
waryi, ma 2 dm., 7 mk.
Miłaki 1.) niem, Millucken, dok. Melucken, wś,

pow. ządzborski, st. p. Sorkwity, okr, urz. sta-
nu cywil. Pasym. W. mistrz Winrych v, Kni-
prode nadaje braciom Kiersztanowi i Otonowi
z Qlszyn (v. Oelsen) na prawie chełm. 150
włók (Sorkwity, Stama i Miłuki) między je-
ziorami Gralent i Stama, wraz z ostatniem jez,,
oraz wolne rybołóstwo na potrzebę stołową,
W. sprawach sądowych z Prusakami, na pru-
skim prawie siedzącymi, odpowiadać mają
przed komturem. Z tych dóbr czynią 5 służb
konnych, Dan w Iławie w poniedziałek przed
Wniebowst, Chrystusa Pana r. 1379, W, mistrz
Ludwik v. Erlichshausen odnawia powyższy
przywilej Janowi z Kremit, t. j. Janowi Prze-
będowskiemu i Mik, Ruszkowskiemu (Rau-
schwe), zamieniając z nimi jezioro ich Stama
na jez, Serwin i nadając im wolne rybołów-
stwo w jez. tapejmowskiem (Tapeymoski).



Mił

Działo się w Malborku r. 1451 w: piątek po
niedzieli czwartej po Wielkiej Nocy. R. 1469
Anzelm v. Tettau i Rul Bloschdorf, sstowie
w Bartoszycach i w Knipawie królewieckiej,
poświadczają, że Mik, Ruszkowski (Raschow),
Jan z Duven i Janik Przebędowski (Jenicke
Prebendofski, t.j. Jan z Kremit) swe dobra
Sorkwity, Btama i M, sprzedają Jerzemu
Schlieben za 347 grzywien mniejszej wagi,
z których pieniędzy 150 grzywien natychmiast
ma być wypłaconych, reszta zaś na Zielone
Swiątki. Sprzedający ma mieć staranie, aby
akt sprzedaży na najbliższym zjeździe ziem-
skim w Bartoszycach był wciągnięty do ksiąg
ziemskich. Działo się w Królewcu w wilią
Zwiastow. N. M. P. r. 1469. R. 1470 nadaje
Henryk v. Richtenberg, w. komtur, rycerzowi
Schlieben dobra M., Stama i Sorkwity, które
przedtem posiadali Jan z Kremit (t. j. Przebę-
dowski) i Mikołaj Ruszkowski (kKaschkaw).
Schliebenowie sprzedali swe dobra r. 1599
Eglofsteinom (ob. Kętrz.: O ludn. pols., str.
406—407). 2.) M., niem, Milucken al. My-
lucken, wś na pols.-prusk. Mazurach, pow. łe-
cki, st. p. Ełk, okr. urz, stanu cywil, Siedli-
ska; 86 mk. w 1856 r. Istniały już około r.
1574 (ob. Kętrz.: O ludn. pols, w Prusiech,
str. 464). 5.) M. al. Niłuki, niem, Milucken,
wś na pols,-prusk, Mazurach, pow. szczycień-
ski, st, p. Pasym, tamże urząd stanu cywil.
M. istniały już około r. 1414. Paweł v. Rus-
dorf W, M, odnawia Stefanowi, synowi Petela,
Kiersztanowi, synowi Bartołta, Janowi, syno-
wi Klawka, Andrzejowi, synowi Mikołaja
z Miłuk, przywilej na 10 włók chełm. tamże.
Dan w Szczytnie w sobotę przed ś, Pryską
r. 1429 (ob. Kętrz.: O ludn. pols, w Prusiech,
str. 397); 65 mk. w 1855 r. 4.) M., niem. Mi-
luken al. Jorki i Jurki (ob.), niem. Jurken; okr.
urz, stanu cywil. Cichy (ob. Kętrz.: O ludn.
pols., str. 514). Kś. Fr.

Miłuńki, w XV w. wś w par, Zadroże, pow.
olkuski. Graniczyła z Zadrożem i Wielmożą,
należała do klasztoru ś. Andrzeja w Krakowie
(Dług., t. III, 110, 330).

Miłany, wś, pow. pułtuski, gm, Sieluń, par.
Różan. W 1827 r. 10 dm., 51 mk. |

Miłasie, wś, pow. rossieński, par. erzwił-
kowska.

Miłusze, w dok. Miłowsze, Miłosze, wś nad

rz, Styrem, pow. łucki, na płn.-zach, od miasta

powiat.; ob. Pamiat. Kij. Arch. kom., t. LV,
oddz. 2, 77,111; Arch. J, Z. R, cz. II, t. 1,
6, 12. | 02.

Miłuszewo, ob, Miłoszewo.

Miłaszowice, ob, Miłoszowice.

Miłuza (Kętrz.), ob. Młynary. pa

Miłyszki, folw. szlach., pow. oszmiański,

w 2 okr, polic., o 67 w. od Oszmiany, 1 dm.,
10 mk, katol, |

|
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Miłżowiąny, wś, pow. rossieński, par, stul-
giewska; jąbłoń z przymieszką jesionu tworzy
tu dość spore gaje,
Mimaniszki, zaśc. szlach, nad jez. Zaredzie,

pow. wileński, w 38 okr. polic., o 45 w. od
Wilna, 2 dm., 9 mk. kat.
Mimel, ob. Viemen.
Mimiszki, folw., pow. wiłkomierski, par.

Dobejki, należy do dóbr Sterkańce, Łappów.
Mimojnie, wś szlach. i dwór nad rz. Łan-

kiessą, pow.. wiłkomierski, par. Bukańce (o 8
w.), okr. polie. Pogiełoże (o 19 w.), st. poczt.
Szaty (o 7 w.).
Mimokolnia, wś, pow. wileński, w 3 okr.

polic., gm, Giedrojcie, okr. wiejski Okmiana,
o 4 w. od gminy, 24 dusz rew.; należy do dóbr
Okmiana, Jasińskich. J. Krze,
Mimole 1.) wś i folw., pow. kowieński, par.

i gm. Zejmy (o 3w.),st. dr. żel. Zejmy (o 7
w.), przy gościńcu z Zejm do Szat, o 15 w. od
mka Janowa; gleba pszenna. Folw., własność
Swolkienia. 2.) M., folw. i osada szlach., pow.
wiłkomierski, par. Szaty; folw. należy do Tu-
rowej, J. Kea,
Mimowola, wś, pow. inowrocławski, 7 dm.,

59 mk., wszyscy kat.; 17 analf, Poczta, tel.,
gośc., st. kol. żel. w Inowrocławiu. M, St.
Mina 1.) wś, pow. radomyski, w pobliżu

Korosteszowa (ob.). 2.) M., dawna nazwa
Motowiłówki (ob.).

Minajcie 1.) wś, pow. szawelski, w 1 okr.
polie., gm. podubiska, 17 dusz, 50 dzies. ziemi.
2.) M., folw., pow. szawelski, w 1 okr. polie.,
par. kurtowiańska, niedaleko rz. Dubissy, 2
wł. rozl., własność Bogumiły Rodowiczowej.
3.) M., wś, pow. szawelski, gm. kiryanowska,
17 dusz, 168 dzies, ziemi. 4.) M., folw., pow.
szawelski, w 3 okr. polic. (Janiszki), należy
do dóbr Grruździe, własność Naryszkinów, da-
wniej Zubowa. | J. G., J. Krz,

Minajtowicze, wś i folw. rząd., pow. lidz-
ki, ob. Minontowicze,

Minakał, niem, Milkeł, wś łużycka, pow.
budyszyński. Posiada kościół par. ewangie-
licki,

Minary, zaśc., pow, święciański, w 1 okr.
polic., gm. aleksandrowska, okr. wiejski Świ-
rany, o 5 w. od gminy (we wsi Żykojnie), 7
dusz rew. J. Krz.

i Minauty, wś, pow. dzisieński, w 3 okr. po-
lic., gm. Druja, okr. wiejski Idołta, o 39 w.
od Dzisny, 10 dusz rewiz., należy do dóbr
Lldołta, Eugeniusza Miłosza. J. Krz.

Mińce, wś, w b. ziemi bielskiej,
Mincheid, niem,, ob. mich. ż c
Minchenwalde, niem., wś, pow. labiawski,

st. p.Mehlauken, okr, urz. stanu cywil. Alt-
Sternberg. : Ks, Fr.

Minciaki, wś,pow. wołkowyski, na płn.-
zach, od Różany.
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Mincie, wś włośc., pow. oszmiański, w 4
okr. polic., gm.i okr. wiejski Wołożyn, o 54
w. od Oszmiany, 14 dm., 111 mk., z tego 104
prawosł., 4 kat., 3 żydów.

Minciszki, wś włośc, nad jez, Leśniki, pow.
wileński, w 1 okr. polic.. gm. Rzesza, okr.
wiejski Chalin (Halin), o 81/4 w. od gminy
ao 20 w. od Wilna, 8 dm., 34 mk.; należy do
dóbr Bratyżewska Suderwa, Narzymskich.
Minckquinn (dok.), ob. Mingwy.
Mińcza al. Mińcze, os., pow. nowoaleksan-

drowski, w 1 okr. police. (Sołoki), o 35 w. od
miasta powiat., leży śród ogromnych lasów,
mających do 4000 dzies, obszaru, M. ma 6
dm., 67 mk, (23 kat., 38 izrael., 6 starowier.),
młyn wodny i karczmę. Przed 1863 r. była
tu fabryka naczyń kuchennych i hamernia.
Os. z lasem należy do dóbr 'Tauroginy, Wła-
dysława Pusłowskiego. Las, mimo znacznego
przetrzebienia, zawiera jeszcze dosyć sztuk
wybornej sośniny. J. M,

Minczaki, wś włośc. nad jez. Miastro, pow.
wilejski, w 3 okr, polic., gm. Miadzioł, okr.

_ wiejski ostrowski, o 51 w. od m. Wilejki, 4
dm., 20 mk. (6 prawosł., 14 katol.).
Mińczanie, ob. Miczanie.
Mińczany, wś, pow. radomyski, w pobliżu

Korosteszowa (ob.).
Mincze, ob. Miźcza.
Minczolski dział, grzbiet górski, w Karpa-

tach wschodnich, w ich dziale dukielsko-skol-
skim, ciągnie się od granicy Suchego potoku
(pow. Turka) i Tysowca (pow. stryjski), od
szczytu bezimiennego, 1141 m. wys., ku pół-
nocnemu-zachodowi aż po wieś Radycz, na
przestrzeni 16 kil. Od pomienionego szczytu
aż po Wysoki Wierch (1177 m.) stanowi gra-
nicę powiatów turczańskiego (od zach.) astryj-
skiego (od wsch.), zarazem gm. Suchego Po-
toku i Zawadki (od zach.), a Tysowca i Doł-
hego (od wsch.). Aż po Wysoki Wierch po-
krywają grzbiet obszerne połoniny, ztąd też
u dawnych pisarzy przychodzi p. n. Połonina.
Szczyt Wysokiego Wierchu zowie się także
Płajem rożenińskim. Od tego szczytu rozdwa-
ja się grzbiet na dwie odnogi górskie. Wscho-
dnia odnoga bieży wprost na płn. aż po ujście
Rybnika zubrzyckiego do Rybnika majdań-
skiego, granicą pow. drohobyckiego (od wsch.)
i turczańskiego (od zach.). W grzbiecie tym
wznoszą się Mała Szebela (1170 m.), Niedźwie-
dzia góra (1069 m.), Pohar (1123 m.) i Lipo-

waty (941 m.). Odnogazaś zachodnia bieży
na północny-zachód granicą gm. Bachnowate-
go i Ilnika od strony zach., a gm. Hołowska
od strony wsch. '[u wznoszą się szczyty Kro-
piwniczek (1144 m.), Minczoł zubrzyeki (1107
m.), Prypir (1068 m.) i Minezoł radyeki (1044
m.). Zachodnia stoczystość opada do doliny
rzeki Zawadki al. Ilnika, prawego dopływu  

Stryja i wysyła we wody do tejże Zawadki,
między nimi znaczniejsze: Krasec, Lechacz,
Popów, Bachnowatkę i Frolicz. Na tym sto-
ku lesistym wznoszą się czubki Dudiał wir-
szok (982 m.), Boszeliwka (1026 m.), Kamien-
na góra (829 m.), Kiczera bachnowacka (959
m,) i Kamieniec (793 m.), a rozpościerają się
lasy Stodoła, Kiczera i Pliszką. Z stoczysto-
ści wschodniej, również lesistej, aż po Wysoki
Wierch spływają wody Butywla, Horbowy,
Szebela i Rybnik majdański. Tu wznosi się
na wschód od grzbietu Stara Szebela (1220
m,), a na płn, od niej rozpościera się las Uzar-
na góra. Między odnogą wschodnią a zacho-
dnią z pod Małej Szebeli wypływa Rybnik
zubrzycki, zabierający wody z. wsch, stoku
zach, odnogi, między innymi potok Czerno-
szów. Między wsch. odnogą a Rybnikiem
majdańskim wznoszą się Pliszka góra (1096
m.), Pohar (1128 m.), Dziłok (970 m.); między
nią a Rybnikiem zubrzyckim Niedźwiedzia
góra (1069 m.), Rosohaczka (1044 m.); wreszcie
między Rybnikiem zubrzyckim a odnogą za-
chodnią rozpościerają się lasy Jawornisty, Ła-
byciówka i Czeregna. Północny szczyt tego
pasma górskiego, Minezoł radycki, wznosi się
na obszarze gm. Radycza. Od niego wybiega
ku północy dalsze przedłużenie tego pasma ze
szczytami Szymoniec (1132 m.), Opałlonek
(1098 m.) i Charuzowate (1021 m.). Od
południa łączy się to pasmo z Kozim pa-
smem (ob.). Br, G.

Minczoł 1.) al. Menczeł, szczyt w Karpa-
tach, na płd,-wsch. granicy Libohory, w pow.
stryjskim, na płd. od grzbietu Magóry (ob.),
pod 419 14 20” wsch, dłg. g. F., a 48” 50” 25”
płn. sz. g. Wznies. 1175 m. Na płd. od M.
wznosi się szczyt Czyrak (al. Mageu), 12838
m. wys. Na-płn. zach. stoczystości nastaje
w lesie pot, Różaneczka, dopływ Różanki; na
wschodniej zaś nastaje potok Tichy al, Ciehy,

i liczne dopływy jego. Por. Sekul. 2.) M. al.

Menczul, szczyt w Karpatach wschodnich,
w Beskidzie wyszkowskim, w pasmie skali-
stym, w obr. gm. Wyszkowa, w pow. doliń-

skim, na lewym (zach.) brzegu górnej Swicy;

pasmo t0 ciągnie się od Czarnej Roztoki, do-

pływu Świey, od płd.-wsch. ku. płn.-zach. aż

po źródła Bahońki, dopływu Świcy, i Bahoń-
skiego pot., dopływu Mizuńki. Długość grzbie-

tu wynosi 6 kil. W nim wznosi Się naj wyż-

szy szczyt Minczoł, 1454 m. npm. a na płn,

od niego Pusty wierch (1858 m.). Z wsch.
stoczystości spływają wody, między nimi Ja-
łowe pot., do Swicy, Z zach, zaś do Mizuńki,
między nimi Roztoka. or, Heczka, Gorgan

wyszkowski i Jaworowa Kiczera. 3.) M. al. Men-
cził, szezyt w Karpatach wschodnich, w obr.
gm. Hryniowy, w pow. kosowskim, wznosi się
na dziale wodnym między potokami Hrami-



tnym Wielkim i Małym, pod 42" 82' wsch.
dłg, g. F., a 47" 54' 45" płn, sz. g. Wznies,
1451 m, Miejsce znaku triangul. Grzbiet tego
działu pokrywają pasmiste połoniny; na płn.
od M. połonina Koszobeika wyżnia i niżnia
(1282 m.) z zabudowaniami halnymi. 4.) M.
al. Męczył, Menczyl; pasmo górskie i szczyt,
w dziale Gropy al. Grofy (ob. t. II, str. 855,
M 1), między ramieniem górskiem Zełeną Ja-
woryną od zach, a Grofą od wsch., nad pra-
wym (płd.) brzegiem Mołody, Szczyty docho-
dzą wys. 1486 m. i 1470 m. 5.) M., pasmo
górskie i szczyt w Beskidzie zachodnim, na
pograniczu Orawy (Węgry) z Galicyą, na
płd.-zach. od Pilska (1557 m.); najwyższe
wznies. 1271 m. npm., ob. Munczeł i Munczyl.

6.) M. al. Mdenczel, Menczeł, szczyt w Karpa-
tach wschodnich, w dziale dukielsko-skolskim,
w połudn. stronie obszaru gm. Hołowiecka,
w pow. stryjskim; od płd.-zach. i zach, opły-
wa M. Pszaniczny potok, prawy dopływ Ho-
łowczemki; na płn.-wsch. stoczystości spływa-
ją strugi w koryto pot. Grabowca. Wznosi
się do wys. 1014 m. pod 4174! wsch. dłg. g. F.,
a 4852/52” płn. sz, g. 7.) M.- Wielkial. Mun-
czel Wielki, szczyt góry lesistej, w Karpatach
wschodnich, w dukielsko-skolskim dziale, w ich
grzbiecie granicznym, na płd. od wsi Husnego
wyżniego, w pow. turczańskim, pod40?41' 45”
wsch. dłg. g. F., a 48” 50' 44” płn. sz. g.
Wznosi się 958 m. npm. Na płd.-zach. od nie-
go, w tym samym grzbiecie, wystrzela w góry
wyniosły Pikul (al. Pikuj), 1405 m. wys.
Z północnego stoku spływają wody do Szy-
dłowej, źródlanego pot. Huśnika (ob.), jako też
potok Krywka (0b.) ma tu swe źródła. 8.) M.-
Zubrzycki, ob. Minczolski dział, sm

Minczuki, wś włośc. nad rz, Musą, praw.
dopływem Wilii, pow. wileński, w 2 okr. po-
lic., gm. Muśniki, okr. wiejski Narwidziszki,
04 w.od gm, ao 46 w. od Wilna, 4 dm., 38
mk. katol.

Mińczyki, wś, pow. radomyski, w pobliżu
Korosteszowa (ob.).

Miadalłów, folw., pow. kutnowski, ob. G'ło-
gowa,

Mindesfelde, niem, wybud. do Biarego
Grabowa (ob.), pow. kościerski, st. p. Nowa
Karczma. Kś.Fr.

Mindryno, zaśc. pryw., pow. dzisieński,
w 2 okr. polie., o 60 w. od Dzisny, 1 dm., 7
mk. starowierców. £

Mindszent, niem. Betendorf, ob. Biacowce.
Posiada dm, 97, mk. 684, obszar 2885 katastr.
sążni kwadr. (1880 r.). Br. G.

Mindacie, wś rząd. nad potok. Wirintą,
pow. święciański, w 2 okr. polic., o 66 w. od
Święcian, 6 dm., 62 mk. kat.
Mindziany, wś rząd. nad stawem, pow.

oszmiański, w 1 okr, polie., gm. Polany, okr,  
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wiejski Bejkany, o 15 w. od gminy ao 18 w.
od Oszmiany, 18 dm., 169 mk, kat.
Minejki 1.) al. Minżjki, Minujki, w dok. Min-

ki, wś nad rz. Myką (lew. dopł. Teterowa),
pow. radomyski, gm. korosteszowska, na płn.
od miasta Korosteszowa, o 1'/ą w. od Staro-
siela, w miejscowości wzniesionej. O staro-
żytności osady świadczy sama nazwa, w któ-
rej prawdopodobnie przechował się ślad prze-
bywania w tych okolicach plemienia Minczan,
odnogi plemiennej Drewlan (porów. Koroste-
szów, t. IV, 416—1). W M. są ślady dawne-
go zamczyska, t, j. miejsce otoczone wałem i

rowem, pomiędzy któremi znajdują się zabu-
dowania dworskie. Podług przechowanych
podań osada Minczan znajdowała się powyżej
nad rz. Myką, w pobliżu Starosiela, w miejscu
nazwanem Horodyszczem. W okolicach M,
znajdują się uroczyska: Sieliszcze, Łoskowacha,
Wielkie-Błoto, Szutowe-Błoto, Siniec, Złoby,
Krynczuki, Bylina i inne. Od Józefa Jaku-
bowskiego, podkom. żytom., M, na mocy kon-
traktu zastawnego przeszły do oficyała rado-
myskiego konsystorza unickiego Michała Pry-
mowicza, a następnie do krewnej Jakubow-
skiego Maryanny Pągowskiej. Od jej sukce-
sorów w 1803 r. nabył M. Krzysztof Czaj-
kowski, który w 1809 r. odstąpił je bratu
swemu Kajetanowi; dziś stanowią własność
syna ostatniego Prota. W 1788r. było w M.
30 dm. i 171 mk., dziś liczą tu 416 mk.i1421
dzies. ziemi. Po drugiej stronie rz. Myki,na-
przeciwko wsi znajduje się cerkiew drewniana
pod wezw. Ś. Jana, wzniesiona 1752 r. i do
1796 paraf, dla wsi M. i słobódki Starosiele-
ckiej. Ob. Arch. J. Z. R., cz. III, t. 2, 328,
341, 705; cz. III, t. 3, 404; cz. IV, t, 1, 535,
587. 2.) M., dobra, pow. szawelski, par. kur-
szańska, 25 włók ziemi, własność Narkiewi-
czówien. J. Krz,

Minejkiszki, wś, pow. rossieński, par. gorz-
dowska.

Minejszany, wś włoścć., pow. święciański,
w 2 okr. polic., gm., okr. wiejski i dobra rzą:
dowe łyngmiany (o 4 w.), o 31 w. od Świę-
cian, 22 dm., 152 mieszk. katol. (87 dusz
rewiz.). J. Ke.

, Minejty, wś, pow. dzisieński, w 3 okr. po-
lie., gm. Druja, okr. wiejski Malkowszczyzna,
o 18 w. od gminy a 5() w. od Dzisny, 37 dusz
rew.; należy do dóbr Malkowszczyzna, Szau-
manów, J. Krz.

Minele, wś, pow. sząwelski, w 4 okr. polic.
(Szadowo), gm, Ligumy, 12 dusz, 224 dzies.
ziemi, J. G.

Minelgi 1.) wś, pow. rossieński, par. kiel-
meńska. 2.) M., okolica szlach., pow. szawel-
ski, w 1 okr, polic., par. Kurtowiany, Piotr
Charzewski ma tu 3 wł. ziemi a Jatowtowa
2 i pół, J. G,
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Mineliszki, wś włośc, pow. Święciański,
w 1 okr. polic., gm. Święciany, okr. wiejski
Mile (o 2 w.), 10 dusz rewiz., 1 osadnik
w. LOSS, J. Krze.

Minettensruh, kol. pow. czarnkowski, 20
- dm., 117 mk,; należy do dom, i gm. Wielenia.
Poczta i gośc. w Dzierznie- Wielkiem, st. kol.
żel i tel. w Wieleni=.

Minga, rz., ob. Jinia.
Mingajcie, wś, pow. szawelski, w 5 okr.

police. (Janiszki), gm. żagorska, 54 dusz, 3557
dzies. ziemi.

Minge, rz., niem., ob. Minia, ź
Mingekrug (niem.), dobra i karczma na Li-

twie prusk., pow. kłajpedzki, st. p. Proekuls;
tamże urz. stanu cywil. Kś. Pr.
Mingen (dok.), ob. Migehnen.
Mingfen (niem.), ob. IMingwy.
Mingiele 1.) wś, pow. szawelski, w 3 okr.

polie. (Janiszki), gm. Gruździe, 38 dusz, 271
dzies. ziemi. 2.) M., wś, pow. szawelski, w l
okr. police. (Kurtowiany), gm. Szawkiany, 17
dusz, 68 dzies, ziemi, J. G.

Mingincie, folw., pow. szawelski, w 1 okr.
_ polie., par. kurtowiańska, 4 wł. rozl., własność
Jana Kiełłpsza. J. G.

Minginhagen (dok. 1583 r.), ob. Miiggen-
hall.
Mingosy 1.) folw., pow. węgrowski, gm.

Sinołęka, par. Oleksyn, odl. 21 w. od Węgro-
wa, ma 17 dm., 44 mk,, 344 mr. Dawniej
była tu st. poczt. na trakcie z Warszawy do
Brześcia Litew., między Kałuszynem a Siedl-
cami, o 2 mile za Kałuszynem, odl. 677, w.
od Warszawy a 161/, w. od Siedlec. Folw. M.
Sionna rozl. mr. 194: gr. or. iogr. mr, 149,
łąk mr. 1, lasu mr. 89, nieuż, i place mr. 5;
bud, z drzewa 8; folwark ten w r. 1867 od-
dzielony od dóbr Polaki. 2.) M., pow. siedle-
eki, ob. Dmochy-Mingosy. Br. Ch.

Mingstimmehlen al. Plempeninken, niem.,
wś, pow. piłkałowski, st. p. Kussen, okr. urz.

stanu cywil. Spullen. W 1856r. 89 mk.
Mingstimmen 1.) niem., al. Jucksteżn, wś

na Litwie prusk., pow. ragnecki, st, p. Kru-
pyszki, tamże okr. urz. stanu cywil. W 1856
r. 181 mk, 2.) M. (niem.), wś na Litwie
prusk., pow. piłkałowski, st. p. Kussen, urz.
stanu cywil. Spullen. W 1856 r. 89 mk. 3.)
M. (niem.), wś, pow. piłkałowski, st. p. Mal-
wiszki. W 1856 r. 88 mk. 4.) M., ob. Juck-
stetn. Pó zz Kś. Fr.
Mingwy al. Mingfy, niem. Mingfen (dok.

Minckquinn), wś na pols.-prusk, Mazurach, pow.
szczycieński, st. p. 1 urz. stanu cywil. Rańsk.

W 1856 r. 330 mk. Ma 56 włók obszaru. Ul-

ryk v. Jungingen W. M. nadaje Fryderykowi
z Bapot w pomoc jego dobrom jednę włókę i 2
mr. dąbrowy pod Mingwami. Dan w Elblągu 

;
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w dzień ś. Augustyna 1408 r. Jakub, sołtys
mingiewski, posiada 1484 r. 5 włók sołeckich
na prawie chełm. M. mają r. 1602 prze-
ważnie polską ludność (ob. Kętrz.: O ludn.
polskiej w Prusiech, str. 396). Z szlachty
polskiej mieszka tu Rączkowski Jan 1625
roku. Kś. Fr.

Minia, rz., ob. Minina.
Minia, Minga al. Minoga, niem. Minge, rz.

przymorska pomiędzy Niemnem a Dźwiną.
Wypływa w pow. telszewskim z niewielkiego
jez. Dziadowo, leżącego o 4 w. na wsch. od
Żoran, płynie początkowo w kierunku płn.-
zach., około Medyngiany, aż do ujścia rz. Sa-
łanty, poczem skręca się nagle ku południowi,
płynie kręto już to w kierunku płd,-zach., już
też w płd.-wschodnim, mija miasto Korciany,
wś Szyszajcie i ubiegłszy w pow. telszewskim

130 w., wchodzi za miastem Gorzdy w granice
Prus przy Lentinnen, w pow. kłajpedzki i
ma aż do Szernen płd.-zachodni bieg, potem
zwraca się na płd. i przy Bundeln przechodzi
do pow. szyłokarczemskiego, gdzie pod wioską
Minią wpada do zatoki kurońskiej. Za pomo-
cą M. i kanału króla Wilhelma łączy się Ru-
sa, prawe ramię Niemna, z portem kłajpedzkim,
Pod Gąbinem nazwano tę rzekę mylnie Mingą
(Słow. geogr., t. II, str. 506). Płynąc obok
zatoki kurońskiej, oddzielona od niej tylko
ławami przymorskich pagórków, niesie z sobą
zawały ciekłych piasków, które na ujściu osa-
dza, a kraina jej ujścia łączy się podmokłe-
mi łęgami z niziną zaniemeńskich żuław. Naj-
większa szerokość M. w gub. kowieńskiej do-
chodzi do 40 saż., głębokość zaś do 12 stóp.
Pomimo dość znacznej głębokości spław po
niej jest nieznaczny. Pod Gorzdami znajduje
się most łyżwowy. Brzegi ma pod Gorzdami
wysokie i kręte; w Prusiech brzegi znacznie się

obniżają i w miarę zbliżania się doujścia sta-

ją się coraz bardziej błotniste. Na wiosnę i

jesienią wylewa nietylko w Prusiech lecz i

w gub. kowieńskiej i sprawia wielkie spusto-
szenia w nadbrzeżnych okolicach, Z dopły-
wów M., oprócz pomniejszych strug, ważniej-
sze są z lewej strony: 1) Ołonta al. Ałonta,

uchodząca pod miastem Korciany a wypływają=

ca z błotnistego lasu, o 5 w. na płd.-wsch. od

mozka Kul; 2) Korcianka, powstająca z połą-
czenia 2 potoków, wypływających z błot; 3)
Żwalsia, biorąca początek z błota pomiędzy
miastem Andrzejowem a Retowem, i wpadają

o 6 w. powyżej miasta Gorzdy; 4) Wiewirza

(ob.), z dopływami: Szolpe i Aszwa; 5) Tene-

nis (po niem. Tenne). Z prawej strony do M.
wpadają: 1) Suzdrawa; 2) Bobrunga (ob.) i 3)
Sałanta (ob.). ż J. Kra,

Minia, niem. Minge, ws na Litwie prus.,
pow. szyłokarczemski, st. p, Kinten, tamże
urz, stanu cywil. W 1856 r. 366 mk. Wieś



| Min

ta leży przy ujściu rz, Minii do zatoki Ku-
rońskiej. A Kś, Fr.

Miniakowo, wś w płd.-zach. stronie pow.
borysowskiego, ku granicy pow. wilejskiego,
w okr. poliec, łohojskim, gm. hajeńska, ma 5
osad, miejscowość falista, dość leśna. 4. Jel,
Miniany 1.) wś, pow. rossieński, par. ros-

sieńska. 2.) M., wś, pow. poniewieski, da-
wniej w pow. upickim, wspomniana w Pam,
kn. Kurbskiego, t. I, 17.

Minicze al. Miniczy, wś i fol. nad rz. Szcza-
rą, pow. słucki, w 2 okr. pol. kleckim, gm.
niedźwiedzicka, wś ma 23 osad pełnonadziało-
wych; folw., dziedzictwo Nowakowiczów, 21
włók w glebie lekkiej, miejscowość falista i
lesista, łąki obfite. A. Jel.

Miniewszczyzna, wś włośc., pow. wilejski,
w | okr. pol., gm. i okr. wiejski Krasnosiele,
2 dusze rew., należy do dóbr rządowych kra-
snosielskich,

Minięta, niem. Menthen, wś, pow. sztumski,
st. p. Kiszpork, okr. urz, stanu cywil. Sporo-
wo, par. kat. i ew. Kiszpork, szkoła w miej-
scu; obszaru ma 1658*6 mr. magd., 62 bud., 37
dm., 318 mk., 235 kat., 80 protest, Przypu-
szczają, że wś ta nazywała się dawniej Pogan-
ste, 1 że tu zaszła bitwa między Prusakami a
Krzyżakami w 1267 r. M. leży nad rz. Dzierz-
goń zwaną, która sie tu łączy z główną rzeką
także Dzierzgoń zwaną a przychodzącą z pow.
morąskiego. 2.) M., niem. Jfienien, folw., we-
dług innych źródeł dobra ryc., pow. sztumski,
st. p. Mikołajki, okr. urz, stanu cywil. Kra-

„studen. Par. kat, Nowy targ, ew. Rohdau,
szkoła Krasna łąka, Ma 16 bud., 6 dm., 128
mk. kat, Razem z Zawalidrogą obejmują te do-
bra 420'98 ha roli or. i ogr., 53:61 łąk, 4:60
past., 15:34 nieuż, 0.51 wody, razem 49504
ha, które przynoszą czystego zysku 4926 mrk.
Cegielnia. Stare dok, wymieniają te dobra
pod różnemi nazwami, jako to: r. 1288 Meyni-
then, 1509 Menetten, 1595 Minięta szenwie-
ska (od Schónwiese ?), 1648 Miemięta, 1659
Minięta, 1773 Mehnten. Stary przywilej Grot-
frydowi Kudryckiemu wystawiony, spalił się,
dla tego odnowił mu go król Stanisław August
d. 2 wrześ. 1772. R. 1294 otrzymał Minięta
i Krasnąłąkę (Szenwicz, Schónwiese) Bogu-
sław (Bogosla 1289), Prusak z polskiem imie-
niem, jak sądzi Kętrz, (ob. O ludn, pol. w Pr.,
str. 191). | Kś, Fr.

Minijki, ob. MinejkćiMinki,
Minikowo 1.) wś, pow. poznański, 27 dm.,

246 mk., 7 ew., 239 kat., 72 analf.; folw. we
wsi 183 mr. rozl. Poczta, tel. i st. kol. żel.
w Poznaniu o 7 kil., gośc. o 2 kil. 2.) M.
dom., pow, bydgoski, 1571 mr. rozl., 2 miejsc:

a) M., dom.; b) dom szosowy; 5 dm., 76 mk,,
42 ew., 34 kat. 36 analt, Poczta w Ślesinie  
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02 kil., gośc, na miejscu; tel. i st. kol. żel,
w Nakle o 10 kil. M. St.

Minikowo, jez., pow. tucholski, 85 m. npm.,
nad niem leży wś tejże nazwy. Ks. Fr.
Minikowo, dok. 1445 Nynneko i Ninikowo

dawniej, wś, pow, tucholski, st. p. Bysław,
tamże par. kat, i urząd stanu cywil., szkoła
w miejscu, par. ew. Kamienica, Obszaru ma
2398 mr., 197 bud., 89 dm. W 1868r. 606
mk., 464 kat., 134 ew. M, leży nad jez. tejże
samej nazwy, W dok. z r. 1445 wspomniany
Jasko v. Nynneko, t. j, z Minikowa (ob. Słow.
geogr. t. III, 475 b), Według lustracyi z r.
1570 posiadał w M. Adam Żaliński 22 włóki,
l karczmę. Potem zostało M. na fundacyą
klasztoru panien benedyktynek w Bysławku
nabyte r. 1602 przez ksienią Mortęską; po
okupacyi dóbr klasztornych było r. 1772 przez
rząd zabrane (ob. Fankidejski: Klasztory żeń-
skie, str. 124). WŚ ta leży w sławnych borach
tucholskich. Kś, Fr.

Minina al. Jfinia, rz. w pow. lubartowskim,
początek pod wsią Niemce, płynie w kierunku
zach.-płn. przez Nowy Staw, Dąbrówkę, Ba-
moklęski, Kierzkówkę, Gawłówkę, gdzie two-
rzy wielki staw, potem koło Rawy, Wólki
trzy mniejsze stawy i pod Ostrowem wpada
z lew. brzegu do Wieprza, Długa 35 w. Przyj-
muje pod Kierzkówką z praw. brzegu rzeczkę
płynącą od os, Kamionki, z lew. strumienie:
pod Dąbrówką od Krasienina, pod Samoklęska-

mi od Starościna, Ob. Zipniak 2).  J. Bliz,

Minińska Rudnia, wś, na prawym brzegu
Teterowa, przy ujściu rz. Wilii, pow. rado-
myski; 8/7 mk., po większej części mieszczan;

w 1783 r. było 8 dm. i 37 dusz i znajdowała
się huta żelazna. Należy do klucza koroste-
szewskiego, hr. Olizarów. J. Krz,

Mininy, wś na lew. brz, Teterowa, pow. ra-
domyski, 584 mk.; w 1783 r. było 33 dm.i
155 mk, W 1833 r. fundował miejscowy mie-
szkaniec Bazyli Horbacz cerkiew drewnianą
pod wez. Ś. Mikołaja, przy której od 1862 r.

znajduje się stały duchowny. W M. znajduje
się starożytne zamczysko, mające 271/, sążni

długości a 17!/ szerokości, Na mocy umow
wykupnej włościanie nabyli w 1863 r, 683 dz.
ziemi za 27,500 rs, M. należą do korosteszew
skiego „klucza hr. Olizarów. J. Krz.
Ministrówka, folw., pow. hrubieszowski,

gm. Miączyn, par. Grabowiec. :
Miniszcze, zaśc. szl., pow. wilejski, w 1

okr. polie., o 58 w. od m. Wilejki, przy b. dro-
dze pocztowej z Młodeczna do granicy pow.
mińskiego, 2 dm., 13 mk. kat.; w 1866 r. był
tu młyn wodny. :
Miniszew, folw., pow. turecki, gm. Zel-

goszcz, par. Wielenin, odl. od Turka w, 27,

dm, 2, mk, 11. Folw. M. rozl. mr. 112: gr.
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„or. i ogr. mr. 98, łąk mr, 11, nieuż, i place
mr. 3, bud, mur. 4. * BN Ob.

_._ Miniszew 1.) wś, pow. pleszewski, 7 dm,,
'57 mk., wszyscy kat., 24 analf. Poczta w Ro-
bakowie o 2 kil., gośc. o 9 kil., st. kol. żel. i
tel. w Zerkowie o 14 kil. 2.) M., dom., 1616
mr. rozl., 3 miejsc.: a) M., dom.; folw.: b) Ży-
gówko, c) Dąb, folw. i karczma; 12 dm, 135
mk., 5ew., 130 kat., 52 analf, Cegielnia, fa-
bryka serów.
Miniszewo (dok. Mienischewo), wś, pow.

wągrowiecki, 14 dm., 148 mk., 1ew., 147
kat., 62 analf, Poczta, tel. i gośc. w Łopien-

- nie o 4 kil; st, kol. żel. w Gnieźnie o 25 kil.
Wspomina tę wś (w par. Łopienno) Lib, Ben.
Łaskiego (t. V, 86). M, St.

_._ Miniucewka, wś włośc., pow. lidzki, w 3
okr. polic., gm. Ostryno, okr. wiejski Łycz-
kowce, 14 dusz rew.; należy do dóbr rządo-
wych Ostryno,

Miniuny, wś, pow. szawelski, w 4 okr. po-
lic. (Szadowo), gm. Ligumy, 104 dusz, 114
dzies. ziemi, PAKCA

Miniuszki, wś włośc., pow. wilejski, w ]
okr. polic., gm. Mołodeczno, okr. wiejski Cho-
żewo, 0 4 w. od Mołodeczna a o 25 w. od m.
Wilejki, przy b. drodze pocztowej z Wilna
do Mińska, 3 dm., 20 mk.; należy do dóbr He-
lenów, Wasilewskich.

Minjoten (niem.), al. Galluswilpien (ob.).
W 1856 r. 98 mk., urz. stanu cyw. Timstern.

Minkele, wś rząd. nad jez. Minkele, pow.
wileński, w l okr. polic., o 33 w. od Wilna,
4 dm., 22 mk. katol.

—_ Minki al. Meńki, część wsi Bordulki, pow.
brodzki.
Minki 1.) wś, pow. oszmiański, w 2 okr.

polic., gm. i okr, wiejski Smorgonie (o 1'/ w.),
029 w. od Oszmiany, 10 dm., 77 mk., w tej
liczbie 72 prawosł., 5 katol. 2.) M., wś rząd.,
pow. oszmiański, w 3 okr. polic., o 40) w. od
Oszmiany, a 238 w. od Dziewieniszek, 10 dm.,
106 mk. prawosł., 11 katol. 3.) M., folw.,
pow. szawelski, w 3 okr. polie., par. staroża-
gorska, 10 włók ziemi z lasem brzozowym i
wiatrak. Należy do dóbr Liżyki (ob.). 4.) ML,
wś, pow. szawelski, gm, żagorska, 8 dm, po
25 dz, i 4 zaścianki: Plitnicza, Putniszki, Deks-
nie, Sturitys, 30 dz. roli i 30 dz. past, Razem
87 dusz, 260 dz. uwłaszezonej ziemi. 5.) M.,
wś, pow. drysieński, par. Zabiały. 6.) M.,
ob. Minejkż, J. Krz,

Minki (w dok. Minijki), Mienżjki, Małe i Wiel-
kie, 2 wsie nad rz. Zwizdal (praw, dopł. Uszy),
pow. owrucki, gm. Chabno, na płn. od m. Ba-

_zaru a na płd.-zach. od Chabna; ob. Arch. J. Z.
R. cz. III, t, 2, 186, 189; 224, 225; ez. III,
t. 3, 530. :

Mińkiewicze, wś nad bezim. rzką, prawym
dopływem Łani, pow. słucki w okr. polic, kle-  
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ckim, ma 10 osad, gleba urodzajna, miejsco-
wość równa, bezleśna. A. Jel,
Minko, pot. górski, wypływa z pod góry

Hyrlaty (ob.), 1103 m. wys., między nią a gó-
rą Rozsochą (1093 m.), na obszarze gm. Solin-
ki, w pow. Lisko; płynie na płd, i zasila wo-
dami swemi górny bieg Solinki, Długość bie-
gu 8 kil. niespełna. Br. G.
Mińkowce 1.) dok. Masńkowce, Mieńkowce,

wś, pow. zasławski, na wsch. od m. Sławuty,
cerkiew, 2 cegielnie; należy do klucza sła-
wnuckiego ks. Sanguszki. Pomiędzy M. a Sła-
wutą zaszła 10 maja 1863 r. potyczka pomię-
dzy powstańcami a wojskiem rossyjskiem. Uro-
czyska noszą nazwę: Krowi bród, Kwiat (ewiet)
las. Por. Arch. J. Z. R., cz. III, t, 2, 489;
cz, VI, t. 1, 440, 445; dodat, 263. 2.) M.,
(w dok. Minniowa Wola), wś nad prawym do-
pływem Hujwy, pow. żytomierski, blisko gra-
nicy gub, kijowskiej, gm. koteleńska, na płd.-
wsch. od Kotelna; ob. Arch. J, Z. R., cz. VI,
t. 1; dodatki, 158. 8.) M. (w dok. Minkowi-
cze), wś kość. nad rz. Ikwą, pow. dubieński
na granicy pow. krzemienieckiego, do którego
zaliczała się dawniej, na płd.-wsch, od m.
Werby; ob. Arch, J. Z, R., cz, 1, t. 4, 158;
t. z. Samowidziec, t. IV, oddz. 2, 201, 207.

Mińkowcee, (w dok. Meńkowa Woła), wś nad
rzką Ataką (dopł. Rastawicy), pow. skwirski,
gm. Pawołocza, o 10 w. na płd. od Pawołoczy;
560 mk. prawosł. i 20 katol.; cerkiew paraf.
drewn., pierwotnie fundowana w 1726 r., dzi-
siejsza pochodzi z 1794 r., odnowiona w 1851
r. M. należały niegdyś do klucza różyńskiego
ks. Lubomirskich, Ob. Arch, J. Z. R., cz, VI,
t. I; dodatki, 153. J. Krz.
Mińkowce, mko rząd. nad rz, Uszycą, pow.

uszycki, w 1 okr. police. (Dunajowce), o 12 w.
na zach. od m. pow., o 20 w. od Dunajowiec,
19 w. od Mukarowca a 53 w. od Kamieńca,
przy trakcie pocztowym z Kamieńca do Uszy-
cy. W prześlicznem położeniu, na płaszczy-
źnie, wyniosłemi otoczone górami, dobrze za-
budowane, w pośrodku rynek w czworobok
zabudowany, ratusz z wieżyczką, na której
zachowała się miara minkowiecka. W 1868 r.
315 dm., z których kilka piętrowych i 2082
mk., w tej liczbie 94() włościan, reszta żydów.
Ziemi włościań. 620 dz. Kościół paraf, katol.,
dek. uszyckiego (przedtem filia dunajowiec-
ka), pod wez. Podwyższenia ś. Krzyża, wymu- -
rowany w 1797 r. przez Marchockich, liczy
parafian 1506, kaplica na cmentarzu grzebal-
nym, cerkiew mur. p. wez, 8. Michała, z 2307
parafian, 121 dz. ziemi cerkiewnej; synagoga
żydowska, 2 domy modlitwy, 2 małe fabryki
prostego sukna, 4 fabryki olejku anyżowego,
który w tej okolicy obfite wydaje plony; tar-
gi co 2 tygodnie; apteka, lekarz; sąd pokoju,
zarząd gminy w skład której wchodzą: M., An-



 

tonówka, Baranówka, Chapanówka, Horodyska,
Katerynówka, Kruszkowce, Kużelowa, Laste-
nia, Marchocice, Myślibory, Otroków, Pobuj-
nia, Pobujanka, Przytulia zielona i murowana,
Scibory, Siworogi, Staryki, Tymków, Wesoła,
Zacisze, Zagłośna, Zarzecze i in., w ogóle 16
starostw, 1427 osad; ludność wiejska męż.
4020, kob. 4037, razem 8057; ziemi należącej
do włościan 7439 dz., w tej ilości ornej 5726
dz., wypada więc na l-go mieszkańca 0,92 dz.
Oprócz tego w obrębie gminy zamieszkuje in-
nych stanów: męż. 787, kob. 973, razem 1760
mk.; ziemi prywatnych właścicieli 3639 dz.,
w tem ornej 2105 dz. W ogóle więc w obrę-
bie gminy mieści się ludności 9817 mk. i ziemi
18,909. St. p. N. Uszyca, st. tel. Dunajowce.
Przedmieścia: Belmont, Marchocice i Wesoła
otaczają miasteczko. Przedtem wieś dziedzi-
czna Stanisławskich, z których Adam Stani-
sławski wyniosł je na miasto, uzyskawszy
w 1637 r. od Władysława IV następujący
przywilej: „„Gdy dziedzic Adam Stanisławski
świeżo założone na Podolu miasteczko M. wa-
łami i fosami należycie obwarował, nadaje-
my przeto tej osadzie prawo magdeburskie,
ustanawiamy jarmarki na Podwyższenie św.
Krzyża i Ś. Onufry, podług kalend. ruskiego,
targ zaś eo piątek*, W późniejszy.ch latach
przechodząc z rąk do rąk należało w 1770 r.
do Tarłów i liczyło wtedy zaledwo 80, a na
przedmieściach 57 dm. Następnie władali nim
Starzyńscy. Józef Starzyński, chorąży laty-
czowski, około 1794 sprzedał go kasztelanowi
Seibor Marchockiemu. Grodzien wspomnienia
przedostatni dziedzic M. hr. Ignacy Ścibor
Marchocki, h. Ostoja, na M., Belmoncie, Przy-
tulii, Otrokowie pan, bo tak się tytułował,
człowiek prawego charakteru, ale głośny dzi-
wak; w dziwactwach jednak jego maluje się
dowcip i szlachetność. Nosił długą brodę i
purpurową, złotem obszytą długą szatę, ogra-
niczył majątek swój słupami z napisami: Gra-
niea państwa minkowieckiego od cesarstwa
rossyjskiego. Odprowadzał rekwizyta rządo-
wi do armii i dla tego przybrał tytuł: Dux i
Redux, i to początek jego dziwactw, czy też
choroby. Ustawy i prawa w minkowieckiem
państwie zastosowane były do obyczajów na-
rodu; osobna moneta papierowa ze stemplem
hrabiego, kurs miała w obrębie państwa. Przy

_ osobie dziedzica była rada stanu, trybunał
z kmiotków złożony, którego wyroki nie
przypuszczały żadnej apelacyi. Na ławkach.
suknem zielonem pokrytych, zasiadali sędzio-
wie. Dux i Redux w purpurowej todze miał

przeznaczone dla siebie szkarłatne krzesło i
stolik szkarłatem pokryty; zbierano głosy
i wyrok ogłaszany bywał, Na wysokiej górze
stał zamek Otroków, z żelazną chorągiewką na

szczycie; w Belmoncie była letnia rezydencya,

Słownik geograficzny. Tom VI — Zeszyt 66.
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w Przytulii było także ulubione mieszkanie
właściciela i tu najwięcej pamiątek zostawił;
świątynia pokoju, świątynie Fenelona, Kra-
siekiego, Wilhelma Tella upiększały przytu-
liskie ogrody, i tu dzieci hr. Ścibora, na wzór
Emila—Jana Jakóba, chowały się i rosły jak
dzieci natury, Mko za jego rządów bardzo się
podniosło, powstały liczne fabryki: sukna, pa-
pieru, powozów, lakierów i drukarnia. Robio-
no tu saletrę i chodowano jedwabniki, Sukno
tutejsze, według Marczyńskiego, sprzedawane
było po kilka rubli za łokieć, baje od 5 do 10
zł. Wełnę sprowadzano z Mołdawii, a przy
fabrykach stale do 100 ludzi pracowało. Co rok
na dożynki obchodzono w minkowieckiem pań-
stwie święto Cerery. Dziewczyny ze wszyst-
kich wiosek czysto poubierane, w białych su-
kienkach, uwieńczone złotemi kłosami pszeni-
cy, otaczały młodą boginię (zwykle jedna
z córek hrabiego), (rospodarze z sędziami na
czele, gromadzili się za pontyfikalnie ubranym
Reduxem. Procesyą obchodzono pola dojrzałem
zbożem pokryte, dziewice dźwigały na bar-
kach swoich krzesło, na którem siedziała pię-
kna Cerera, a ta wśród hymnów dziękczyn-
nych prosiła o błogosławieństwo niebios na
kłosy, źródlo życia dla całego narodu. Uro-
czystość kończyła się ucztą, śpiewem i tańcn=

mi. Dziwactwa te Marchockiego długo były
znoszone bezkarnie; nakoniec duchowieństwo
miejscowe, upatrujące w święcie Cerery zaby-
tki bałwochwalstwa, wytoczyło mu proces,

w skutek którego dostał się do więzienia.
W czasie przejazdu cesarza Aleksandra I-go

w Kamieńcu, przed konie pojazdu rzucił się

Redux w purpurowej szacie na kolana, uzyskał
natychmiastowe uwolnienie, lecz wkrótce u-
marł,. Majątek ten, składający się z M, i 19
wsi, został po 1831 r. skonfiskowany synowi
jego Karolowi i od tego czasu do rządu należy,
Wkrótce mko zaczęło upadać; fabryki sukna
wyniosły się do sąsiednich Dunajowiec, dru-
karnia po śmierci Marchockiego zamknięta, a
drukarz Wagner przeniósł się do Kamieńca,
Belmont rozsypał się w gruzy, na środku tyl-
ko rynku stoi wieżyca a na niej miara minko-
wiecka z kamienia wykuta. W Przytulii i Po-
bojnej ani ślądu z rezydencyi, a w Otrokowie
rulny zzamku i ogrody zupełnie zdziczały;
legenda jednak o Marchockim stale zachowuje
się wśród ludu. Grunta górzyste, ziemia czar-
na, lasy rozległe, Kilka młynów na rzece

Uszycy i Młynówce, glina na garnki, kamień
na wapno, cios i fosforyty brzegiem Uszycy.
Do parafii mińkowieckiej oprócz M. z przed-
mieściami, należa wsie: Antonówka, Baranów-

ka, Chapanówka, Głęboczek, Horodyszcze,Ka-

puściąny, Katerynówka, Kruszkowce, Kużelo-

wa, Kużelówka, Lastenia, Luboczek, Marcho-
cice, Myślibory, Otroków, Pobujna, Pobujan=
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ka, Przytulia zielona i murowana, Salony,
. Belbory, Biworogi, Staryki, Tymków, Wesoła,
Wygoda, Zacisze, Zagłośną i Zarzecze, O M.
i Marchockim, ob, Encykl. Orgelbr. t. XVII
Dr. Józef Rolle w Gazecie Warsz. z 1883 r.,
Przeździecki: Podole, Wołyń i Ukraina, t. 2;
Kowalski: Pamiętniki; Kłosy M 977 z 1884 r.;
Pr. także Arch. J. Z. R., cz, VI, t. 1: doda-
tki, 408. Dr. M.

Minkowica, rz., ob. Jołoczna,
Minkowice Dolne, wś i folw., M, Górne, wś,

pow. lubelski, gm. i par. Mełgiew, posiada st.
dr. żel, nadwiślańskiej, odl. od Warszawy
177 w., od Kowla 187 w., od Lublina 14 w.
W 1827 r. wś poklasztorna, 28 dm., 198 mk.,
nosi nazwę Miękowice,
Minkowice, wś, pow. brzeski, własność hr,

Zdzisława Zamojskiego.
Minkowice, niem, Menkewitz al. Menkwitz

(dok. Meinkowicz, Minkwitz 1292 r., Meynkowice
_ około 1400), wś, pow. wejherowski, st. p. Kro-
kowo, par. kat, Żarnowiec, ew. Krokowo, tam-
że szkoła i urz. stanu cywil. Obejmuje 11

_ gburstw, 5 zagród, 36 wł. i 19 mr. obszaru; 23
dm.,;199 mk., 13 kat., 186 ew. (w 1872 r. 208
mk.); odl. od m. pow. 31/, mili. Z niezupełnie
wiarogodnego dok. z r. 1292 wynika, że wów-
czas już posiadał M, jakiś Gneommer Crockau
(Kriegsmann und Ritter), na co mu książę
Mestwin wystawia nowy przywilej (ob. Pom.
Urk. B. von Perlbach, str. 485), Za czasów
krzyżackich między r. 1309—1410 były M.
zobowiązane do jednej służby. R.. 1453 w dzień
8. Michała opuszcza komtur gdański Mikołaj
Poster Jerzemu (Jórgen) v. Wickerode część
czynszu od dóbr minkowicekich (ob. Prutz:
Gesch. des Kreises Neustadt, Gdańsk 1872, str.
35, 54, 57, 68). Kś. Fr.
Minkowicze 1.) włość zamkowa owrucka,

w pobliżu miasta, wspomniana w Arch. J. Z.
R., ez, IV, t. 1, 44. Prawdopodobnie omyłka
zm, Miszkowicze, dziś Miszkowce, wieś, pow.
owrueki, na zach. od Owrucza, 2.) M., ob.
Mińkowce, pow. dubieński.
Minkowizna al. Nakanowizna, 08. młyn., ob.

Dąbrowa, str. 922,

Minkowskie, niem, Minkowsky, w dok. 1389
r. Mykophsski, 1538 r. Mikoschki villa, wś i do-
bra, pow. namysłowski, Pałac i park, w któ-
rym leżą zwłoki gen. Seidlitza, mającego tu
pomnik. WŚ w 1844 r. 88 dm., 598 mk. (59
kat.)., szkoła ew. Do dóbr M, należą folw.
Hessenstein i Nenvorwerk. Br, Ch.

Minksdorf, ob. Mięguszowce,

Minksznawie, wś, pow. rossieński, par.
botocka.

Minksztony, wś, pow. szawelski, w 3 okr.
polie. (Janiszki), gm, Gruździe, 11 dusz, 41 dz,
ziemi 2-go rzędu. J. G.  

Minkwice, ob. Minkowice, pow. wejherowski,
Minkwiczów, kol., pow. koniński, gm. Pio-

runów, par. Wyszyna, odl. od Konina w. 12.
Ma 5 dm., 14 mk, i 115 mr. obszaru. Powstała
w 1865 r. na obszarze dóbr Wyszyna.
Minkwitz (dok.), niem. ob, Minkowice,
Minneberg, folw. do Peiskretschau, pow.

Toszek-Gliwice.
Minneiken, ob. Jon-Drucken.
Minneiken al. Jon: Minneiken, al. Minneiken-

Jon, niem., wś na Litwie prus., pow. szyłokar-
czemski, st. p. Jugnaten, urz. stanu cywil.
Wieszen. W 1856 r. 382 mk, Kś, Fr,
Minnenrode (niem.), folw. do Dybrzna na-

leżący, pow. złotowski, st. p. Pr. Frydląd,
tamże par. ewang., katol. W. Buczek. Szkoła
Dybrzno, 12 bud., 60 mk. (1868 r.), 10 kat.,
50 ew. Folw. ten został założony w 1866 r.

Minnigein (dok.), ob. Migeknen,
Minniowa Wola, ob. Mińkowce, pow. ży-

tomierski.
Mimniska, al. Mimiska, mała struga, dopływ

rz. Odry, nastaje powyżej wsi Muóćkowska,
płynie ze wsch. na zach., okolicą lesistą i pod-
mokłym łęgiem, wpada do Odry więcej niż
o milę poniżej Olawy dwoma ramionami.
Minoga, JMninoga al. Mlinoga, wś, pow. 0l-

kuski, gm. i par. Minoga, odl. 23 w. od Olku-
sza, 4 w. od Skały. Leży w wąwozie utwo-
rzonym przez wody strumienia Minożka, wpa-
dającego do Dłubni, śród wyżyny olkuskiej.
Posiada kościół par. mur,, dom schronienia dla
starców i kalek, szkołę począt.; obecnie 50 dm.
W 1827 r. było tu 33 dm., 230 mk. W XV w.
M. nosi nażwę Mninoga, ma kościół par, dre-
wniany Narodz. P. Maryi. Dziedzicami wsi są
Marek i Mikołaj h, Nowina; plebanem zaś Ja-
kób Nowina. Wś ma 35 łanów kmiecych, 6
zagrodników, 2 karczmy i 2 folwarki. Dziesię-
cinę pobiera proboszcz w wartości 30 do 40
mrk. (Dłg. II, 42). Data założenia parafii nie-
znana. Obecny mur. kościół wzniósł w 1737
r. Antoni Felicyan Sze.abek, dziedzic M, Oko-
ło 1800 r. M. należała do starościny Puszeto-
wej z domu Załuskiej. W 1884 r. kościół zo-
stął odnowiony z gruntu i rozszerzony przez
dobudowanie kruchty i dzwonnicy. Dobra M.
składają się z folw. M., Pogorzelce i Przyby-
sławice, wsi: M., Przybysławice i Nowa wieś,
Podług wiadomości z 1866 r. rozl. wynosiła
w ogóle mr. 1841. Była tu gorzelnia, piec wa-
pienny, cegielnia, młyn i tartak wodny. Wś
M. os, 38, z gr. mr. 225; wś Przybysławice
os. 28, z gr. mr. 297; wś Nowa wieś mr. 18,
z gr. mr. 336. M. par., dek. olkuski, 2242
dusz. M. gmina, należy do sądu gm. okr. II
w osadzie Skała, st. p. Michałowice, ma 11,833
mr, obszaru i 4695 mk, (1867 r.). Br. Ch.
Minoga, rz., ob.Minia,

Minojty, wś włośc. i folw., pow. lidzki, w 1
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okr. polie., gm. i okr. wiejski Gonczary, 07
_ w.od gminy, a 10 od Lidy; przy trakcie no-

wogródzkim, wś ma 9 dm., 80 mk., folw. zaś

o 1 w. odległy, 1 dm., 33 mk.; własność Go-
dacze wskiej. AEŻEL

Minokąt, ob. Kadłubiska 2) (t. III, 661).
Minontowicze, wś i folw. rząd. nad rz.

Lebiodą, pow. lidzki, w 3 okr. polie., gm. Z0-
łudek, okr. wiejski Dąbrowa, o 48 w. od Lidy,

9 dm., 56 mk, (34 dusz rew.); w spisach urzę-
dowych podana pod nazwą Minaitowicze.

Minostowice, wś, pow. stopnicki, gm. Ma-
'_ leszowa, par. Piotrkowice; wchodziła w skład

dóbr Maleszowa.
Minowec, węg. Minyocz, wś, hr. ziemneń-

skie (Zemplin), kościół paraf. gr.-kat., uprawa
roli, 162 mk.

Minowicz, część Nowosiółki, pow. prze-
myślański.
Minówka, ferma rząd., pow. wilejski, w 1

okr. polie., o 47 w. od m. Wilejki, przy b.
drodze pocztowej z Wilna do Mińska, 1 dm.,
11 mk. prawosł.
Mińsk, urzędownie od 1867 r. Nowo-Mińsk,

mto pow. gub. warszawskiej, nad rz. Wiśniów-
ką i Srebrną, odl. 36 w. od Warszawy, leży
śród piaszczystej i lesistej wyżyny, wzniesio-
nej do 600 stóp npm. Połączone z Warszawą
linią dr. żel. warsz.-teresp. i drogą bitą, Po-
siada kościół par. mur., szkołę począt., szpital
ś. Teodora, dom przytułku na 8 osób, sąd po-
koju okr. III dla M, i Kałuszyna, sąd gm.,
urząd pow., urząd miejski, st. kol. warsz.-
teresp., st. poczt. i tel. Jest tu pałac właści-
cieli dóbr mińskich, położony śród rozległego
parku. Z zakładów przemysłowych istnieją
tu: fabryka mydła i świec z produkcyą na
9000 rs., fabr. szrutu z prod, na 3650 rs. i fabr.
octu z prod. 1000 rs. Dochody kasy miejskiej
wynosiły w 1881 r. 2775 rs. a rozchód 2528
rs. W 1827 r. M. miał 66 dm. i 646 mk,
W 1861 r. było 125 dm. (5 mur.) i 1338 mk,,
(692 żyd.); w 1877 r. było 2797 mk, (1880
męż, i 1417 kob.); w 1880 r. 2940 mk. (1462
męż., 1478 kob.), 6 dm. mur., 568 drewn., 6
fabryk z prod. na 48,900 rs.; 6 jarmarków. |p
Obocnie ludność dochodzi do 4000. Wosta-
tnich latach dokoła st. dr. żel. warsz. teresp.

i przy drogach łączących stacyą z miastem,
wzniesiono znaczną liczbę willi i domków na

letnie mieszkania dla Warszawian. Gniazdo

starożytnej rodziny mazowieckiej Mińskichh.
Prus, których przodkowie pisali się z Goście-

szyc czy z Goszczańczyc; z tych Jan otrzymał

od Jana Starszego, ks. mazowieckiego, przy-

wilej około r. 1420 ma zamienienie wsi dzie-

dzicznej Mensko, w pow. czerskim leżącej, na

miasto. Konrad, Kazimierz, Bolesław i Jam,

książęta mazowieccy, na prośbę Scibora, bisk,

płockiego, Jakóba kaszt. warszawskiego, i Ale- 
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ksego z Groszczańczyc braci, potwierdzając
erekcyą 1468 r., obdarzyli miasto prawem
chełmiń., ustanowili targi tygodniowe, trzy
jarmarki do roku, pozwolili mieszczanom mieć
łaźnię wolną od opłaty książęcej, pod warun-
kiem, iż dziedzice z rodziną i ich potomstwo
raz na tydzień mogą się kąpać bezpłatnie.
Wspomnieni bracia pisząc się z Mińska, stali
się odtąd szczepem rodziny Mińskich. Nastę-
pnie dobra były własnością Rudzieńskich, Bo-
rzęckich, Jezierskich, obecnie Dernałowicza,
Pierwotni fundatorowie M. założyli tu w r.
1422 kościół paraf. drewniany, na którego
miejscu w XVI w. wznieśli Mińscy murowany,
do dziś istniejący. Na początku XVII w. ko-
ściół ten pogorzał i w czasie wizyty bisk, Gro-
ślickiego w r. 1608 jeszcze nie był całkiem
naprawiony. Zawierał w sobie trzy kaplice i
kaplicę Mińskich, którą założył Stanisław Miń-
ski, woj. łęczycki, Miała ona piękne i staro-
żytne obrazy, mianowicie zasługiwał na uwa-
gę obraz N. P. Maryi z Włoch sprowadzony,
Druga kaplica Arynków, starożytnej rodziny
mazowieckiej, miała także piękne dawne obra-
zy, nareszcie kaplica Wolskich, założona w r.
1548 przez Mikołaja Wolskiego, kaszt, socha-
czewskiego, który ustanowił i uposażył przy
niej mansyonarzy. Kościół ten wyrestauro-
wał w r. 1629 Prokop Kostecki, kanonik war-
szawski, proboszcz miński, a poświęcił Stani-
sław Starczewski, sufragan i opat płocki, Było

tu bractwo literackie, Bożego Ciała i rożańco-
we. Uposażenie zaś tego od r. 1608, stanowi
dotąd wieś Targówka. Prócz kościoła paraf.

były jeszcze w Mińsku: kaplica drewniana i
kościół szpitalny p. t. 5. Ducha, dziś nieistnie-
jące. Była szkoła i szpital założony i uposa-

żony przez Annę Mińską w r. 1557. Swięcieki
w „Opisie Mazowsza** przedstawia M, jako
„najludniejsze w tych stronach miasto, posia-
dające dwa znakomitych panów pałace. Do-
bra M. składają się z folw. M. i Mikanów; no-
menklatur i osad Groździk, Pohulanka, Jasion-
ka, Stanikowizna, Stasinów, rozl. mr. 3510;
folw. M. gr. or. i ogr. mr. 574, łąk mr. 122,
ast, mr. 16, wody mr. 26, lasu mr. 2170, za*

rośli mr. 5, nieuż. i place mr. 45, w osadach
czynszowych mr, 276, razem mr. 3234; płodo-
zmian 13-polowy; bud, mur. 19, z drzewa 62;
folw. Mikanów gr. or. i ogr. mr. 242, łąk mr.
25, nieuż. i place mr. 9, razem mr. 276; bud.
z drzewa 8; jest cegielnia, smolarnia, pokłady

torfu; wody stanowią stawy, nad którymi 3

młyny wodne, Miasto M. os. 108, z gr. mr.
125; wś Niedziałka os. 19, z gr. mr. 146; wś
Mikanów os. 17, z gr. mr. 126: wś Kędziorak

os, 11, zgr. mr. 264; wś Dłuska os. 20, z gr.

mr, 228; wś Arynów os. 12, zgr. mr. 227;
wś Cielechowizna os. 7, z gr. mr. lll; wś Tar-
tąk os. 4, z gr. mr. 78; wś Głliniak os. 8, z gr,
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mr, 126; wś Huta Mińska os, 2, z gr. mr. 16;
wś Małe Maryanki os, 2, z gr. mr. 63; wś
Maryanka os. 20, z gr. mr, 258; wś Karlshof
al. Budy Arynowskie os, 18, z gr. mr. 326;
wś Anielina 08, 15, z gr. mr. 1838; wś Karoli-
na os. 25, z gr. mr, 308; wś Pruss os. 5 z gr.
mr. 68; wś Chochoł os. 8, z gr. mr. 84; wś
Wólka Mińską os. 7, z gr. mr, 97; wś Borek
os. 5, z gr. mr, 67. Miński (urzędowo nowo-
miński) powiat, gub. warszawskiej, utworzony
został w 1867 r. z 22 gmin dawnego stanisła-
wowskiego pow. i 1 gminy (Wiązowna) da-
wnego pow. warszawskiego. Ma on 24'81 mil
kw. obszaru. Graniczy od płn. z radzymiń-
skim i węgrowskim, od wsch. z węgrowskim
i siedleckim, od płd. z łukowskim i garwoliń-
skim, od zach. zaś z częścią pow. warszawskie-

go i Wisłą, na przestrzeni od ujścia Swidra pod
Otwockiem do Ostrówka, naprzeciwko Góry
Kalwaryi. Przedstawia on wyżynę wznoszącą
się stopniowo od brzegów Wisły w kierunku
ku wsch, i wsch.-płd, Poziom Wisły pod Kar-
 czewem ma 27/6 stóp wzniesienia. Osada nad-
 brzeżna „,Przewóz Karczewski* wznosi się 350
st., w Miłośnie wzniesienie dochodzi 392 st.;
w kierunku ku wschodowi wzniesienie wzrasta
w okolicach M., Mrozów, Siennicy dochodząc
do 600 st. Wzmaga się ono jeszcze więcej
w kierunku ku płd. i dochodzi do 700 st. na
płn. od Osiecka w pow. garwolińskim, nieda-
leko granicy pow. mińskiego. Cały ten obszar
w niedalekiej przeszłości okrywały bory so-
snowe, śród których nad brzegami dość li-
cznych rzeczek mieściły się rzadkie i nieludne
osady: M., Kałuszyn, Siennica, Cegłów, Koł-
biel, Latowicz, Karczew, zawdzięczające swoją
miejską orginizacyą próżności dziedziców, nie
zaś miejscowym potrzebom. Pomimo przepro-
wadzenia dwóch dróg bitych i dwóch linii ko-
lei (terespolskiej i nadwiślańskiej), osady te,
z wyjątkiem Kałuszyna, nie mają warunków
rozwoju dalszego. Mińsk, Mrozy i Otwock
stały się miejscami letniego pobytu dla War-
szawian, dzięki zdrowemu położeniu, Nazwy

_ osad świadczą, iż obszar ten zaludniony został
w ostatnich dopiero wiekach przez różnople-
mienną ludność, śród której przeważył jednak
pierwiastek mazurski, Główną rzeką powiatu
jest Hwider, zabierający w powiecie z prawej
strony: Piasecznę, Sienniczkę i Mienię; z le-
wej: Rudnię i wpadający na granicy powiatu
pod Otwockiem do Wisły, W północnej czę-
ści przerzynają powiat: Czarna z Długą i Rzą-
dza, uchodzące do Narwi. Rzeczki te odpro-
wadzały obfite wody leśne, lecz przy szybkiem
wycinaniu lasów w pobliżu obu linii dróg że-
laznych, istnienie ich dalsze jest wielce zagro-
żone. W 1880 r. powiat posiadał 39,875 mr.
lasów prywatnych nieurządzonych, 5,284 mr,

lasów urządzonych, 2786 mr. wyciętych lecz  

nowo obsianych, 11,694 mr. świeżo wyciętych
lecz niezadrzewionych, 627 mr. należących
zdawna do włościan, 2,955 mr. oddanych wło-
ścianom za serwituty, 924 mr. należących do
osad miejskich. Ogółem obszar leśny wynosił
około 64.000 mr. Uboga gleba nie sprzyja po-
myślnemu rozwojowi rolnictwa, żyto i kartofle
stanowią główne produkta rolne, Ogrodnictwo
mało rozwinięte; w 1880 r. sady dworskie
obejmowały 328 mr., sady włośc. 185 mr.,
w osadach miejskich 14 mr. Mimo to nie zby-
wa powiatowi na większych staranniej prowa-
dzonych gospodarstwach (Otwock, Stara Wieś,
Wielgolas, Mińsk, Kuflew). Łatwość korzyst-
nego zbytu produktów i dochody z letnich
mieszkań, wywołują tworzenie się licznych
kolonij i folwarków, zwłaszcza przy liniach
obu dróg żelaznych. Obfite pokłady torfów
w Otwocku pozwoliły założyć tam fabrykę
przerabiającą takowe na proszek dezinfekcyj-
ny i kilka innych produktów, Innych zakła-
dów fabrycznych posiadał pow. miński w 1877
r. 12, a w tej liczbie 2 gorzelnie z produk. na
36,000 rs., 2 browary z prod. na 2,000 rs.,
1 dystylarnia z prod. na 82,000 rs., 3 cegiel-
nie z prod. 32,746 rs., 1 huta szklana z prod,
8,000 rs., 2 tartaki z prod. 2,200 rs. i 1 gar-
barnia z prod. na 500 rs. Oprócz tego było
74 młynów i wiatraków z prod, na 158,400 rs.
Ogólna cyfra produkcyi dochodzi do 270,000
rs. Zakłady te zatrudniały 140 robotników,
Ludność powiatu wynosiła w 1867 r. 55,022
dusz, a w 1877 r. 74,714, w tem 37,131 męż.,
36,588 kob. O niskim stanie oświaty świad-
czy mała ilość szkół, których powiat posiadał
1688 r. 16, a mianowicie: w Mińsku, Kałuszy-
nie, Siennicy, Karczewie, Latowiczu, Kołbieli,
Cegłowie, Stanisławowie, Wielgolasie, Dębem
W., Rudzie, Kuflewie, Wiązownie, Jakubowie,
Józefowie, Ilwowem, Pod względem kościelnym
pow. miński stanowi dekanat dyec. warszaw-
skiej, składający się z 20-stu parafii: Cegłów,
Długa Kościelna, Glinianka, Jakubów, Jeruzal,
Kałuszyn, Karczew, Kiezki, Kołbiel, Kuflew,
Latowicz, Mińsk, Pustelnik, Siennica z filią
w miejscu, Stanisławów i Wiązowna, położone
w pow. nowomińskim, Czerwonka zaś, Ole-
ksin, Wierzbno i Wiśniew w węgrowskim po-
wiecie. Pod względem sądowym posiada sąd
pokoju okr. III dla M, i Kałuszynai dzieli się
na 4 okręgi sądów gminnych: Mińsk, Lato-
wiez, Glinianka, Stanisławów. Pod względem
administracyjnym składa się z 2-ch miast:
Mińska i Kałuszyna, 5-ciu osad miejskich
(Cegłów, Kołbiel, Siennica, Latowicz, Stani-
sławów) i 16 gminwiejskich: Cegłów, Chru-
ścice, Dębe W., Glinianka, Iwowe, Jakubów,
Kołbiel, Kuflew, Latowicz, Ładzyń, Łuko-
wiec, Mińsk, Otwock, Siennica, Stanisławów,
Wiązowna. Br. Ch. ŚŚ
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Mińsk, zwany także Mińskiem Litewskim,
w dokum. łacińskich Minscum, w słow. Mieńsk,
Mińsko, w narzeczu ludowym Miensk, staro-
żytny gród słowiański, za najazdu waregskie-
go stolica udziału w księstwie połockiem, wy-
niesiony następnie na stolicę wojew. mińskie-
go, a po drugim podziale rzeczypospolitej głó-
wne miasto powiatu i gub. mińskiej; rezyden-
cya gubernatora, archireja eparchii mińskiej
ido 1869 r. biskupa katol, dyec. mińskiej.
Leży pod 530 34 płn. szer. i 450 46' geogr.
dług., po obu brzegach rz. Świsłoczy, przy
ujściu do niej rzeczek: Krupki i Stepni, a da-
wniej Niemihi, której koryto już wyschło i
stanowi dziś ulicę tego nazwiska w niższej czę-
ści miasta, z rynsztokiem pośrodku, gdyż wo-
da silnie tu wzbiera podczas roztopów wiosen-
nych. Leży w malowniczej miejscowości; po-
przednio przy krzyżowych gościńcach poczto-
wych: wileńsko-bobrujskim i borysowsko-no-
wogródzkim, obecnie przy liniach dróg żelaz.:
moskiewsko-brzeskiej i lipawo-romeńskiej, Ma
około 60000 stałych i niestałych mieszkań-
ców, chociaż przed dwudziestu laty zaledwo
połowę ich liczył. Zydów jest prawie 7,.
Wzrost nagły zawdzięcza zbudowanym kole-
jom. Liczy około 1600 dm., w tej liczbie
1100 dm. murowanych. Ma pięć cerkwi pra-
wosł, wraz z cmentarną na Strożowce, 8 kaplic
prawosł. przy różnych zakładach dobroczyn-
nych i naukowych, 2 monastery prawosł., od
niedawna założone (ob. Mińska Eparchia), 3
kościoły katol., licząc w to dwie świątynie na
cmentarzach: Kalwaryi i Złotej-Grórce, kaplica
katol. przy szpitalu towarzystwa dobroczyn-
ności (ob. Mińska Dyecezya), 1 kościół ewan-
gielicki przy ulicy Zacharzewskiej, z muru
w połowie obecnego stulecia wzniesiony, 1
meczet tatarski drewniany przy ulicy Tatar-
skiej; wspaniała synagoga żydowska przy uli-
cy Zamkowej i około 40 domów modlitwy.
Pod względem przemysłu fabrycznego w 1883
r. było w M.: 3 mydlarnie, 5 garbarni, 1 fa-
bryka świec, 1 gorzelnia, 5 browarów piwnych,
2 miodosytnie, 1 tartak, 2 fabryki tytuniu, 14
cegielni, 1 fabryka kafli i ceramicznych wy-
robów, 1 odlewnia żelaza, 6 fabryk zapałek,
w ogóle 45 fabryk, produkujących na summę
przeszło 265,000 rubli i zatrudniających206
robotników. Różnych rzemieślników miasto
posiąda około 800, w tej liczbie do 270 termi-
natorów i do 400 pomocników. Cech krawie-

. eki prawie wyłącznie w ręku żydów, Inne fa-

chy rzemieślnicze dzielą się pomiędzy chrze-
ścianami i żydami, przewaga jednak jest po
stronie ostatnich. Handel cały pozostaje w rę-
kach żydowskich i konkurencya z nimi bardzo
ciężka. W ostatnim dwudziestoleciu nastąpiło
całkowite przeobrażenie w obyczajach, mowie,
stroju i moralności żydów; statystyka krymi-
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nalna zaznacza ich udział w zbrodniach i wy-
stępkach w stosunku przerażająco postępowym,
Za to tatarzy, od czasu Witolda tu osiedli, są
wzorem obyczajności, pracowitości i uczciwe-
go zachowania się; liczba ich nie przenosi 900
osób płci obojga, trudnią się przeważnie upra-
wą wybornych warzyw i garbarstwem; kroni-
ki sądowe nigdy nie zapisały ich imion wśród
występnych kryminalnie. M. jest odległy o
916 w. od Petersburga, 702 w. od Moskwy,
521 w. od Warszawy, 179 w. od Wilna, 252
w. od Pińska, 65 w. od Ihumenia, 161 w. od
Bobrujska, 75 w. od Borysowa, 328 w. od
Mozyrza, 300 w. od Rzeczycy, 204 w. od Słu-
cka, 142 w. od Nowogródka. Odległości te
obliczone podług dróg pocztowych lub kolejo-
wych. Zakłady naukowe: gimnazyum klasycz-
ne męskie, dawniej ośmioklasowe, istniejące
od 1805 r. (w 1881/2 r. 522 uczniów, w tem
142 żydów); gimnazyum siedmioklasowe żeń-
skie (około 400 uczennic), założone po 1866 r.;
szkoła realna siedmioklasowa, od kilku lat
funkcyonująca, powstała ze składek szlachty
1 miasta (w 1881/2 r. 59 uczniów, w tem 22
żydów); seminaryum duchowne prawosławne,
wychowujące około 240 seminarzystów (ob.
Mińska Eparchia); szkoła powiatowa duchowna
męska (do 220 uczniów); szkoła organistów i
chórzystów kościelnych, założona przed kilku
laty przez ks. Sęczykowskiego; szkoła du-
chowna powiatowa dla panien (do 100 uczen-
nie); przytulisko i pensya dla sierot imienia
Maryi, zwane Pryjutem, wychowuje do 60
dzieci; 3 szkoły rządowe niższe żydowskie.
Zakłady dobroczynne i inne instytucye publiczne:
szpital gubernialny na 70 łóżek, z oddziałem
dla cierpiących umysłowo na 20 łóżek; szpital
towarzystwa dobroczynności, założony przez
biskupa Dederkę (ob. Mińska dyec.) na łóżek
24, przed kilku laty jeszcze zawiadywany
wzorowo przez siostry miłosierdzia (szarytki),
dziś już usunięte; szpital żydowski na 65 łó-
żek; szpitale: w ostrogu, czyli więzieniu pu-
blicznem na 40 łóżek i wojskowy stały przy
koszarach na 60 łóżek. Towarzystwo pomocy
dla uczącej się młodzieży, od niedawna założo-
ne, lecz bardzo czynne i odznaczające się bez-
stronnością; towarzystwo dobroczynności, nie-
gdyś bardzo świetne, dziś przeobrażone, pod-
upadłe i mało czynne; towarzystwo rolnicze

mińskie, założone w 1876 r., służy do podniesie-
nia stosunków ekonomicznych gubernii, urzą-
dza wystawy rolnicze, pośredniczy w zakupie
maszyn rolniczych, nasion, w zbycie produ-
któw i t. d.; towarzystwo muzyczne, założone
w 1880 r., urządza peryodyczne zebrania mu-

zykalne, proteguje artystów i t. d.; towarzy-
stwo wzajemnego ubezpieczenia 0d ognia w o0-
brębie miasta, zaledwo od paru lat założone,
funkcyonuje dobrze; towarzystwo wzajemnego
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kredytu, rodzaj spółki komandytowej, udziela
kilkoterminowe pożyczki członkom swoim; bank
handlowy; towarzystwo ratunkowe od ognia
w obrębie miasta, z młodzieży dobrowolnie za-
ciągniętej, od lat kilku ukonstytuowane,
Oprócz wzmiankowanego towarzystwa ratun-
kowego istnieje straż ogniowa, t. zw. Pożarna
komenda, licząca 50 ludzi, z brandmeistrem na
czele, 36 koni, 3 wielkie sikawki, 8 mniej-
szych, 15 beczek na kołach i inne przyrządy,
urządzenie której kosztowało do 15,000 rs.
Od lat 10-ciu miasto posiada wodociągi z wy-
borną wodą źródlaną, sprowadzaną ze źródeł
ogrodu miejskiego. Ta obfitość wody nietyl-
ko ważna pod względem sanitarnym, lecz i
w czasie pożarów. Przed rozprowadzeniem
wody źródlanej po mieście, gdy mieszkańcy
zmuszeni byli używać wody ze Świsłoczy, za-
trutej ściekami miejskiemi, M., pomimo wzgó-
rzystego położenia, słynął z pomorów peryo-
dycznych, zwłaszcza w czasie cholery, która
tu często i strasznie grasowała. Odtąd stan
sanitarny polepszył się, ale rozbudowane w o-
statnich czasach szeroko przedmieścia są wzo-
rem nieczystości i ścisnąwszy miasto obręczą
miazmatów, grożą zdrowotności jego coraz
bardziej, zwłaszcza, że na bliskość cmentarzy,
zły stan jatek w środku miasta, pranie bieli-
zny szpitalnej i innej w zatamowanej przez 2
młyny rzece nikt nie zwrąca uwagi. Zbiory
naukowe i inne. Biblioteka gimnazyalna, skła-
da się z 4000 dzieł ważnych, pomiędzy który-
mi nie mało starych i późniejszych druków
polskich, zebranych z dawnych zakładów nau-
kowych i bibliotek poklasztornych; posiada do
100 kart i atlasów geograficznych, do 300
sztychów i rysunków, wiele historycznych ta-
blie i inne rzeczy, Gabinet fizyczny i przy-
rodniczy przy gimnazyum męskiem posiada do
150 instrumentów i aparatów, do 400 modeli,
do 700 minerałów. Muzeum archeologiczno-
etnograficzne przy miejscowym komitecie sta-
tystycznym gubernialnym, mieszczące się
w gmachu gubernatora, posiada do 600 wyko-
palisk z epok: kamiennej i bronzowej, około1000 tomów dawnych druków polskich i ła-cińskich, z bibliotek poklasztornych zebranych,
parę tysięcy okazów różnych wyrobów miej-
scowych odnoszących się do etnografii, nieco
monet krajowych i różnych pamiątek, orąz
zbiór czaszek ludzkich, pochodzących z kurha-
nów przedhistorycznych. Muzeum to przed
dziesięciu laty zostało uporządkowane przez
archeologa Henryka Tatura, zdolnego bada-
cza, teraz z powodu przeniesienia do in-
nego lokalu uległo zupełnemu pomieszaniu,
a niema kompetentnej ręki, któraby ład nau-
kowy tu wprowadzić mogła. (iekawą jest
w tym zbiorze nie wydana mapa archeologicz-
na gub. mińskiej, wykonana przez wzmianko- 

wanego Tatura, na której są wykazane WSszy-
stkie miejscowości posiadające przedhistorycz-
ne pomniki: jako to: kurhany, horodyszeza,
okopiska, zamki, kamienie pamiątkowe, żalniki
inne. Tatur podzielił wszystkie pomniki na

25 grup i wykazał w Mińszczyźnie do 30000
kurhanów i do 1000 horodyszcz i okopisk,
Drugą pracą godną uwagi jest: mapa gmin
gub, mińskiej, przygotowująca się staraniem
światłego członka Aleksandra Piestowa. Ko-
mitet corocznie ogłasza tak zwane statystycz-
ne wiadomości, dotyczące gubernii (Trudy min.
gub. stat. komiteta), a jakkolwiek wyda-
wnictwa te noszą na sobie cechę szablonowej,
kancelaryjnej roboty, z tem wszystkiem za-
wierają nie mało cyfr, mogących rozjaśnić nie
jedno zjawisko społecznych przeobrażeń i po-
trzeb istotnych mieszkańców. Dalej zaznacza-
my biblioteki: seminaryum prawosławnego i
gimnazyum żeńskiego; archiwum centralne są-
downietw i grodów dawnego wojew. mińskie-
go 1gub. od jej ustanowienia, zwiezione tu
przed kilkunastu laty i ulokowane w gmachu
kościoła pobernardyńskiego. Gabinety: fizycz-
ny, nauk przyrodniczych, laboratoryum che-
miczne i bibliotekę przy szkole realnej , które
ciągle się pomnażają staraniem niezmordowa-
nego pedagoga, dyrektora Jana Samojły, sy-
na wykwalifikowanego medyka wileńskiej
wszechnicy. Z gmachów ważniejsze są: pałac
gubernatorski, przy Wysokim Rynku, zdawne-
go kolegium jezuitów; pałac archirejski, przed
kilkunastu laty przy skwerze, na tak zwanem
Nowem-Mieście wzniesiony, z pięknym ogro-
dem; pałac obrad szlacheckich przy tymże
skwerze, po 1863 r. zamieniony na teatr miej-
ski, od niedawna powrócony szlachcie; gmach
wszystkich juryzdykcyi, przy Wysokim rynku;
seminaryum prawosłąwne na Trojeckiej górze,
gimnazyum męskie przy ulicy Franciszkań-
skiej i żeńskie przy ulicy Dominikańskiej,
dobroczynność przy ulicy Felicyańskiej; szpi-
tale na Trojeckiej górze i pod koszarami;
więzienie w kształcie zamkuz czterema baszta-
mi i wysokim murem obwodowym, przy ulicy
Zborowej; koszary wojskowe w murach podo-
minikańskich i pobernardyńskich; kasa i ma-
gistrat w murach pojezuiekich, przy Wysokim
Rynku. Z prywatnych gmachów celuje archi-
tekturą pałac Hausmana, przy skwerze na
Nowem-Mieście. "Tu mieści się klub miejski,
posiadający czytelnią pism peryodycznych,
nie wyłączające polskich, tudzież salon dla kon-
certantów i zarazem balowy. Miejsca rozrywełk
t przechadzek, Ogród zwany gubernatorskim,
nad rzeką Swisłoczą, w prawdziwie uroczej
miejscowości, założony niegdyś wielkim kosz-
tem staraniem gubernatora Karniejewa, po-
siada piękne cieniste aleje i ustronia nadwo-
dne, pełne liściastych i świerkowych drzew
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lecz oddawna już nieposzanowany i bardzo
zmniejszony przez wciskające się tu różne nie-
stosowne zabudowania, jak łaźnie i zakłady fa-
bryczne. Ogród ten opisała Ewa Felińska (ob.
Pamiętniki, t. II, str, 308—304). Drugiem
miejscem przechadzki jest skwer na Nowem-
Mieście, obejmujący 8 mr. przestrzeni w fo-
remnym kwadracie, poprzednio plac dla ówi-
czeń wojskowych, obsadzony drzewami, w po-
środku ma basen z fontanną, Szkoda tyl-
ko, iż i to miejsce nie jest, dostatecznie u-
szanowane przez publiczność. Teatrów by-
ło dwa; jeden na Wysokim Rynku na
placu, w gmachu ratuszowym, przed dwu-
dziestu kilku laty rozebrany; drugi przy tym-
że placu, własność prywatna, zgorzał w 1884
roku. W obu dawano naprzemian przed-
stawienia rosyjskie i polskie. Ńcena mińska
szczyciła się nawet talentami dramatycznemi,
jak komik Fedecki, Drozdowska i inni, a za
czasem dyrekcyi Śniadeckiego, wnuka Jędrze-
ja, mianowicie w latach sześćdziesiątych, do-
szła do największego rozgłosu. Wystawiano
nawet duże dramata i operetki, jak np. Kon-
kurentów, utalentowanego kompozytora tych
stron Floryana Miładowskiego. Polska scena
nie istnieje już od lat dwudziestu, co zaś do
rossyjskiej, to niekiedy wędrowne trupy da-
wały tu i dają przedstawienia z powodzeniem.
Księgarni istnieje w M. 5, z tych najważniej-
sze: Zofii Sawickiej, przed kilkunastu laty
brata jej Aleksandra Walickiego, i B. Grodlew-
skiego, wraz z czytelnią. Inne należąc do ży-
dów, trudnią się wyprzedażą szkolnych pod-
ręczników lub różnej zużytej zbieraniny. Dru-
karni jest 4, z tych jedna rządowa, ale po
roku 1868 wcale nie tłoczą druków polskich,
O czasie powstania dawnych drukarń polskich
w M. nie wiedzą dobrze ani Bandtkie, ani Le-
tewel, były jednak od dość dawnych czasów
i wytłaczały przeważnie mało znacząceksiąż-
ki duchownej treści, panegiryki, kazania lub
sprawy procesowe. W 1812 r. istniała dru-
karnia administracyi departamentowej, w któ-
rej drukowano okólniki rządu tymczasowego,
Gazetę polską mińską z buletynami i drama-
cik Jana Chodźki (ob. Bindtkie: Histor, drukarń,
t. II, str. 7). Przed rokiem 1822 powstała
drukarnia Stefanowicza (ob. Lelewel: Ksiąg
bibliogr. dwoje, t. I, str. 228), lecz bliższych
szczegółów o jej działalności nie mamy; zdaje
się, że została nabytą przez Jokiela Dworca,

który z pomocą spółki księgarskiej wydawni-
czej braci Bejlinów w latach pięćdziesiątych i
sześćdziesiątych, wydawał utwory białoruskie

incentego Marcinkiewicza, polskie Michałą
Bohuszą Szyszki, Mikołaja Łojki, Syrokomli
i inne. Obecnie najlepszą jest drukarnia Salo-
mona, wykonywująca przytem prace chromo-
litograficzne i litograficzne. Śklepów nale-  
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żących do miasta jest 25, prywatnych do 700,
magazynów większych do 40, hoteli do 30,
garkuchni 100, restauracyi 5, cukierni3,ztych
odznacza się Szeninga, na rogu ulicy Domini-
kańskiej przed skwerem, posiadająca czytel-
nią pism peryodycznych, piewyłączająć i pol-
skich; szynków wódczanych około 200, hurto-
wych składów wódki 8. Miasto jest zabudo-
wane na pięciuset kilkunastu morgach, w
przedmieściach posiada drugie tyle obszaru;
wygonów i pastwisk, należy do miasta około
1900 mr., pól i łąk wydzierżawianych około
55060 mr.; przytem miasto ma około włóki la-
su, dwa młyny i tartak na Świsłoczy. Do-
chody miasta w 1882 r. wynosiły 135000 rs.,
wydatki zaś 145800 rs., deficytu zatem było
10800 rs. Przed laty kilkudziesięciu sławnym
był M. zjazdami oby watelskiemi na tak zwane
kontrakta marcowe na św. Józef. Rozwiel-
możniony wtedy duch pieniactwa stwarzał ty-
siące procesów, tłumnie więc układano się
z adwokatami o przewód spraw, zaciągano po-
życzki, zawierano różne tranzakcye, załatwia-
no się kompromisami, kojarzono stadła i t. d.
Dziś te kontrakty ze zmianą okoliczności zo-
stały zaledwo w tradycyi, Równie świetnie
do ostatnich wypadków sejmikowano tu na
wyborach szlacheckich, zwanych elekcyami.
Doba marszałkowstwa Leona Osztorpa, od
1828 do 1846 r., była najpamiętniejszą ale za-
razem najsmutniejszą w dziejach szlachty miń-
skiej, bo się nurzano w zbytku a lud poddań-
czy jęczał w ucisku. Ostatnie elekcye wy-
padły w 1862 r.; wtedy okoliczności nastroiły
obywatelstwo poważnie. Spisano pamiętny
protokół, w skutek czego rozwiązano i zawie-
szono odtąd wszelkie wybory, a szlachta, stra-
ciwszy ostatecznie po 1868 r. wszystkie swe
wyjątkowe przywileje, ograniczoną nawet zo-
stała w prawach, których dotąd nieodzyskała,
Meleorologiczne spostrzeżenia pomiędzy 1849 a

1808 r. czynili w M. profesorowie gimn.
Adolf Rodziewicz i Zbikowski, tudzież pastor
Wiliams i Kupfer. Z ich spostrzeżeń okazuje
się, że średnia temperatura bywa: wiosną
-- 3.41, latem -- 14.1, jesienią |- 4,1, zimą
— 8.5, całego roku -- 4.6. Położenie górzy-
ste 1 szczególne topograficzne pochylenie kra-
Ak względem kotliny morza Baltyekiego i prą-
dów tędy płynących od bieguna północnego,
powodują częste wiatry północno-zachodnie
lub zachodnie, które panują średnio około 260

dui w ciągu roku i czynią klimat wcale nie-
dogodnym dla gospodarstwa, ogrodnictwa i
pszczolnietwa, Izotermy M. równają się oko-
licom Prus północnych i północnych wybrze-
ży morza Kaspijskiego w stronie Guryewa nad
Uralem; izotery okolicom Warszawy 1 Per-
mu; izochimeny okolicom Rygii Astrachania.
Wostatnim dwudziestoleciu, w skutek wycię-
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cia lasów okolicznych w szerokiem promieniu,
klimat bardzo się pogorszył, Historya, Założenie
M. ginie w pomroce wieków i o początku jego
nie nie wiemy. Wprawdzie Jaroszewicz (Obraz
Litwy, t. I, str. 56) i Narbut (Dzieje narodu
lit., t, LLI, str, 228) nadmieniają z Latopisców
Daniłowicza o założeniu M. pod 1066 r., lecz
jest to raczej data powstania nie M., lecz dziel-
nicy mińskiej w ks. połockiem, ponieważ mia-
sto wyprzedziło o wiele kronikarską dobę.
Musiało ono istnieć w czasach przedhistorycz-
nych i być ważnym grodem osiadłego tu ple-
mienia słowiańskiego Krywiezan, praojców
teraźniejszych tubylców, przezwanych nie-
właściwie białorusinami, albowiem należą oni
do grupy czarnorusinów. Kiedy przybysze
skandynawcy, Waregowie zaczęli ujarzmiać
ziemie północnej Słowiańszczyzny, wtedy nie-
jaki Rogwołod, posunąwszy się w krainę Kry-
wiczan, założył w X w. ks, połockie, aż po za
M. daleko sięgające. Ten Rogwołod miał pię-
kną córkę Rogniedę, zmówioną w małżeństwo
Waregowi Jaropełkowi, wielkiemu kniazio-
wi kijowskiemu, starszemu bratu Wolde-
mara czyli Włodzimierza, władzcy Nowogro-
du, następnie Kijowa i całego zaboru Ware-
gów, z normandzka przezwanego Rusią. Lu-
bieżny, chciwy władzy i mściwy Woldemar,
chcąc dokuczyć bratu, z którym się wodził o
dzielnicę i zagrożony musiał uciekać do $kan-
dynawii. Wracając z tułaczki około 980 r. wy-
prawił z Nowogrodu poselstwo do ks. poło-
ckiego z oświadczeniem, aby złamano słowo
Jaropełkowi, którego nienawidził, i jemu od-
dano Rogniedę. Taka propozycya oburzyła
ojca i córkę, żądającą Jaropełka, to też rozsza-
lały namiętnością i zemstą Woldemar najeżdża
z drużynami swemi Połock, stolicę Krywiczan,
w perzynę obraca, zabija Rogwołoda i dwóch
jego synów, a Rogniedę gwałtem sobie przy-
właszcza wraz z dzielnicą Połocką. Poczem
zabrawszy lud krywiczański idzie na Kijów,
podstępem morduje brata swego Jaropełka,
z pomocą zdrajcy Błuda, ulubieńca jaropełko-
wego, l zagarnia władzę wielkoksiążęcą. Ro-
gnieda, ofiarą namiętności swego dzikiego pa-
na, chociąż miała z nim czworo dzieci, zniena-
widziwszy go, pałając zemstą za śmierć ojca
i braci, wreszcie za pozbawienie jej własnego
SZCZĘŚCIA, Zamierza go pozbawić życia. Za-
miar się jednak nie udał, Woldemar z kolei
postanawia uśmiercić Rogniedę i byłaby stra-
coną, gdyby w ostatniej chwili pierworodny
jej syn lIzasteif (Iziasław) nierozbroił serca
okrutnego ojca. Wtedy Woldemar darował
życie Rogniedzie, wysłał ją z Kijowa wraz

- z Iziasławem w kraj Krywiczan pod Mińsk, do
świeżo wzniosionego Zasławia (ob. Zasław ),

, Tu Rognieda pędząc dni smutne w zakonnej
sukni na wygnaniu, około r. 1000 życia doko-  

nała, a Iziasław zaledwo o rok przeżył matkę,
zostawiwszy synów: Wszesława i Wrotysła-
wa. Pierwszy umarł w wieku młodocianym
około 1003 r., Wrotysław zaś panował po oj-
cu w Połocku i nad dzielnicą mińską, Ponie-
waż Woldemar nie lubił Iziasława, pomnąe je-
go przywiązanie do matki, ztąd mimo starszeń-
stwa w rodzie, wydziedziczył go z posią-
dłości po mieczuidał mu tylko udział po matce
w ks, połockiem wraz z Mińskiem. Z tego więc

powodu potomkowie Iziasława uważali się zą
pokrzywdzonych i w ciągu kilku pokoleń z rzę-
du rościli pretensye do młodszej linii kijow-
skiej i godności wielko-książęcej, przez co na-
razili się jej, wywołując nienawiść i ciągłe
wcjny. Dziecii wnuki innych synów Wol-
demara kłóciły się z sobą i mordowały; ale
w ząaciekłości przeciw Iziasławiczom byli zaw-
sze w zgodzie, czynili napady na ich udziały,
pomiędzy którymi M. niejednokrotnie był za-
lany krwią i ogniem spustoszony. Wszesław
Wrotysławicz z Dudutek (1051—1101 r.; ob.
Dudzicze), wierny tradycyi rodowej walczy
z Iziasławem, w. ks. kijowskim, i braćmi jego,
oblega Psków, zdobywa Nowogród, łupiąc
cerkwie i zabierając mieszkańców w niewolę;
nawzajem Iziasław korzysta z nieobecności
wroga, pustoszy jego dzielnice, zdobywą i
niszczy obronne miasto M, (o którem kroniki
po raz pierwszy wspominają z powodu tej po-
żogi).  Wszesław spiesząc z pod Pskowa przy-
był zapóźno dla obrony swego grodu, lecz na
zgliszczach onego stoczył krwawą choć niepo-
myślną dla siebie bitwę mad rzeką Niemihą
ostatnich dni lutego 1067 r., po zebraniu zaś
resztki sił udał się na płd, pod Kijów, zmusza-
jąc lziasłąwa do śpiesznego odwrotu dla obro-
ny własnych posiadłości, Znużeni walką knia-
ziowie waregscy zapragnęli nareszcie pokoju.
Nie zważając na godziwość środków, Iziasław
zapewnią wszelkie bezpieczeństwo Wszesła-
wowi i zaprasza go do obozu pod Smoleńskiem,
tam zaś podstępnie więzi wraz z dwoma syna-
mi i odsyła do Kijowa. Wkrótce potem,
wskutek przegranej bitwy z Połowcami, zbun-
towani kijowianie zrzucają z tronu Iziasława,
a na miejsce jego Wszesława obierają. Rządy
tego w Kijowie, jako w. księcia, trwały zale-
dwie siedm miesięcy, gdyż Iziasław przy po-
mocy Polaków, pod dowództwem króla Bole-
sława Śmiałego, nie zaś Krzywoustego, jak
chce Syrokomla (ob. Teka wileńska, 1857 a
M 1, str. 206) wrócił napowrót do Kijo -
wa, Wszesław zaś ledwie zdołał zachować
dzielnicę połocką, w której odtąd przez lat kil-
kanaście przebywał sposobiąc się do nowej
wyprawy, zaszłej dopiero za panowania w.
księcia Wsiewołoda. Wszesław uderzył po-
wtórnie na Nowogród i Smoleńsk, lecz nawza-
jem doznał odwetu przez najście zbrojne Kijo-



wian pod dowództwem syna w. księcia młod-
szego Woldemara (Włodzimierza, zwanego póź-
niej Monomachem), który zniszczył znaczną
przestrzeń ziemi Wszesława, przyczem Mińsk
uległ znowu ruinie w 1084r. W 1101 r. u-
miera Wszesław, po którym synowie dziedzi-
czą. Zdaje się że jednego z nich Hleba (1101—
1119 r.) uważać należy za pierwszego księcia
wyłącznie mińskiego. Podział ojcowizny stał
się przyczyną nowych między kniaziami zamie-
szek, ponieważ Dawid, brat Hleba, uważając
siebie skrzywdzonym, wezwał pomocy odwie-
cznych wrogów rodu swego z Kijowa, którzy
w Marcu 1104 r. najechali księstwo mińskie
i same miasto oblegli. Tą razą jednak Mińsk,
lepiej zapewne obwarowany, wytrzymał sztur-

my kijowskich zastępów. W dalszym ciągu
swych rządów Hleb kierując się polityką oj-
-'c©owską, wypowiedział posłuszeństwo Monoma-
chowi (który objął już władzę najwyższą w
Kijowie), spalił miasto Słuek, ludność na prze-
strzeni między Prypecią i Dźwiną uprowadził
w niewolę i wywołał tym sposobem wojnę z
Monomachem w 1115 r. Wówczas sam w, ksią-
żę ruszył pod Mińsk, syna zaś Jaropełka wy-
słał dla zniszczenia Drucka, należącego do
dzielnicy Hlebowej. Grożna burza zawisła nad
księstwem mińskiem, lecz tą razą jeszcze za:
żegnaną została. Zanosiło się na długie i pra-
widłowe oblężenie samej stolicy, gdyż Mono-
mach tuż obok kazał budować warownią dla
wygodnego pomieszczenia swego wojska, ogło-
dzenia miasta i stanowczego pokonania nie-
sfornego kniazia. Hleb zatem widząc niepodo-
bieństwo dalszej obrony złożył hołd Monoma-
chowi i przez tegoż utrzymanym został przy
rządach księztwa. Ale w parę lat później Hleb
podnosi nowy rokosz, zostaje jeńcem Monoma-
cha i umiera w Kijowie 13 września 1119 r.,
zostawując synów: Wszewołoda, Włodzimierza
i Rościsława pozbawionych ojcowizny. Wcza-
sie tej powtórnej wyprawy Monomacha Mińsk
uległ siłom nieprzyjaciela i pozostał we wła-
daniu Monomacha, a następnie syna jego Mści-
sława; obszerną zaś dzielnicę połocko -mińską
podzielili pomiędzy siebie bracia uwięzionego
Hleba, i stąd potworzyły się coraz drobniejsze
księztwa na Borysowie, Łohojsku, Gródku Itd.,
ujarzmienie których było łatwem zadaniem,
dokonanem przez następcę Monomacha w. księ-
cia Mścisława. Z jego to rozkazu 4 sierpnia
1127 r. wszyscy podwładni w. książętom ki-
jowskim kniaziowie waregscy z różnych stron
uderzyli na połocką dzielnicę. Nastąpiło zdo-
bycie Borysowa i Łohojska, obróceniew pe-
rzynę Zasłąwia, pojmanie pięciu kniaziów w
niewolę, którzy z rodzinami swemi odwiezieni
najprzód do Kijowa, następnie w 1129 r. wy-
gnani do (Carogrodu wysługiwać się musieli
cesarzom greckim. Tylko wyżej wspomniani  
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synowie Hleba pozostali w kraju na łasce
Mścisława, który synowi swemu Iziasławowi
nadał szerokie posiadłości dawnych kniaziów
połockich (niewyłączając Mińska). Iziasław,
po różnych kolejach, osięga tron wielko-ksią-
żęcy w Kijowie w 1146 r., na Mińsku zaś (0-
czywiście z jego ramienia) panują synowie
Hlebowi, a mianowicie Rościsław, którego w
1151 r. powołują mieszkańcy Połocka dla ob-
jęcia rządów w tem mieście, po wygnaniu (i u-
więzieniu podobno) w Mińsku kniazią Rogwo-
łoda, zięcia Iziasławowego, poprzedniego wład-
cy Połocka. Ten akt samowoli Połoczau za-
twierdzonym został następnie przez w. księcia
Iziasława, który poprzestał na hołdownietwie
Połocka z Rościsławem na czele, niepopierając
sprawy zięcia. W Mińsku zaś po ustąpieniu
Rościsława obejmuje rządy brat jego W ołodar
(1151—1158 r). Gminowładztwo słowiańskie
było w owej jeszcze epoce potęgą, której knia-
ziowie waregesy ulegać musieli, i stąd wyni-
kały częste stosunkowo zmiany rządów wmia-
stach z dawna słynnych handlem i zamożno-
ścią mieszkańców, Właśnie do liczby takich
grodów i Połock należał, skąd Rościsław po
siedmioletniem panowaniu wypędzonym został
w 1158 r., miejsce zaś jego zajął niedawny je-
szcze wygnaniee Rogwołod. To było hasłem
nowej, długoletniej walki. Rościslaw z drużyną
swą uchodząc poniewolnie z Połocka kraj niszczy

po nieprzyjacielsku i wzywa pomocy brata
Wołodora mińskiego; Rogwołod ścigając prze-
ciwnika zajmuje po drodze Zasław, stolicę
trzeciego z Hlebowiczów Wszesława (Wiać-
kiem w kronikach zwanego), oblega Mińsk
chociaż bezskutecznie, zawsze jednak zmusza
Hlebowiczów do układów pokojowych, przy-
czem Wołodar ustępuje dobrowolnie Rościsła-
wowi dzielnicę mińską, sam osiądając na są-
siednim Gródku. W 1160 r. Rogwołod po-
wtórnie kusi się. o zdobycie Mińska i zniewala
Rościsława do przyjęcia nowych warunkow
pokoju. W 1166 r. zjawia się pod Mińskiem
Rogwołod po raz trzeci, szturmuje twierdzę
przezsześć tygodni, której wprawdzie niezdo-
był, wymógł jednak korzystną dla siebie i
drużyny swej ugodę, a mianowicie oswobodze-
niez więzienia swych krewnych, którzy czas
jakiś posiadali Zasław, a następnie przez Ro-
ścisława i Wołodara pojmani, w kajdanach
srogą cierpieli niewolę. Walka Hlebowiezów
z Rogwołodem ciągnęła się dalej z rozmaitem
szczęściem. Ten ostatni niemogąc zawładnąć
Mińskiem, kusił się o zdobycie sąsiedniego
Gródka, stolicy Wołodara; po otrzymaniu je-
dnak niepomyślnych wieści z Połocka, którego
mieszkańcy w nieobecności swego władcy po-
wołali do sprawowania rządów kniazia Świę-
tosława Wasilkowicza, umknął czemprędzej
dla odzyskania swej stolicy. Wedle „Pamią-
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tnoj kniżki* gub. mińskiej (wydanie najnow-
sze) córka Wołodara Hlebowicza, ks. mińskie-
go, miała być poślubioną WaldemarowiI], kr.
duńskiemu, w roku I121, gdy jednak pierwszy
monarcha tego imienia panował w Danii zale-
dwie od 1157—1182 roku, zatem, co najmniej,
cytowana data owych zaślubin jest niezawo-
dnie fałszywą. Dalsze dzieje księstwa miń-
skiego zaciemniają się coraz bardziej i poprze-
stać musiemy na urywkowych wzmiankach
kronikarskich. Niewątpliwie jednak aż do za-
boru litewskiego potomkowie Hlebą utrzymy-
wali się przy swych dzielnicach, Po zgonie
Rościsława włada Mińskiem Wołodar Grróde-
cki od 1188 r., następnie pod rokiem 1186 r.
znajdujemy wzmiankę o Wasilku, synu Woło-
dara rządzącego w Łohojsku, a może i w Miń-

sku jednocześnie. W roku zaś ]165 występu-
ję na scenę dziejową Wołodar, syn owego Wa-
silka, który najdłużej pono opierał się przemo-
cy sąsiedniej Litwy. Lecz w tej porze koń-
czył się okres dziejowego znaczenia dawnych

' krywiczańskich władców Połocka i Mińska,
gdyż całe dziedzictwo potomków Rogniedy
ulegać zaczyna kunigasom litewskim, pod
skrzydła których chroni się dynastya połocko-
mińska, z obawy przed potężniejącemi kniazia-
misuzdalsko-moskiewskiemi, od których tyle
ucierpiał sąsiedni Nowogród i Psków. Są pe-
wne wskazówki, że około 1195 r. Mińskiem
rządzi Mingajłło, następnie Ginwił, a póź-
niej jeszcze Borys (syn Ginwiłła), panujący
też i nad Połockiem; około zaś 1220 roku
widzimy tu Frdziwiłła, książęcia litewskiego.
Nareszcie potężniejszy od swych poprzedni-
ków Ryngold, w. książę litew., skutkiem zwy-
cięstw, najprzód pod Mohylną (o mil kilka od
M., ob.) w 1235 r. nad sprzymierzonemi prze-
ciw niemu kniaziami ruskimi, powtóre pod

_ Kamieniem (również w teraźniejszym pow. miń-
skim, na pograniczu oszmiańskiego) w 1286 r.
także nad Rusinami i rycerzami inflanckimi,
wcielił ostatecznie ziemię Krywiczan do swe-
go potężnego już wówczas państwa. Odtąd
Mińszczyzna stawała się coraz bardziej rdzen-
ną częścią Litwy, zwłaszcza że zamieszkujący
ją Krzywiczanie od niepamiętnych czasów
wyznając kult krewe-krywejtów i mając z Li-
twą liczne stosunki przygotowani byli do-
brze do unii politycznej z tym podwójnie
sobie bliskim krajem. Jednak luźna jakaś
zależność tych okolie od dawnych książąt ru-
skich jeszcze w lat kilka potem jest widoczną;
kiedy bowiem Jarosław, zatwierdzony przez
hana w godności w. księcia moskiewskiego,
w 1248 r. przyjmował liczne deputacye ziem
ruskich, znajdować się tam mieli mieszkańcy

M. (Mienianie). Następca Ryngolda Mendog
al, Mindowe, późniejszy „król Litwy, gromi

pod Kojdanowem (o 6 mil od M.) Tatarów i  

kniaziów ruskich, zapewne na tem samem
miejscu, gdzie (wedle Stryjkowskiego) książę
żmudzki Skirmunt zniósł tychże samych na-
jezdców jeszcze w 1241 r. W XIV w. za Wi-
tenesa i Gedymina władza w. książąt litew.
eoraz silniej się utrwalała na przestrzeni dziel-
nie podległych niegdyś berłu potomków Wło-
dzimierza i Rogniedy; chociaż kroniki wzmian-
kują jeszcze Teodora Świętosławowicza, ks.
mińskiego, hołdownika Litwy, który w imie-
niu Gedymina zawiera traktat pokoju z No-
wogrodem i rycerzami inflanckimi w 1326 r.,
jest to już ostatnia wzmianka o istnieniu tego
księstwa, które zostaje nadal już tylko ziemią
bezpośrednio od władzy w. książąt litew. za-
leżną. Sąsiednie miasta: Turów, Słuck, Bory-
sów, Pińsk, stają się stolicami Gredyminowi-
czów; bliski od M. Zasław, po znanym w hi-
storyi przewrocie politycznym po śmierci Gre-
dymina, kiedy Jawnuta strącony przez Olgier-
da i Kiejstuta z godności wielko-książęcej,
tam osadzonym został, staje się stolicą nowej
dynastyi kniaziów hołdowniczych, która aż do
wygaśnięcia tego rodu w w. XVI spokojnie
sprawowała rządy przeznaczonej sobie dziel-
nicy. M. zatem w tej epoce podrzędne miał
znaczenie i mógł należeć do posiadłości Jar
wnuty Zasławskiego, lub też do Andrzeja
(brata Jagiełły), który dosyć długo sprawo-
wał rządy w Połocku, o czem jednak w kroni-
kach pewnej wskazówki nie mamy. Dopiero
przy schyłku XIV stulecia znajdujemy pewne
ślady wypadków politycznych w tym kraju.
Jagiełło na mocy przywileju z d. 28 kwietnia
1387 r. obdarza brata swego Skirgiełłę księ-
stwem trockiem i wielu posiadłościami na Ru-
si litewskiej, w rzędzie których także pomie-
szeczony M., który jednak wprędce potem w r.

1392 dostaje się Witoldowi, na parę zaś lat
przedtem Jagiełło funduje w tem mieście pier-

wszy kościół rzymsko- katolicki, Mądre rządy
Witolda asymiłowały na zawsze zhołdowane
prowincye metropolii, a chrześcijaństwo o0b-
rządku łacińskiego idąc z Wilna, jakkolwiek
był tu już pierwej znany obrządek słowiański,
tem silniej dopomogło zjednoczeuiu się naro-
dów. Następnie, prawdopodobnie na czas kró-

tki, zawładnął M. znany wichrzyciel Swidry-

giełło, o czem znajdujemy wzmiankę w histo-
ryi pod r. 1408. Nieulega wątpliwości, że

M. żadnego prawie nie miał znaczenia w tych

czasach, nie był bowiem reprezentowanym na

sejmie horodelskim i nie wysłał wcale swych

wojowników do rozprawy z Krzyżakami pod
Grunwaldem; przytem w historyi głucho o M.
przez lat kilkadziesiąt z rzędu, i dopiero nową
o tem mieście znajdujemy wzmiankę w 1441
r., kiedy Kazimierz Jagiellończyk po objęciu
rządów jako w. książę, przywilejem wydanym
w_Brześciu Litewskim pomieścił M, w liczbie
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celniejszych grodów litewskich, którym nada-
ne były pewne swobody municypalne. Ale-
ksander Jagiellończyk w 1496 r. nadaje temu
miastu (przynoszącemu zaledwie 10 kóp gro-
szy ówczesnych dochodu skarbowi w.-książę-
cemu) prawo magdeburskie. Helena, żona te-
go monarchy a córka Iwana III, w. ks. mo-
skiewskiego, zapisuje na cerkiew woźniesień-
ską w M. sąsiednie od miasta dobra Troście-
niec, stanowiące, jak się zdaje, jej przywianek
„©rinile donatio propter nuptias*, co następnie
przez Aleksandra, będącego już królem polskim
po śmierci Olbrachta, zatwierdzonem zostało
przywilejem z 1502 r. O ile od X do XII w.
M. będąc kością niezgody chciwych władzy
kniaziów waregskich, stał się widownią bra-
tobójczych walk pomiędzy pokrewnemi sobie
plemionami, o tyle później ciągle już wzrastał
w dobrobyt i cywilizował się. Dwa wielkie
trakty handlowe, przerzynające M., jeden pół-
nocny, wiodący przez Łohożsk (dzisiejszy £o-
hojsk), Borysów, Orszę, Smoleńsk ku Mo-
skwie, drugi połudn,-wschodni, przez Słuck,
na Wołyń, Ukrainę, Wołoszczyznę ku Caro-
grodowi i w prawo przez Brześć do serca kra-
jów koronnych i dalej, były niby dwie wielkie
wciąż tętniące arterye, mające tu swój zbior-
nik, czynnie rozsyłający życie do koła. Tędy
płynęły bogactwa, tą drogą zawiązywały się
dalekie stosunki, przenikało światło, lecz zara-
zem przychodziły mordy, pożogi i straszne mo-
ry, które nieraz dziesiątkując ludność nieszczę-
sną, samo mto zamieniały w kupę popiołów. Tak
w 1506 r. podcząs najazdu Tatarów spłonął
M. z wyjątkiem zamku, a w parę lat później
zostaje w oblężeniu wojsk nieprzyjacielskich
pod dowództwem buntowniczego warchoła knia-
zia Michała Glińskiego, władcy Turowa i Mo-
zyrza, który cofnął się dopiero za nadejściem
Mikołaja Firleja, wojewody lubelskiego, zwoj-
skiem królewskiem. Zygmunt I ciągnąc na

wojnę moskiewską odwiedza M. i udaje się
stamtąd do Borysowa. Po zwycięztwie orszań-
skiem kraj niebył jeszcze wolnym od nieprzy-
jaciela, gdyż rozproszone oddziały wojsk w.
księcia Bazylego, grasując na Rusi litewskiej,
nieszczędzą też M., który w 1518 r. obowią-
zanym był na wojnę moskiewską wysłać tyl-
ko 10 rycerzy konnych i opłacić 10 kóp gro-
szy podatku. Namiestnikiem mińskiem był
wówczas kniaź Bazyli Iwanowicz Zasławski
z władzą ograniczoną, zupełnie zależną od wo-
li królewskiej, Nieustanna wojna z w. księ-
ciem Bazylim IV za Zygmunta I była zawsze
fatalną dla M., położonego na szlaku nieprzy-
Jacielskim. Wojska rossyjskie, chociaż pora-
żone pod Połockiem w 1518 r., najeżdżają Li-
twę w 1519 r. i w pochodzie zamierzonym na
Wilno niemijają też Mińska. W 1528 hospo-
dar multański jadący do Moskwy tu zatrzy-  

Min 459

manym został, nawzajem wielki książę Bazyli
uwięził posłów polskich przy dworze jego ba--
wiących, Pomimo klęsk tylokrotnych dobro-
byt miasta wzrastać zaczyna; jakoż w „,Usta-
wie wojennej z 1529 r. M. zamiast 10 pła-
cił już 50 kóp groszy podatku. Od 1541 r.
pojawia się tu nowy urząd „„Horodniczych'
celem pilnowania całości miasta a mianowicie
zamku, W 1552 r. Zygmunt August potwier-
dza i rozszerza przywileje miejskie, ustanawia
przytem jarmarki, niezbędne w owej epoce dla
rozwoju stosunków handlowych z Moskwą i
sam parę razy M. nawiedza. Po utracie Po-
łocka w 1563 r. wojska litewskie pod Janu-
szem Radziwiłłem, hetmanem w. lit., cofają

się do M., a w następnym roku zjeżdżają się
tu „„Panowie Radni'* dla obmyślenia środków
obrony w wojnie z Rossją. W tych czasach
wygasa ród Jawnuty Olgierdowiea na Zasła-
wiu, dziedziczący (prawdopodobnie) godność
namiestniczą w Mińsku, odtąd już bowiem za-
miast „„,Namiestników** spotykamy tu „,Staro-
stów**, Pierwszym z nich był Lwan Horno-
staj, słynny statysta i podskarbi z czasów je-
szcze Zygmunta Starego; dalej zaś znajdujemy
na tej godności Dymitra Skumina Tyszkiewi-
cza, marsząłką litewskiego, potem syna jego
Teodora, a nakoniec stryja tegoż Bazylego.
W 1568 r. z dawnego księztwa, a późniejszego
namiestnictwa tworzy się województwo mińskie.

Odtąd w senacie polskim zasiadują wojewodo-
wie mińscy między inflanckimii pomorskimi,
kasztelanowie zaś między gdańskimi i także in-
flanekimi. Nowomianowani senatorowie pod-
pisują akt unii lubelskiej w 1569 r., t.j. wo-
jewoda Gabryel Hornostaj, kasztelan Mikołaj
Talwosz wespół z dawnym starostą (przedu-
niowym) Bazylim Tyszkiewiczem, Janem Kło-
potem, deputatem województwa mińskiego i
wielu innymi. M. jako stolica województwa
staje się siedzibą władzy administracyjnej i są-
dowej. Tu się odbywają sejmiki, kadencye są-
dów ziemskich (,,roki trzykrólskie, trójeckie i
ś. michalskie*), popisy rycerstwa (szlachty)
zwykle we wrześniu (od 8—11 tego miesiąca),
nareszcie od 1581 r. kadencye trybunału litew-
skiego: sądowego i skarbowego alternative
z Wilnem i Nowogródkiem. Znany w dzie-
jach unii brzeskiej Michał Rahoza, metropolita
kijowski, mieszkał czas jakiś w M. jako archi-
mandryta monastyru bazylianów p. tytułem
Wniebowstąpienia Pańskiego, mianowany na

tę godność przez Stefana Batorego w 1576 r.
Zygmunt I[I zaraz po objęciu rządów, a na-

stępnie w r. 1592 przywilejem swym zapewnia
miastu dawne jego swobody i nadto daruje
place i grunta w około leżące, dozwalając
mieszczanom zbudować młyn i papiernię na
Perespie (tegoż nazwania odstrony traktu wi-
leńskiego znajduje się przedmieście M., nad
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niewielkim strumykiem) pod samem miastem,
tudzież drugi młyn na rzece Krupcu. Miasto
swobodnem było wówczas od wielu ciężarów

publicznych, natomiast jednak, jako położone
na głównym trakcie między Moskwą, Wilnem
i Warszawą, obowiązane było dawać podwo-
dy czyli „stacye* dla króla, dworu jego, tu-
dzież posłów swoich i obcych. Tu właśnie po
zabiciu pierwszego Samozwańca w 1606 r. po-

_spólstwo znieważyło księcia Wołkońskiego, wy-
słanego w charakterze poselskim do Krakowa.
Zygmunt III wybierając się na wojnę (ukoń-
ezoną później tylko odzyskaniem Smoleńska),
w przejeździe z Wilna staje w M. i tu przyj-
muje hetmana polnego koronnego Stanisława
Koniecpolskiego, Ustawy cechowe dla rze-
mieślników miejscowych już w tej porze istnia-
ły, gdyż cech szewców mińskich zyskał po-
twierdzenie swych praw na sejmie warszaw-
skim w 1609 r. Tatarzy osiedlają się w M.
jeszcze w XVI w., a może i wcześniej, trudnią
się ogrodnictwem i przemysłem, leczim zarów-
no jak i żydom handel w mieście był wówczas
wzbronionym. Są ślady rozruchów w M, spo-
wodowanych następstwem unii brzeskiej,wszak-
że krwawych scen zaszłych z tej przyczyny w
Wilnie, Witebsku i Połocku, tu nie było, Zna-
ny w dziejach Melecyusz Śmotrycki pisał w
M, rozprawy swe przeciw unii. W początkach

_ XVII wieku głód i mor grasuje na Litwie i M.
z okolicami nieszezędzą, pożary również niszczą
miasto kilkakrotnie; przechody wojsk, podwo-
dy, „stacye'* uciemiężały mieszkańców, któ-
rzy na konwokaącyi w Wilnie 1617 r. zanosili
skargi zgromadzonym tamże senatorom. Z tej
epoki datują się zatargi magistratu z władzą
wojewodzińską i duchowieństwem unickiem o
rozmaite krzywdy izabory. Rycerstwo pol-
skie wracając z wyprawy rossyjskiej uchwali-
ło między sobą składkę, zwaną „kopytkowe”,
1zebraną stąd summą znacznie wspomogło erek-
cyą kościoła i klasztoru dominikanów mińskich,
fundowanych przez Zofią Służczynę, wojewo-
dzinę inflancką, Bliższych szczegółów 0 ze-
branej wtedy sumie niema, lecz musiała być
chyba znaczną, kiedy wzniesiono wspaniałą
świątynię z wybornej cegły. Zakon skasowa-
ny po 1831 r., mury przerobiono na semina-
ryum katolickie a po kasacie tegoż zajęto na
cele wojskowe. Częste zatargi i bójki między
unitami i dyzunitami w ciągu panowania Zy-
gmunta III niepokoją mieszkańców i zniewala-
ją króla rozstrzygać spory przez osobne komi-
sye. Sobór unitów, zgromadzony w Mińsku
pod przewodnictwem metropolityJózefa Welia-
mina Ruckiego w r. 1620 i budowa cerkwi
nieuniekiej na Niemizie w tymże roku, powo-
dują nowe zamieszki między wyznawcami dwu

| przeciwnych obrządków. Tesame zatargi, przy
każdej sposobności ponawiane, trwały też i za  

Władysława IV, który postanowił rozstrzy-
gnąć kwestyą ostatecznie rozdziałem cerkwi
i parafii na unickie i nieuniekie, głównym bo-
wiem powodem waśni była samowola w tym
względzie, objawiająca się naprzemian pomię-

dzy wyznawcami obu kościołów. Był tu na-
wet zjazd Piotra Mohyły, metropolity nieuni-
tów, z Józefem Weliaminem Ruckim, głównym
zwierzchnikiem unii, w 1625 r. Mądre zaś roz-

porządzenie Władysława IV pod względem
rozdziału cerkwi w 1636 r. uspokoiło ludność
miejscową, odtąd bowiem zamieszki religijne
ustawać zaczęły. Zbór helwecki pod opie-
ką możnowładców dysydenckich, mianowi-
cie Radziwiłłów, istniał w M, już w XVI wie-
ku. W następnem stuleciu znajdujemy co-
raz częstsze fundacye kościołów i zgromadzeń
duchownych katolickich, a mianowicie: ber-
nardynów przez Jana Kęsowskiego, stę kra-
snosielskiego, w 1688 r.; następnie benefakto-
rąmi byli Zawiszowie, Chmarowie i in. Zakon
przetrwał aż do 1868 r., w którym rozwiązano
zgromadzenie za gwardyaństwa ks, Leonarda
Moroza, kościół obrócono na archiwum, mury
klasztorne na koszary wojskowe, Benedyktyn-
ki fandował Wojciech Sielawa, kanonik wileń-
ski, pleban derewieński, w 1633 r., skasowane
w 1843 r. za przełożeństwa Moszczyńskiej i
przeniesione najprzód do Nieświeża, następnie
do Słonima a na ich miejsce wprowadzone zo-
stały czernice, Organ nabyty do zboru kalwiń-
skiego w Kojdanowie, Bernardynki wprowa-
dzone w 1633 r. przez Aleksandra Służkę, wo-
jewodę trockiego, przetrwały do 1866 r., po-
tem oddano klasztor czerncom,  Bazylianki o-
sadzone przy kościele św. Ducha przy Wyso-
kim Rynku przez Antoniego Sielawę, metro-
politę unickiego, w 1645 roku, a uposażone
przez Katarzynę Sapieżankę, zakonnicę i prze-
łożoną, zapisem 100,000złp. Po kasacie kla-
sztoru około 1839 roku, na miejscu spalonej
świątyni wzniesiono później sobór katedral-
ny, do dziś istniejący. Ostatnią ksienią by-
ła głośna Makryna Mieczysławska, która w
Rzymie zakończyła życie. W. przywileju
Władysława IV z roku 1638 znajdujemy.
pierwszy ślad istnienia drukarni w M. przy
monasterze Śś, Piotra i Pawła, „dla drukowa-
nija wszelakich knih i zachowanija w nich lu-
diej hodnych tak duchownych jako i swiet-
skich, W przywileju Jana Kazimierza z 1650
r. zamieszczona między wielu innemi także
cerkiew P. Trójcy w M., której unici oddawna
nieunitom zwracać niechcieli, a która tym o-
statnim na mocy przywileju królewskiego przy-
sądzona została. W 1655 r., kiedy większa
część Litwy zdobyta przez wojska rossyjskie
nowy otrzymała zarząd, M. z ramienia cara
Aleksego przyjął u siebie Teodora Arsenjewa
(wedle Syrokomli) lub też kniazia Dymitra
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Chworostyna (wedle „Pamiatnoj kniżki* gu-
bernii mińskiej) jako miejscowego namiestni-
ka lub wojewodę. Być może, że obaj pomie-
nieni wojewodowie jeden po drugim rządzili
w M., cała Litwa bowiem zaledwie w 1662 r.
wróciła pod panowanie Polski. Wynikły stąd
ucisk szlachty, spowodował wysłanie deputa-
cyi do cara Aleksego w 1656 r. pod przewo-
dnictwem Cedrowskiego. Deputacya wyjedna-
ła znaczne ulgi dla szlachty miejscowej, któ-
rej dozwolono sądzić się dawnem prawem kra-
Jowem. Niemniej jednak ta ostatnia, lat kilka
z rzędu trwająca wojna, straszliwie spustoszy-
ła całą niemal Litwę. Rzeź mieszkańców, po-
Żary kościołów i klasztorów, ruina miast, wsi
i dworów była powszechną w całym kraju, M.
zaś z powodu swego położenia geograficznego
ucierpiał stosunkowo najwięcej, tembardziej.
kiedy mór trwający aż do stycznia 1658 r.
grasować zaczął. W ciągu tej smutnej epoki
znajdujemy pierwsze ślady fundacyi jezuitów
w M. za staraniem ks. Hieronima Sanguszki,
biskupa smoleńskiego (syna Kazimierza, woje-
wody mińskiego), który zapisał im kamienicę
na Wysokim Rynku w Mińsku i 80,000 złp.
na dobrach Krupki, przeniesione potem na do-
bra Raków. Następnie jednak spadkobiercy
biskupa starali się unieważnić zapisy jego po-
czynione na korzyść jezuitów, którzy w ciągu
lat kilkunastu przy ograniczonych środkach
materyalnych, pozbawieni byli w M, wszelkie-
go wpływu i znaczenia, dopóki nie zyskali o-
pieki zamożniejszej szlachty miejscowej i du-
chowieństwa, a mianowicie: ks, Oborskiego,
prob. mińskiego i kanonika piltyńskiego, Ży-
żemskiej, ksieni benedyktynek, Stanisława Za-
błockiego (14,000złp.), Wojciecha Palczewskie-
go, Rdułtowskiego iinnych. Kiedy wojna z Ros-
syą miała się ku końcowi, traktowano w M.o
warunki pokoju lub zawieszenia broni. W tym
celu przybyli do M. komisarze obu stron wo-
jujących. Ze strony rzpltej działali wówczas:
Hlebowicz, sta żmudzki, Stanisław Sarbiewski,
wojewoda mazowiecki, brat poety, i Hieronim
Wierzbowski, wojewoda sieradzki. Nagleni
smutnem położeniem kraju komisarze polscy
zabierali się podpisać twarde przedugodne wa-
runki przyszłego pokoju, lecz świetne zwycię-
stwo Czarneckiego i Sapiehy pod Połonką
27 czerwca 1660 r. zmieniło postać rzeczy.
omisarze rossyjscy po otrzymaniu wieści 0

pogromie Chowańskiego umknęli z M., polscy
zaś, nie niewiedząc o losie bitwy, pozbawieni
przytem wszelkiej pomocy zbrojnej, z trwogą
oczekiwali dalszych wypadków. Wówczas to
przezorny Czarniecki wysłał z pod Połonki dla
ich bezpieczeństwa oddział jazdy złożony z 12
chorągwi, pod dowództwem Pawła Borzęckie-
80, zięcia woj. mazowieckiego. Pod osłoną tej
eskorty komisarze polscy M, opuścili, udając 
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się razem z wojskiem do obozu pod Lachowcee,
O szczegółach tego wypad ku z właściwym so-
biehumorem wzmiankuje Pasek w swoich pa-
miętnikach (ob. wydanie petersburskie 1860 r.,
stron. 66—69). Ponieważ układy o pokój po-
mimo ciągłych rokowań nieprzychodziły do
skutku, działania wojenne trwały dalej bez
przerwy. Jan Kazimierz przybył do M. w to-
warzystwie Stefana Czarnieckiego, woj. rus-
kiego, i Jana Sobieskiego, chorążego koronne-
go, późniejszego króla. Tu powitał monarchę
poseł rossyjski, z którym umówiono następny
zjazd w Mohilewie nad Dnieprem, celem dal-
szych układów. Ponieważ te ostatnie spełzły
na niczem, król wyruszył z Mohilewa 20 ma-
ja 1664 r. napowrót do M., skąd udał się do
Wilna, gdzie stanął zaledwie 15 czerwca.
Przez cały ten przeciąg czasu zajmował się
król przeważnie opatrzeniem wojska, a miano-
wicie dostarczeniem koni, które przemocą za-
bierano w okolicznych wsiach, dworach i mia-
steczkach, Wynikłe stąd narzekania mieszkań-
ców spowodowały naznaczenie specyalnej ko-
misyi likwidacyjnej, celem zabonifikowania
mieszkańców. W owej epoce, przy braku zu-
pełnym stosownych urządzeń sanitarnych, mo-
rowe powietrze było zwykłym, nieodłącznym.
towarzyszem długich i morderczych bojów. Ta
klęska straszliwa opuściła M, zaledwie w 1658
r., teraz zaś znowu gród ten nawiedziła razem
z okolicą sąsiednią, Handel i przemysł wymy-
kając się powoli z rąk ludności chrześciańskiej,
zubożałej i przerzedzonej, koncentruje się w
ręku żydów, którzy od tej pory coraz więcej
wpływać zaczynają na rozwój życia miejskiego,
W 1670 r. pod opieką Radziwiłlów birżań-
skich, za staraniem Krzysztofa z Zarnowca, je-
szcze w 1668 r. przysłanego do Mińska kazno-
dziei, zaczęła się restanracya upadłego wsku-
tek minionej wojny zboru wyznania helwec-
kiego. W 1671 r. stanęła ta świątynia, któ- -
rej pastorem w tej porze naznaczonym został
ks, Kossowski, Fundusz zborowy składał się
z nieruchomości w mieście położonej i kilkuna-
stu tysięcy złotych gotówki. Zawistna ręka:
nieprzyjaciół ścigała nieustannie tutejszych.
kalwinów. Najprzód spalono im kaplicę i dom
przez nich nabyty, później, z obawy napaści
żaków szkolnych jezuickich, odbywało się na-
bożeństwo już nie w zborze, lecz w domu księ-
żny Radziwiłłowej, a w końcu (około 1684 r.)
niebyło już tu stałego pastora, przybywający.
zaś do Mińską z parafii sąsiedniej, narażonym
bywał na zniewagi ze strony fanatycznych
przeciwników kalwinizmu, liczącego w Mińsku
wyznawców zaledwie 60 dusz obojej płei w tej
epoce (źródła: „Teka Wileńska* 1857,numer
1—2, także J. Łukaszewicza „Dzieje kościo-
łów wyznania helweckiego w Litwie, Poznań

1848, tom 2, str. 46—48). W ostatniej ćwier-
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_ ei XVIT stulecia jezuici wzmagają się w Miń-
- sku na siłach, otrzymują bogate zapisy, np. Cy-
pryama Brzostowskiego, wojewody trockiego,
w 1682 r. na 50,000 złotych z ewikcyą na do-
brach Niżyce, tudzież Maryana Ogińskiego,
kanclerza w. litewskiego, na takąż samą sum-
mę. na dobrach Hiewin i Upierowicze; odby-
wają solenne nahożeństwa, protegują uliczne
bójki z dysydentami, nawracają inowierców.

„urządzają nareszcie szkoły, zatwierdzone usta-
wą sejmową w 1683 r. Jeszcze w 1690 r. do
prac religijnych i nauczycielskich było w M.
sześciu tylko kapłanów tego zgromadzenia,
lecz w parę lat później już dwunastu. Z waż-

_ niejszych wypadków miejscowych przy schył-
ku tego wieku notujemy jeszcze straszliwy po-
żar, który niezmierną klęskę sprawił miastu
w 1694 r., później dwukrotny pobyt poselstwa
cesarza niemieckiego do cara Piotra w marcu
isierpniu 1698 r., gdyż ambasada jadąc do
Moskwy i napowrót wracając dwa razy M.
odwiedziła. Następny 1699 r. opamiętnił się
w dziejach miasta wzniesieniem nowych szkół
jezuickich, najbardziej zaś uchwałą sejmową,
która wyraźnie określiła, że Trybunał Głó.
wny litewski odtąd już tylko 20 „niedziel
w Wilnie miał zasiadać, a przez drugie 20 na-
przemian w Mińsku i Nowogródku. Z począt-
kiem XVIII wieku mnożą się w M. fundacye
pobożne ziemian okolicznych, tak np.: Anna
Bteckiewiczowa, chorążyna mińska, 23 kwie-
tnia 1700 r. funduje benedyktynów, Antoni
Teodor Wańkowicz karmelitów 1 grudnia
1708r. zapisując im 9,000 złp. sumy zasta-
wnej na dobrach Wisłoczy a następnie 3 sty-
cznia 1709 r. bonifratrów, którym przeznaczył
8,000 złotych z ewikcyą na dobrach Sakowi-
cze, Jezuici zakładają w 1700 r. fundamenta

_ kościoła murowanego (katedralnego od 1798—
1669 r., później zaś aż dotąd parafialnego).
Przy erekcyi tej świątyni płyną zewsządhoj-
me składki ziemian okolicznych w ciągu lat
kilku z rzędu, a mianowicie przy licznym zjeź-
dzie szlachty na kadencyą Trybunału wr.
1705. Zamieszki wojenne, juź od lat kilku
trwające, zniewoliły jezuitów do zamknięcia
szkół aż do. września 1706 r. Przy końcu te-
goż roku Piotr Wielki na czele swej armii, ja-
ko sprzymierzenięc Augusta II wkroczył do
M., gdzie zajmował dom murowany (dotychczas
istniejący) przy ul. Jurewskiej, Monarcha za-
szezycał jezuitów względami, a nawet parę ra-

zy obiadował w ich „klasztorze, Niemniej
przychylnym dla jezuitów okazał się hetman
Mazepa, który w gronie przedniejszej mło-
dzieży kozackiej bywał u nich na kazaniachi
nabożeństwach i- wyłącznie u nich się sto-

| łował w ciągu pobytu swego w Mińsku.
Przyjaznym dla jezuitów był również Szere-
metjew, który w 1708 r. do kościoła ich ofia- 

rowałbogatą monstrancyą, najmniej 100 ów-
czesnych imperyałów wartującą. Wkrótce
potem dawne klęski szerzyć się zaczęły, na-
przód morowa zarazą a następnie pożar, który
zniszczył znaczną liczbę domów. W 1708 r.
2 stycznia przybył do M. Konstanty Zieliński,
arcyb. lwowski, jako jeniec rossyjski, który
wbrew woli papieża, pod. naciskiem Szwedów
koronował Stanisława Leszczyńskiego. Pomi-
mo współczucia obecnych w M. dowódców
wojsk rossyjskich i zabiegów jezuitów o jego
wyzwolenie, Zieliński uwiezionym został do
Moskwy, gdzie w niewoli życia dokonał, Te-
goż roku 18 maja Karol XII z wojskiem swem
wkroczył do M., ciągnąc następnie przez Smi-
łowicze, Ihumeń, Białynicze do Hołowczyna.
Miasto pomimo niedawnej pożogi i klęsk roz-
maitych, musiało wnieść ciężką kontrybucyą,
Nawet jezuici, owi mistrze w kaptowaniu lu-
dzi, musieli zastawić dworek pod miastem po-
łożony za 1000 zł., a także za 400 zł. podaro-
waną przez Szeremietjewa monstrancyą, dla
zaspokojenia łakomego najezdcy i zyskania
niezbyt gorliwej opieki kanclerza Sperlinga,
Pomimo klęsk i niepokoju wojennego mury
kościoła jezuickiego wznosiły się bez przerwy;
tegoż roku po ukończeniu robót kościół został
poświęconym w dzień ś, Ignacego, przy li-
cznem zebraniu duchowieństwa i szlachty,
Uroczystość przerwało przybycie gońca od
hetmana Sapiehy, nakazującego pobór nowej
kontrybucyi dla wojska szwedzkiego, Począ-
tek 1710 r. przy ostrej i śnieżnej zimie, upa-
miętnił się głodem i nowemi egzekucyami na
potrzeby wojsk przechodzących. Wkrótce po
ustąpieniu Szwedów i ich stronników, zajęły
M. wojska rossyjskie pod dowództwem Szere-
mietjewa, Giintena, Brussa, Groltza, Wołkoń-
skiego i innych. Wobee tych wodzów 16 mar-
[ca Konstanty Brzostowski, bisk. wileński, kon-
sekrował jezuicką świątynię, która i w pó-
Źniejszych latach ofiarami duchowieństwa i
szlachty znacznie uposażona została. Krzy-
sztof Zawisza (późniejszy wojew. miński) ofią-
rował do tegoż kościoła przywiezione z Rzy -
mu ciało ś. Felicyana męczennika, biskup zaś
Brzostowski pomienione relikwie „introduko-
wał do świątyni, przy świetnej asystencyi
duchowieństwa 1718 r. W 1714 r. jeznicka
„rezydencya' w M, wyniesioną została do go-
dności ,,kolegium*, superior zaś Antoni Brzo-
stowski (brat biskupa) otrzymał tytuł rekto=
ra. Misya jezuieka znajdowała się w Błoniu,
dziś w pow. ihumeńskim, fundowana przez
słynnego wierszopisa Jana Bakę, Wedle kon-
stytucyi sejmowej z 1717 r. podatki z miasta
M. wynosiły: pogłównego żydowskiego 2000
zł., hyberny od żydów 602 zł., od chrześcian
1460 zł. i juryzdyka zamkowa 20 zł. Na tym-
że sejmie "ustanowiono pocztę stałą z Wilna
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do granicy rossyjskiej przez M. i Mohylew, a
w 1721 r. pozwolono urządzić komunikacyą

. pocztową pomiędzy M. i Nowogródkiem, jako
miastami trybunalskiemi, W następnych la-
tach, kiedy po sejmie ,pacyfikacyjnym* wrza-
wa wojenna ustała, znajdujemy częste ślady
niesnasek i kłótni pomiędzy licznymi zakona-
mi w M., tak np.: pomiędzy dominikanami i
jezuitami w 1727 r., przyczem młodzież szkol-
na zwykle czynny brała udział. Podobne roz-
ruchy powtarzały się często, nawet przy zaj-
ściach uczniów z władzą świecką sądową w
1728 r. Tegoż roku jezuici obchodzili z wielkim
przepychem uroczystość kanonizacyi śś. Sta-
nisława Kostki i Aloizego Gonzagi pod prze-
wodnictwem bisk, Brzostowskiego, W 1730 r.
przy pośrednictwie jezuitów nastąpiła zgoda
pomiędzy rodzinami Zawiszów, Bykowskich i
Wołodkowiczów, zdawna powaśnionych, po-
czem zwykłą koleją spłynęły obfite składki ze
strony pojednanych ziemian na kaplicę ś, Fe-
licyana. W parę lat później przybył jezuitom
jeszcze nowy zapis obywatela Fursa na fol-
warczek Wiśnienkę, pod miastem położony,
przezwany później ,„„Ludimontem*, W czasie
bezkrólewia po zgonie Augusta II w 1733 r.
we wrześniu i pażdzierniku ciągnie przez M.
liczna armia rossyjska wojsk regularnych pod
dowództwem Wołkońskiego i Zaruskiego, a
także liczne tłumy nięregularnej jazdy, złożo-
nej z Kałmyków i Kozaków, pod dowództwem
Grabianki i Lizoguba. Do zawiązanej na Li-
twie konfederacyi na rzecz Stanisława Le-
szczyńskiego, pod laską Marcina Ogińskiego,
wojew. witebskiego, województwo mińskie do-
starczyło dwie chorągwie wojska, t.j. pety-
horską i pieszą, ostatnia pod dowództwem Ja-
cewicza, oficera cudzoziemskiego autoramentu.
Wodzami zaś petyhorców obranymi na sejmi-
kach byli: Steckiewiez i Stanisław Piszczałło,
poważni wiekiem i zasługami rycerskiemi, po-
legli następnie w potrzebie pod Wilnem. Od-
dział zaś Jacewicza wespół z piechotą z innych
województw przysłaną, rozproszonym został
przez wojska rossyjskie w potyczce pod Siel-
cem. W tych czasach szerzył na Litwie po-
strach ogólny szlachcie Adam Kroger, który
na czele zuchwałej bandy zajmował się rozbo-
jem, dopiero ordynowana przez hetmana w. li-
tewskiego chorągiew rozproszyła tych opry-
szków i schwytanego Krogera odstawiła do
M., gdzie tenże za wyrokiem trybunału 1737
r. ściętym został, W tymże i następnym roku
pożary znaczną stratę przyniosły mieszkańcom
Mińska. Znany kś, Józef Baka, śpiewak ,nie-
chybnej śmierci*, dał się naprzód poznać w M.
jako kaznodzieja, wygłaszając świetną mowę
żałobną na pogrzebie Ignacego Zawiszy, mar-
szałka nadwornego litews., 18 września 1739
r. O przytułkudla chorych i starców w M.  
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pamiętali ludzie dobroczynni już w XVII w.
Obywatel miasta Łukasz Bohusz Szyszko te-
stamentem z d, 4 lutego 1646 r., w rzędzie in-
nych zapisów z celem miłosiernym, przezna-
czył 1500 zł. na wymurowanie szpitala, oraz
150 zł. na żywność i odzież dla pomieszczo-
nych tam ubogich. Następnie z biegiem czasu,
w skutek nieustannej wrzawy wojennej i klęsk
rozmaitych pobożna ta fundacya upadła; wów-
czas potomkowie testatora szpital odbudowali*
1 wedle możności opatrywali ubogich wła-
snym kosztem. Tomasz Stacewicz założył szpi-
tal rochitów w 1752 r., z czego skorzystali
wnukowie Łukasza Szyszki, łącząc wspólnie
i swoją fundacyą. Połączonemi więc siłami
ofiarodawców stanął przy ulicy Kojdanow=
skiej porządny zakład miłosierdzia, z ładnym
choć niewielkim kościołkiem rochitów i z fun-
duszem wartości około 7000 rubli (wedle dzi-
siejszej rachuby).Jednocześnie prawie bo w r.
1750 kś, Augustyn Antoni Lubieniecki, bisk,
dyospolitański, opat konwentu mińskiego za-
konu ś. Bazylego, zapisał dla bonifratrów
(przez Wańkowicza fundowanych w 1709 r.)
8000 zł. z ewikcyą na dobrach Kajany (w po-
bliżu M. położonych), w podobnym celu do-
broczynnym. Zatem już w połowie XVIII w.
szczycił się M. posiadaniem dwu porządnych
zakładów dla cierpiącej ludzkości. Pod koniec
smutnej epoki saskiej, M. staje się częstokroć
areną wyuzdanej swawoli i hajdamactwa
szlachty, mianowicie od tej pory, kiedy ks.
Karol Radziwiłł „panie kochanku napełniał
całą Litwę wybrykami swej dzikiej, nieokieł-
zanej fantazyi. W rzędzie licznych uczestni-
ków hulanek Radziwiłła był Michał Wołsd-
kowicz, wojskowicz miński, deputat i podskar=
bi trybunału głównego litewskiego, za wyro-
kiem tej najwyższej magistratury krajowej,
rozstrzelany w M. w lutym 1760 r. Szczegóły
tego krwawego epizodu z życia szlachty na-
szej, oparte na wiarogodnych źródłach history=
cznych, znajdujemy w „Pamiętnikach Kwestaz”
rza, 4: Chodźki, tudzież w rękopisach i zaby=
tkach piśmienniczych z XVIII w. drukiem ogło-
szonych. Tragiczny ten wypadek nie poskro-
mił wcale swawoli, był nawet raczej podnietą
do nowych zatargów i bójek ulicznych pomię-
dzy partyą Radziwiłłów, reprezentowaną głów
wnie przez Wołodkowiczów, i Czartoryskich,
przez Antoniego Przeździeckiego; referendarza
litew., i Antoniego Swiętorzeckiego, podczasze-
go mińskiego. Podczas sejmiku gromnicznego
1763 r. zakipiała bitwa na ulicach, legł jeden
żołnierz, zabito kilka koni i zrabowano dworek
Swiętorzeckich. Te smutne zatargi trwały nie
tylko do zgonu Augusta III, lecz ciągnęły się
dalej podczas bezkrólewia. W M. starano się
po dwakroć zbrojną ręką wyrugowań z koła
przysięgłych już sędziów kapturowych. Mar=
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szałkiem trybunału litewskiego w 1763 r. był
ks. Radziwiłł, podkomorzy w. litew. (nie zaś
ks. Karol „panie kochanku, jak twierdzi Sy-
rokomla w „„Tece Wileńskiej", 1857 r. M 2,
str, 123 i 124). W 1763 r. staraniem jednego
z Wołodkowiczów (podobno Michała, ssty ha-
jeńskiego) stanął w M, murowany kościół
księży karmelitów; w natępnym zaś roku po-
żar uszkodził część miasta zwanego „„,Trojecką
Górą'. Ucisk spokojnych mieszkańców powta-
rza się nieustannie w ciągu tej opłakanej epo-
ki, kiedy wrzała walka konfederatów barskich
z regalistami, tak np. w 1771 r. chorągiew
Dominika Kossakowskiego wymogła u jezui-
tów mińskich 15 koni i osobną kontrybucyą
pieniężną, t.j. 70 czerwonych zł, z kolegium
1320 złp. z posiadłości ziemskich. Liczba za-
konów w M. istniejących powiększyła się
w tym czasie przez fundacyą maryawitek, za
staraniem Kunegundy z Matuszewiczów Rusz-
czycowej, starościny porajskiej, Rok 1773
pamiętny kasatą jezuitów, utworzeniem w M.
szkół podwydziałowych z rozporządzenia ko-
misyi edukacyjnej i wyborem Stanisława
Mińkowskiego Bohuszewicza, jako posła woje-
(wództwa mińskiego na sejm warszawski, ma-
jący sankcyonować pierwszy rozbiór Polski.
Bohuszewicz, kolega Korsaka i Tadeusza Rej-
tena, podzielał ich przekonania polityczne, i
po bezskutecznym oporze na sejmie, zaniósł do
akt grodzkich mińskich manifest do swych
wyborców w d. 13 maja 17/3 r. W 1775r.
tak zwana „kadencya ruska* trybunału głó-
wnego litewskiego z M, i Nowogródka prze-
niesiona do Grodna, w skutek starań podskar-
biego Tyzenhauza. Po kasacie jezuitów mienie
ich rozpraszała chciwość prywatna, zanim ko-
misya edukacyjna zdołała uratować resztki,
Okropne to były czasy, hańbą piętnujące ów-
czesną szlachtę, pomiędzy którą rej wodzili
tacy ludzie, jak Poniński, Grurowski, Massal-
ski, Kurzeniecki, Kossakowscy i inni. Spadek
po jezuitach był dla nich wypadkiem nader
pomyślnym, Już nie same dobra rwano, ale
1 srebra kościelne, które później świeciły na-
wet na zaprzęgach paradnych, W 1775 r. do-
bierano się nawet do srebrnej trumny ś. Feli-
cyana w kościele pojezuickim w M., przeciwko
czemu położył protest gen. Kazimierz Zawisza,
potomek Krzysztofa, w liście pełnym goryczy
i wymowy do członka wydziału mińskiego
komisyi edukacyjnej Zajarskiego, w którym
przekładał całą szkaradę zamierzonego czynu
(list ten znajduje się w zbiorach A]. Jelskie-
go). Widocznie protest Zawiszy odniósł sku-
tek, gdyż do dziś dnia kosztowny sarkofag
pozostaje w kościele na miejscu, w ołtarzu
kaplicy patrona. W 1798 r. kościół pojezuieki
zamieniono na katedrę nowo utworzonej miń-
skiej dyecezyi (ob.). Pierwszy biskup Jakób  

Dederko odnowił go wielkim kosztem, ozdobił
pięknemi malowidłami, sprawił wielkie orga-
ny i znakomite na całą Litwę dzwony. Po
kasacie dyecezyi w 1869 r. świątynia kate-
dralna została parafialną, którą w 1884 r.
zarządzał zacny kś, Wiktor Wojdak. W 1778 r.
pożar zniszczył stary zamek miński, a w 1790
r. ponowiły się znowu burzliwe sejmiki, tą
razą jednak bez krwi rozlewu, nareszcie kon-
stytucyą 3 maja 1791 r. ustanowiono w M,
sąd wyższy apelacyjny dla województw: miń-
skiego, połockiego i witebskiego. Niedługo
już województwo mińskie miało pozostawać
na dawnem prawie; w maju 1792 roku bo-
wiem zajął je generał Michał Kreczetników
w imieniu cesarzowej Katarzyny, ogłosiwszy
wprzód odezwę do mieszkańców wPołocku,
sejm zaś grodzieński w d. 22 czerwca 1793 r.
fakt zajęcia potwierdził, przez co województwo
mińskie, stawszy się prowincyą rossyjską,
zamienione na namiestnietwo, później na gu-
bernią, a M. jej stolicą zamianowany (ob. Miń-
ska gubernia), W 1803 r. szkołę podwydzia-
łową zamienione na gimnazynm klasyczne 7-
klasowe, w którem wykład cały był polski
oprócz języka urzędowego, Gimnazyum wtedy
poddano władzy uniwersytetu wileńskiego;
nieco później wizytatorem był zasłużony Ka-
zimierz Moniuszko, brat Dominika. Zakład
rozporządzał dochodem rocznym z funduszów,
według etatu komisyi edukacyjnej w ilości
przeszło 13,000 rubli; uczniowie płacili wpi-
sowego po 4 ruble, co 1845 r. podniesiono do
5 rs, W 1812r. M. został zajęty przez woj-
ska francuskie z korpusu Davoust'a, zamiano-
wany stolicą departamentu, pod zarządem
gen. armii francuskiej Bronikowskiego, lecz
w listopadzie, po rozgromie armii Napoleona
pod Borysowem, wróciły władze rossyjskie,
poczem ogłoszono amnestyą, Odtąd do r. 1819
był w M. dwukrotnie cesarz Aleksander I,
przyjmowany świetnie balami przez szlachtę,
Ostatnim koronowanym gościem w M., podej-
mowanym równie wspaniale, był cesarz Ale-
ksander II w 1859 r. (o do dochodów i roz-
chodów dawnych miasta, to wiemy, iż w 1717
r. dochody skarbowe wynosiły zaledwie 4,682
złp. W 1758 r. przychód z czopowego 12,107,
z intrat miejskich 766 złp., razem na sumę
12,872 złp. (z dokumentów archiwalnych), Po-

dług instrukcyi do wybierania Gzopowego i
solowegoz 1765 r. opłacano: a) od beczki bra-
hy, zawierającej 72 garncy cechowych, 5 złp.;
b) za war piwa z 72 garncy słodu, płacono też
5 złp.; c) od miodnicy, zawierającej 6 garney
cechowych miodu, po 1 groszu; d) od garnca
przywożonej gorzałkipo 4gr.; e) od beczki
wina różnych gatunków miejscowi handlarze
płacą po 18 złp., a przyjezdni extra po tyn-
fów 10; /) od beczki soli 1 złp.; g) od beczki
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śledzi i wszelkich ryb zamorskich 2 złp.; 4) od
beczki piwa angielskiego 18 złp.; t) od beczki
piwa dubeltowego przywozowego 1 złp.; k) od
beczki miodu przywozowego tłustego 5 złp.;
1) od beczki miodu ordynaryjnego przywozo-
wego 2 złp. 15 gr.; ł) od ryb słonych, świe-
żych i wędzonych, po ocenieniu, od 100 złp. po
5 złp.; od jesiotrów ile zaważą w „ważnicy”,
od kamienia po szostaku I bitym, alias po 12
gr. i 2 szel; m) od różnych fruktów miejsco-
wych cła nie brać, od ukraińskich zaś i wo-
łyńskich po ocenieniu, od 100 złp. po5 złp.;
n) za piwo wyrabiane przez osoby magistrato-
we i dla studentów (sie!) opłat nie brać. Nad-
to przemycane towary i trunki w połowie szły
na rzecz skarbu a w połowie na poborców.
Pieniądze od wyrabianych trunków poborcy
wybierali regularnie za każdą robotę, nie ma-
jąc prawa dopuszczać zaległości. Poborcy i ich
pomocnicy zaprzysięgali swój obowiązek jura-
mentami, a za spełnienie obowiązku byli do-
puszczani do połowy zysków od sumy, po wy-
ręczeniu wprzódy 9000 złp. czopowego na
rzecz skarbu, Po uiszczeniu tej normy, poborcy
już tylko połowę oddawali skarbowi, resztę
zatrzymując sobie. Musiały być jednak nad-
użycia, skoro 1766 r. magistrat in gremio od-
dał czopowe i sosowe (sic) dochody w arendę
sławetnym mieszczanom i poborcom Stefanowi
Kalinowiczowi, Hrehoremu Kozłowskiemu i

_ Ignacemu Tarankiewiczowi, za poręką p. Jana
Szejby, burmistrza, za opłatą roczną 9,500 złp.
Należy też zaznaczyć kilka nazwisk znakomi-
tych ludzi, którzy w M. urodzili się lub zasłu-
żyli działalnością. I tak, długo tu żył i umarł
1784 r. Michał Korycki, wyjątkowy enotą i
nauką jezuita, wierszopis, autor. Tu się uro-
dził w 1797 r. poważny astronom i profesor
Michał Hłuszniewicz; tu długo pracował i
umarł 24 paździer. 1648 r. znakomity filan-
trop, pedagog i obywatel Dominik Moniuszko;
tu urodził się około 1880 r. znakomity uczony
Włodzimierz Spasowicz i ukończył nauki gi-
mnazyalne. Wacław Żyliński, późniejszy me
tropolita, uczęszczał w M. do seminaryum; Jan
Chodźko, zacny obywatel i autor, tu żył i
umarł 10 listop. 185] r. Do malarzy miejsco-
wych należą: Walenty Wańkowicz, Adam Sze-
mesz, Jan Damel, Adolf Sawicki. Długo pra-
cowali w M. Wincenty Marcinkiewicz, autor
białoruski, i Adam Pieńkiewicz, dr. medycyny,
autor i poeta, tudzież Ignacy Legatowicz, bi-
bliograf i satyryk, i wielu in. Pierwotny herb
był nadany miastu 1592 r. przez króla Zy-
gmunta III; wyobrażał on stojącą Najświętszą
Pannę z różczką w nimbie, w polu błękitnem,
otoczoną sześciu aniołami, Herb ten po usta-
nowieniu gubernii mińskiej w d. 22 stycznia
1196 r. otrzymał potwierdzenie nowego rządu
z tem, iżby spoczywał na piersiach dwugło-
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wego orła państwowego. Przed kilku laty wy-
obrażenie N. Panny zmieniono na trzy wstęgi
równolegle i poziomo w tarczy rozciągnięte,
nad którą korona państwa, Wcale dobry, ko-
lorowany plan obecnego Mińska, wykonał
w 1883 r. zakład chromolitograficzny Salomo-
na. Niegdyś całe miasto było opasane wałem
ziemnym; okopy te miały najbardziej uledz
zniszczeniu w czasie wojen szwedzkich Karola
XII; jeszcze 1480 były one znaczne wszędy,
a do ostatnich czasów przetrwała reduta przy
rogatce borysowskiej, w której przypadkiem
uczniowie odkryli około 1840 roku zagwoże
dżonych 6 armat. Z bagniska około przedmie-
śćia Komarówka w 1806 r. dyrektor gimna-
zyum Piotr (ejs wydobył niemało zabytków
archeologicznych epoki bronzowej, a między
innemi wytwornej roboty posążek Faustulusa
pasterza. Wiadomość o źródłach dotyczących
Mińszczyzny w ogóle, ob, pod artykułem Miń-
ska gubernia,

Miński Powiat od 1569 do 1795 r. w wdztwie
mińskim, odtąd, w zmienionych granicach, w
gub. mińskiej, pomiędzy 44—46? wschod, dług.
158—9550 płn. szer. położony, zajmuje półno-
cno-zachodnią część gubernii i graniczy od
północy z pow. borysowskim, od wschodu
z pow. ihumeńskim, od południa z pow. ihu-
meńskim i nowogródzkim, od zachodu z pow.
oszmiańskim i wilejskim gub. wileńskiej. Ma
obszaru według: Zieleńskiego 4,429 w. kw.,
według Schuberta 4,6002 w. kw., czyli
95:08 m. kw., według Fitinhofa 4,572 w.
kw.; zwykle przyjmuje się 4,465 w. kw. czyli
465,100 dziesięcin. Grunta gliniaste i czar-
noziemne, urodzajne, łąki, zpowodu licznych
rzek, wyjątkowo dobre, położenie wzgórzyste,
malownicze, zachodzą tu bowiem ostatnie odrośla
według jednych łańcucha gór Awratyńskich
według zaś innych Wałdajskich. Najwyżej
wzniesione punkta są: pod wsią Zalesie 1,0912
st. ang. nad p. m., w pobliżu wsi Sieczkow-
szczyzna 159 sąż., pod zaściankiem Swiersz-
czówka 1,092*7 st. ang., Łysa góra 1,129'8 st.
ang., pod wsią Dubowo 1,117:6 st. ang., pod
wsią Jezioro 7223 st, ang., pod wsią Adasiew-
szczyzna 6878 st. ang, Miejsca których po-
łożenie oznaczono astronomieznie i trygonome-
trycznie są: Jezioro, Iwiniec, Kojdanów, Mińsk,
Więckowszczyzna i Zasław (ob. Zieleńskiego, t.
I, str. 51—52), Jezior właściwych prawie nie-
ma w M. pow., oprócz pod wsią Jezioro, mają-
ce około 2( mórg przestrzeni; inne, jak Sołome-
reckie, Rudzickie, Gródeckie i Zaceńskie, są ufor-
mowane z zatamowania rzek: Sołomereczy, Ru-
dzicy, Wieśnianki i Ony i na nazwę jezior nie
zasługują. Jezioro pod Mińskiem, w stronie
przedmieścia Komarówka, oznaczone na da-
wnych mapach, jest już tylko bagniskiem,
Wiele rzek biorąc początek na wzgórzach zrą-
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sza M. pow. obficie w kierunku dopływu Nie-
mna, Berezyny i Prypeci; Mińszczyzna więc
jest ważnym punktem wododziału baltycko-
czarnomorskiego. Ważniejsze rzeki i potoki
w porządku alfabetycznym są: Baranówka,
Berezyna-Niemnowa, Ona-Świsłocka, Czernica,
Czerniawka, Chałajmówka, Dorowlanka, Du-
brawka, Derażna, Dublenczyk, Dziedzik, Dzieg-
cierówka, Horodzica, Hołowienka, Isłocz, Jer-
szówka, Jaczonka, Jałówka, Kamienny Bród,
Komylanka, Kułyta, Kamionka, Lucynka, Ło-
szyca, Łapcianka, Mituta, Malinówka, Moka-
siczka, Moczyna, Małyszewka, Niemen, Nie-
cieczka, Olehówka I-sza, Olchowka 2-ga,
Pierekałka, Pogrebnia, Pierszajka, Ptycz, Pie-
reczuta, Ratomka, Rudzica, Swisłocz, Suła
Siermiażka, Szaciłka, Siwiczanka, Studzionka,
Słouść, Starzynka, Sołomerecza, Tujka, Te-
horniea, Tołstucha, Usza, Usiaża, Usa 1-sza,
Usa 2-ga, Wołma 1-sza, Wołma 2-ga, Wialik,
Wołka albo Wołsza, Wołk, Wieśnianka, Wia-
cza, Wiazonka i Zasułka. Oprócz tych 67-u
tyleż prawie jest potoków bezimiennych. Pól
uprawnych przeszło 367,000 morg.; lasów
przeszło 294,000 morg.; łąk 60,000 morg.;
błotipastwisk około 7,350 morg; piasków,
wód, dróg 18,000 morg. Podług Fitinhoffa
znajduje się w M. pow. 9,370 dzies. ziemi pod
zabudowaniami, 238,540 gr. orn., 40,100 łąk,
175,310 lasów i zarośli, 210 pastwisk, 4,900
błot, 1,670 nieużytków. W posiadaniu rządu
znajduje się przeszło 16,300 morg. ziemi (pra-
wie cała w lasach); w posiadaniu b, włościan
obywatelskich około 187,000 m.; b. włościan
skarbowych przeszło 33,700 m.; duchowień-
stwa prawosławnego około 9,100 m. a kato-
lickiego około 322 morg.; gruntów miejskich m.
Mińska 2,535 morg.; we władaniu 222 ziemian
prawosławnych znajduje się około 46,730 m.;
we władaniu 993 ziemian polaków przeszło
351,509 m.; 16 ziemian protestantów przeszło |
57,800 m.; 15 rodzin polsko-mahometańskich
1673 m.; 5 żydów 217 m.; we władaniu żoł-
nierzy 1 in. osób przeszło 950) morgów; reszta
pod drogami, wypasami i t. p. Obecnie jest
do 157,500 mieszkańców płci obojga, w tej li-
czbie do 88,000 włościan szczepu krywiczań-
skiego, do 1839 r. prawie wyłącznie wyzna-
nia katolicko-uniekiego (obacz Mińska Epar-

chia), odtąd prawosławnego, i do 54,000 ka-
tolików, przeważnie polaków. Bezstronny dość
pisarz rossyjski Stołpianskij w opisie zacho-
dnich gubernii podaje w 1866 r. w M. pow.
43,029 katolików polaków, 7,859 katolików-
litwinów, 403 katolików małorossyan, razem
51,290 osób; do 15,000 żydów; do 320 ewan-
gelików, reszta mahometaniee W M. pow.
znajduje się: 41 cerkwi prawosławnych, 91
kaplic prawosł., 1 kościół ewang.-reformowa-
ny, 1 ewang.-augsb., 28 synagog, 1 meczet,  
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Kościół katolicki ma trzy dekanaty, 7 parafij, 6
filij i 25 kaplie, obsługiwanych zaledwo przez
10 duchownych, licząc w to i kapelana szkół
w Mińsku (bliższe szczegóły ob. Mińska dye-
cezya). Po 1863 r. zamknięto lub przerobio-
no na cerkwie następujące świątynie katolickie:
w Mińsku przy klasztorach bernardynów,
bernardynek, benedyktynek (ob. Mińska Epar-
chia), oraz 9 parafialnych kościołów, mianowi-
cie: w Cholawszczyźnie, Dubrowach, Gródku,
Iwieńcu, Mikołajewszczyźnie, Rubieżewiczach,
Stołpcach, Wołmie i Zasławiu, 3 filie, w An-
nopolu, Chotowie i Nowosiołkachi 5 kaplice:
w Ignatyczach (domowa), Łoszycy, Siemko-
wie, Sule i Stołpcach. W 1858 r. było da-
chowieństwa katolickiego: w mieście” Mińsku
39, w powiecie 32, razem 41, dziś jest 10; du-
chowieństwo prawosławne dziś reprezentowa-
ne jest w Mińsku przez 70 osób, a w powiecie
192, razem liczy 262 osób (ob. Mińska dyece-
zya). Pod względem administracyjnym M.
powiat dzieli się na3 okręgi policyjne (stany),
zarządy których znajduję się: w Draznie, Ra-
kowie i Kojdanowie; 19 gmin: Białorucka, Ho-
rodecka albo Gródecka, Iwieniecka, Kojda-
nowska, Krzywicka, Ostrożycka, Pierszajska,
Rudzicka, Rakowska, Starosielska, Siennicka,
Siemkowska, Stołpecka, SŚwierżeńska, Słobo-
dzka, Samochwałowicka, Wielkosielska, Za-
sławska i Zasulska; 45 starostw wiejskich, w
których 617 wiosek i około 20,600 włościan
płci męzkiej. W powiecie oprócz m. guber.
l pow. Mińska, jest 16 miasteczek, mianowicie:
Białorucz, Dubrowy, Grródek-Chmarzyński,
Gródek-Tyszkiewiczowski, Iwieniec, Kojda-
nów, Kamień, Mikołajewszczyzna, Pierszaje,
Raków, Rubieżewicze, Stołpce, SŚwierżeń,
Słobódka, Samochwałowice, i Zasław; 808 wsi
wielkich i małych, 246 zaścianków, 284 awul.-
sów, oddzielnych siedzib, osad karczemnych,
uroczysk, ferm, folwarków, leśnictw w ogóle
do 13,000 wszystkich osad, (dymów). Niegdyś
(w 1857 r.) było włościan płei obojga w ma-
jątkach: pojezuickieh 327, poduchownych 146,
skarbowych 7,694, obywatelskich 62,189.
Rolnictwo jest głównem zajęciem mieszkańców
wsi. Przeważnie sieją: żyto, pszenicę ozimą i

jarą, len, jęczmień, owies, oraz sadzą kartofle;
zbiory nietylko wystarczają na miejscowe po-
trzeby, lecz są przedmiotem handlu wywozo-
wego. Aby mieć pojęcie o produkcyi rolnej
można przyjąć cyfry statystyczne z 1882 r.,
ponieważ wyrażają mniej więcej prawdziwe
dane dla przeciętnych urodzajów. [I tak, wy-
siano: pszenicy ozimej 4,447 beczek (beczka
litewska ma 128 garncy), a zebrano 22,235
beczek; żyta wysiano 26,000 beczek, zebrano
przeszło 129,600 beczek; jęczmienia wysiano
przeszło 14,800 beczek, zebrano około 74,000
beczek; gryki wysiano 3,257 beczek, zebrano
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około 16,300 beczek; kartofli zasadzono prze-
szło 35,000 beczek, zebrano około 210,500 be-
czek; grochu, bobu, prosa i in. wysiano około
1,826 beczek, zebrano około 9,150 beczek.
Lepiej urządzone gospodarstwa rolne są: w
Annopolu (księż. Joanny Radziwiłłowej), w
Chotowie (Łęskich), w Joachimowie (Protasie-
wiczów), w Łoszycy (Lubańskich), w Rako-
wie (Zdziechowskich), w dobrach Stańkow-
skich (Czapskich), w Sule (Łęskich), w Usie
(Czerwińskiego), w Wiazyniu (Bohdaszew-
skich) i in. Jakkolwiek rolnietwo stanowi
główne zajęcie ludności, hodowla zwierząt do-
mowych stoi na dość nizkim stopniu, inwen-
tarza bowiem żywego wszelkiego rodzaju (ko-
ni, bydła rogatego i nierogatego, owiec i kóz)
liczy się do 140,000 sztuk. Pszczół jest do
2000 uli; rybołóstwo bardzo nieznaczne. La-
sów w powiecie około 244,500 morgów, w
tem obywatelskich 226,160 m., a reszta nale-
ży do skarbu. Są wskazówki o istnieniu nie-

gdyś w puszczach tutejszych modrzewiów.
W ostatnim dwudziestoleciu, w obeć zamiesza-
nia stosunków ekonomicznych, cięcie lasów jest
rabunkowe, więc nikną one gwałtownie, Pomię-
dzy różnemi gatunkami drzew rosną tu najbar-
dziej: dąb, sosna, jodła, osina, olcha i brzoza.
Główny i jedyny spław odbywa się Niemnem
do Królewca. Miasteczek portowych jest trzy:
Mikołajewszczyzna, Swierżeń i Stołpce, Zbo-
ża wodą i kolejami żelaznemi wywozi się śre-

dnio na 1,500,000 rubli; lasu i produktów le-
śnych w przeróbkach na 50,000 r., innych wy-
tworów gospodarstwa na 20,000 rub. Moto-
rami handlu wewnętrznego są jarmarki, z któ-
rych główniejsze: w Kojdanowie (11 lutego,
28 kwietnia, 8 i 18 maja, 20-lipca, 1 pażdzier-
nika); w SŚwierżniu (29 czerwca), w Stołpcach
(15 sierpnia), w Mińsku (w piątek dziesiątego
tygodnia po Wielkiejnocy i w następną nie-
dzielę pod nazwą „„Dziesiętucha''). Obrót na

tych jarmarkach, dawniej bardzo swietnych te-
raz podupadłych, dochodzi zaledwo do 100,000
rubli. Fabryk i warsztatów przemysłowych
w 1883 r. było: 45 w Mińsku, z produkcyą
na 265,253 rubli, zajmujących 206 robotni-
ków, 74 na prowincyi, produkujących za
647,757 rubli i zatrudniających 212 ludzi,
Mianowicie znajduję się 3 mydlarnie w Miń-
sku, 5 garbarni w Mińsku, 4 na wsi, A fabryka
świec łojowych w Mińsku, 1 gorzelnia w Miń-
sku, 14 na wsi, 5 browarów w Mińsku, 5 na
wsi, 2 miodosytnie w Mińsku, 9 fabryk pędzą-
cych smołę i terpentynę na wsi, 1 tartak do
piłowania desek i w ogóle: materyału leśnego
w Mińsku, 1 na wsi, 2 fabryki tytuniu w Miń-
sku, 17 cegielni w Mińsku, 1 na wsi, 87 garn-
carni na wsi, 1 huta szklana na wsi, 1 giser-
nią żelaza w Mińsku, 6 fabryk zapałek w Miń-
sku, I na wsi, 1 fabryka kafli w Mińsku, 1 na

,

 

wsi. Powiat przerzynają dwie krzyżujące się
drogi żelazne: lipawo-romeńska, ze stacyami Ra-
doszkowicze, Zasław (przyst.), Ratomka, Mińsk,
Michanowicze, i smoleńsko-brzeska, ze stacya-
mi: Kołodziszcze, Mińsk, Tanipol poprzd. Toka-
rowka, Czapska (przyst.), Niehorełe, Stołpce.
Trakty dawne pocztowe przechodzą z M, do Wil-

na na Radoszkowicze; do Ihumenia na Smiło-
wicze; do Borysowa na Smolewicze; do Nowo-
gródkaą i Nieświeża na Kojdanów, Trakty
handlowe z M. do Rakowa i Iwieńca na Stare
Sioło; do Łohojska przez Gródek Tyszkiewi-
czowski; do Słucka przez Krzyżyki, Mikołkę,
Starzycę. Z Kojdanowa przez Stołpce, Wołmę
do Rakowa. Oświata wyższa, ob. pod artyku-
łem Mińsk, Oświata ludowa. Szkółek wiejskich
35, w których uczący się 1600 chłopeów i do
140 dziewcząt, Według statystycznych obli-
czeń z 1883 r. na 96 dzieci wiejskich uczy się
jedno. Szkółek żydowskich 23, uczących się
do 800, ale żydzi nieuczęszczający do szkółek
prawie wszyscy otrzymują w domu naukę
czytania, pisma i prawideł swej wiary. Zdro-
wotność. lekarzy praktykujących na wsi 2,
felczerów wiejskich 9, akuszerka wiejska 1;
szpitalów wiejskich było 2: w Siennicy i Pa-
pierni, każdy na 20 łóżek, lecz teraz zamknię-
te, z powodu iż włościanie nie chcą ponosić
kosztów. W 1882 r. chorowało: na ospę 67,
umarło 10, średni 9/, śmiertel. 14'4; na dyaryą
112, um. 15, średni '/, śmier. 17:4; na odrę
474, um. 24, średni */, śmier. 4*7; na tyfus
517, um. 39, Średni 0/, śmier. 6.5; na szkar-
latynę 156, um. 32, średni /, śmier. 15; na
dyfteryt 74, um. 16, średni */, śmier. 35; na
koklusz wcale chorych nie było. W 1882 r. -
zawarto małżeństw 489 w M., 1318 na wsi;
urodziło się dzieci prawych 1748 w M,, 5795
na prowincyi; dzieci nieprawych 67 w M., 247
na prowincyi; w ogóle 1815 w M., 6042 na
wsi. Umarło tegoż roku (bardzo szczęśliwy,
nieepidemiczny) w M. 801 męż., 673 kob., ra-
zem 1474; różnica urodzin i zejść w M, -- 34];
umarło na prowincyi 2014 męż., 1862 kob.,
razem 3876; różnica urodzin i zejść na wsi =
2166. Dzieciobójstw w 1882 r. było 7 w M., 11
na wsl; zabójstw w M. I, na wsi 8. Pożarów
w 1882 r. było w M. 3, na sumę 8465 rubli,
w powiecie 62, na sumę 80,177 rubli. Ponie-
waź poziom moralności się zmniejsza, przeto
pożary zarówno pochodzą od nieostrożnego ob-
chodzenia się z ogniem, jak i od podpalania
przez zemstę, Statystyka wykazuje w 1882
r. 6 wypadków z ostatniej przyczyny, ale by-
ło ich nierównie więcej, bo zbrodnię trudno
odkryć przy obecnych śledczych indagacyach.
Co do środków ratunkowych od pożaru w M.
ob. pod art. Mińsk, na wsi zaś, w gminach i
miasteczkach nigdzie nie ma zorganizowanego
ratunku i dla tego pożary coraz częstsze i ruj-.
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nujące mieszkańców, a ponieważ i urodzaje
ostatnich lat nie dopisały, więc z ubóstwem
rośnie demoralizacya i niedobory podatkowe,
jakoż z początkiem 1858 r. wynosiły one w sa.
mym M. 280,559 rub., na prowincyi 119,111
rubli. Miński powiat obfituje w szlachtę za-
ściankową; są całe okolice, jak np. w obrębie
Kojdanowa, Rubieżewicz, Stołpców, Swierż-
nia, na kilka mil w promieniu zasiane zaścian.
kami w dobrach obywateli i dziedzicznemi.
Szlachta ta utraciwszy dziś wszystkie przywi-
leje, prawie ryczałtem przyłączona do gmin
lub mieszczan, nie mająca środków kształcenia
się ani umoralnienia siebie, bez kościoła i szko-
ły, często uciskana przez chciwość dominiów,
doszła do stanu niemal pół dzikiego i smutny
przedstawia obraz ruiny kasty, gdyż duma
i pewna zarozumiałość względem ludu cechują
Ją zawsze, nawet w ubóstwie. Dziś tłuszcza
ta, niechętnie pracująca po za zagrodą, nie-
biorąca się do przemysłu, rzemiosł i służeb-
nych obowiązków, śledzi chętnie za powiewem
doktryn socyalnych i sięga po cudzą własność,
zapomniawszy honoru szlacheckiego. (Co do
ludu, to ten z natury swej łagodny i patryar-
chalny, uległ jednak w ostatniem dwudziesto-
leciu znacznemu przekształceniu na gorsze.
W wielu miejscach włościanie rzucają prakty-
czny strój narodowy, przebierają się kuso,
kaleczą mowę ojczystą domieszką słów no-
wych, wymawianych karykaturalnie, porzu-
cają pieśń dawną, rzewną i przyswajają ero-
tyczne, obozowe, nie szanują rodziców starych,
cudzej własności, dopuszczają się gwałtów.
Moralność kobiet wiejskich w ogóle osłabła;
występki, zuchwałość i nałogi zwiększają się,
eo potwierdza statystyka kryminalna (ob. M6iń-
ska gubernia). Szczególnie miejscowości zbliżo-
ne do miasta gubernialnego i kolei żelaznych
bardzo szwankują. Szkoła nie wywiera wi-
docznie wpływu dodatniego, potrzebne więc
są radykalne zmiany w sposobie wychowania
ludu na obywateli kraju. Klimat, z powodu wy-

_ niosłego położenia i wycinania puszcz, w sto-
sunku do powiatów południowych chłodny;
wiatry panują zachodnio-północne, a zimy by-
wają nadzwyczaj śnieżne. Według zdania tu-
tejszego entomologa Jana Wańkowicza, w kil-
komilowym promieniu w około M. fauna jego
specyalności w skutek niskiej przeciętnej tem-
peratury letniej, równa się miejseowościom
południowej Finlandyi. Z tem wszystkiem ro-
sną tu nie tylko jabłonie i grusze delikatnych
gatunków, ale i śliwy, czereśnie i krzewy
owocowe. Ogrodnietwo w ostatnich czasach
zaczęło się bardzo rozwijać i wszędzie dbałość
widoczna pod tym względem. Ważniejsze ogro-
dy: w Prusinowie, z ananasarnią przynoszącą
kilka tysięcy rubli dochodu; w Annopolu,
też ze znaczną ananasarnią; w Stańkowie;  
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w Rusinowicach (4000 drzew owocowych);
w Łoszycy Lubańskich, w Sule, w Wiazyniu,
w Gródku "Tyszkiewiczów, w Rakowie, Cho-
towie, Pierszajach, Przyłukach, Niehorełem;
w Mińsku Goleniewicza, Holasza, Smolskiego
iin. Niegdyś, za czasów dobrego drzewostanu
w puszczach, było bardzo wiele grubej zwie-
rzyny, 0 czem świadczą nawet nazwy miejsco-
wości, niedaleko położonych od M.: Niedźwie-
dzin, Łoszyca, Wołezkiewicze, Lisowszczyzna
it. d. Dziś jeszcze, pomimo znacznego wyni-
szczenia lasów, znajdują się z czworonogich:
niedźwiedzie, łosie, sarny, wilki, zające, lisy,
tchórze, kuny, nurki, łasice, borsuki, jeże,
wiewiórki, wydry; z ptaków są: orły, jastrzę-
bie różnych odmian, głuszce, cietrzewie, par-
dwy, kuropatwy, jarząbki, dzięcioły, drozdy,
czarne i żółte żołny, trznadle, sroki, wrony,
iinne. Z ryb poławiają się rzadkie gdziein-
dziej i wyborne pstrągi, wielozuby albo wie-
rozuby, wyłącznie w ŃŚwisłoczy, szczupaki,
okonie, liny, karasie, leszcze, płocie, głownie,
jazgarze, miętusy. Miejscowości dla zaprowa-
dzenia sztucznych gospodarstw rybnych są
wyborne, z tem wszystkiem nikt o tem nie
myśli i rybołóstwo jest nieznaczącem, ryba
zaś do M. sprowadza się z dalekich wód Pole-
sia. Z płazów znajdują się: żmije jadowite,
czarne, czerwonawo-żółte i stalowe; węże sza-
re, padalce, jaszczurki różnych odmian, ropu-
chy, żaby. Miejsca historyczne: Mińsk, Kojda-
nów, Kamień, Przyłuki, Sołomerecze, Rubie-
żewicze, Wołma, Zasław. Miejsca w których
znajdują się pamiątki, dzieła sztuki, księgozbiory

lub archiwa: Stańków Czapskich (znakomite
muzeum i gabinet numizmatyczny); Gródek
Tyszkiewiczów; Siemków Chmarów; Łoszyca,
pierwej Proszyńskich, teraz Lubańskich; An-
nopol Radziwiłłów; Wyhonicze Hruszwiekich;
Raków Zdziechowskich; Suła Łęskich; Wia-
zyń Bohdaszewskich; Ignatycze Jelskich (księ-
gozbiór); Rusinowicze Umiechowskich; Sle-
pianka Wańkowiczów; Dekszlany Wołodko-
wiczów; Sołomerecze Wołodkowiczów; Woł-
ma Wańkowiczów i inne. Miejscowości godne
uwagi przez urodzenie, śmierć lub pobyt zasłużo-
nych krajowi ludzi, Adamaryn, folwark w okoli-
cy Dubrowy, miejsce urodzenia przyrodnika
Benedykta Dybowskiego; Bucewicze, do 1863
r. własność publicysty Juliana Łapickiego;
Dziahilna, miejsce pobytu do 1881 r. Eusta-
chego i Adolfa Januszkiewiczów, tudzież miej-
sce śmierci ostatniego w 1857 r.; Ignatycze,
do 1863 r. miejsce pobytu i pracy obywatel
skiej uczonego Włodzimierza Jelskiego; Kowa-
lewszczyzna, niegdyś Słuszków, z grobami tej
zasłużonej rodziny; Kojdanów, miejsee długo-
letniej pracy apostolskiej, wyjątkowej dobro-
czynności i śmierci ks, Zauścińskiego; Kalwa-
rya, cmentarz pod M. z grobami: Dominika



Moniuszki, niezrównanego filantropa (-; 1848),
Jana Damela, malarza, Mateusza Lipskiego,
biskupa mińskiego, Heleny Kowalniekiej, za-
służonej w oświacie kobiet (-; 1884) i innych
osób; Lucyna, miejcce pobytu znanego auto-
ra białoruskiego Wincentego Marcinkiewicza;
Maćki, przed kilkunastu laty miejsce pobytu
i własność Floryana Miładowskiego, kompo-
zytora i pianisty; Mińsk (ob.); Ślepianka-Wiel-
ka, miejsce urodzenia entomologa Jana Wań-
kowicza; Ślepianka-Mała, niegdyś własność
malarza Walentego Wańkowicza; Stańków,
własność i miejsce pobytu Emeryka Czapskie-
go, numizmatyka; Wyhonicze, miejsce urodze-
nia, pobytu i własność Michała Hruszwickie-
go, kompozytora i deklamatora; Zukowy Bo-
rek, miejsce pobytu w latach młodocianych
autora i publicysty Antoniego Pietkiewicza
(Adama Pługa). Mezydencye ważniejsze: Anno-
pol Radziwiłłów; Stańków Czapskich; Gró-
dek Tyszkiewiczów; Łoszyca, do niedawna
Proszyńskich, teraz Lubańskich; Siemków
Chmarów; Wiazyń Bohdaszewskich; Trzaskow-
szczyzna Swiętorzeckich; Przyłuki Czapskich;
Raków Zdziechowskich; Slepianka - Wielka
Wańkowiczów; Wołma Wańkowiczów; No-
wosiołki Zdziechowskich; Suła Łęskich; Ru-
sinowicze Umiechowskich; Zasław, niegdyś
Przeździeckich, Proszyńskich, teraz Chomen-
towskiego i inne, W 1795 r., gdy ustanawiano
gubernią mińską i powiaty, pierwszym mar-
szałkiem powiatu mińskiego został wybrany
Józef Wańkowicz. Aż do 1868r. marszałkowie
byli wybierani na sejmikach przez wota oby-
wateli, odtąd są naznaczani od korony nomi-
naci, gdyż elekcye pozostają w zawieszeniu.
Ostatnim marszałkiem aktualnym był Ignacy
Bogdaszewski.

Mińska gubernia, Na obecnem jej terytoryum
w czasach przedhistorycznych przemieszkiwa-
ty plemiona słowiańskie przeważnie. Nad

- Prypecią Drewlanie; nad Słuczą, Łanią, Moro-
czemDregowiczanie; nad Niemnem, Swisłoczą,
Berezyną—Krywiczanie, a okolic Nowogródka
sięrali Jadźwingowie, W X w. po ujarzmie-
niu miejscowej ludności przez Waregów, znaj-
dujemy tu utworzone przez nich księztwa: od
wsch. i płd. wołyńskie, z dzielnicami Mozy,
Turow, Pińsk, Zasław, Łohożsk, Nowogródek.
Ci zaborcy szarpiąc się wzajemnie o posiada-
nie zagarniętych ziem uczynili Mińszczy-
znę, na rozdrożu leżącą, widownią bojów i mor-

dów. Z obszaru teraźniejszej Mińszczyzny,
odnośnie do tamtego okresu, należą powiaty:
słucki, piński, mozyrski i rzeczyckido dziejów
księztwa wołyńskiego, a powiaty: miński, no-
wogródzki, ihumeński, bobrujski i borysowski
do dziejów księztwa połockiego. Mętna to
całkiem przeszłość, bo w kronikach zaledwo
podane niejasne wzmianki, wiadomo jednak,  
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że po bitwie pod Mohilną (ob.) w 1235 r. sto-
czonej przez w. ks, litew. Ryngolda z połączo-
nymi siłami kniaziów waregskich i wygranej
jego stanowczej, oba powyższe księztwa zosta-
ty zhołdowane Litwie, Organizacya pierwo-
tna ziem słowiańskich Litwy nie jest dobrze
znaną. W 1401 r. panuje tu Witold, w 1413
r. występuje województwo mińskie z grodem
stołecznym Mińskiem, atoli dygnitarze onego
zasiedli w senacie zaledwo od unii lubelskiej
(1569 r.). Wtedy granice kraju mińskiego
były całkiem inne niż obecnej gubernii. Gdy
w 17938 r. województwo mińskie przeszło za
kordon, przy drugim rozbiorze Polski, usta-
nowione zostało namiestnictwo mińskie, z roz-
maitych części b. w. ks. litew. złożone, pod
zarządem namiestnika gen. Tymofieja Tutol-
mina, który z Kijowa rozkazując miał do po-
mocy wice-rządcę gener. Iwana Nieplujewa,
Namiestnictwo składało się z 18-u powiatów:
borysowskiego, bobrujskiego, dokszyckiego,
dzisieńskiego, dawidgródzkiego, ihumeńskiego,
mińskiego, mozyrskiego, nieświeskiego, piń-
skiego, postawskiego, słuckiego i wilejskiego.
Na mocy ukazu cesarzowej Katarzyny z d., 3
maja 1795 r. po raz pierwszy zebrano szlachtę
do Mińska celem wyboru urzędników według
nowego regulaminu, Czynność ta odbywała
się z wielką okazałością od 21 wrześ. do 8
paźdz, włącznie, przyczem wybrano marszał-
ków szlachty, gubernialnego i powiatowych,
prezydentów izb sądowych, asesorów  sądo-

wych, kapitanów sprawników (naczelników

policyi powiatowej) i asesorów powiatowych,
nadto urzędników do 2 departamentów i depu-
tatów od szlachty. W 1797 r., na mocy uka-

zu cesarza Pawła z d. 16 lutego, zwinięto po-
wiaty: dokszycki, dawidgródecki, nieświeski
i postawski (ten ostatni wszedł w skład nowo
uformowanej gub. litewskiej) a natomiast u-
tworzono pow. rzeczycki, tąk że w gub. było
teraz już tylko 10) powiatów. W 1842 r. dwa
powiaty: dzisieński i wilejski włączono do
gub. wileńskiej, a natomiast przyłączono do
gub. mińskiej pow. nowogródzki, oddzielony
od gub. grodzieńskiej, Odtąd gub, mińska po-
zostaje w tych granicach jakie dziś widzimy.
Leży między 420599 i 48017 wsch. dług.
geogr. od Ferro a 510 14 i 559 6' płn. szer, od
równika. (Graniczy od płn. z gub. wileńską
1 witebską, od zach. z gub. grodzieńską, od
płd. z gub. wołyńską i kijowską, od wschodu
z gub. mohylewską i czernihowską. Obwód ten
wynosi około 2030 wiorst, z czego na granicę
z gub, mohylewską wypada 542 w., Z wileń-

ską 487 w., z witebską 68 w., czernihowską
112 w.i kijowską 110 w. Podług obliczenia
astronoma Schwartza (z 1832—1884 r.) M.
gub. ma obszaru 1622 mil kwadr. czyli 78500
w. kwadr., albo 8177000 dzies.; pułk, Strel-
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bieki przestrzeń gub, obliczył na 1659 m. kw.,
czyli 80277 w. kw., co czyni 8362187 dzies.
(Pułk. Zieleński w Opisie gub. mińskiej podaje
79108 w. kw.). Obszar jej posiada odrębne
cechy charakterystyczne, Większa bowiem
część powierzchni zajmuje tak zwane przez sta-
rożytnych Morze Herodotowe czyli Polesie
(ob.). Granice Polesia właściwie nie leżą
w obrębie mińskiej gub., gdyż od zach, wrzy-
na się ono w gub, grodzieńską, od płd. w gub.
wołyńską a od wsch.w gub. mohylewską. Sto-
sunkowo niewielka część płn. i płn,-zach, miń-
skiej gub. w powiatach: borysowskim, miń-
skim a nieco w ihumeńskim i nowogródzkim
posiada wzgórza, ostatnie odrośle wyżyn ałauń-
skich i wałdajskich, stanowiące dział wodny
zlewisk morza. Czarnego i Baltyckiego. Ob-
szerne zaś powiaty: ihumeński (w części), bo-
brujski, słucki, piński, mozyrski i rzeczycki
są owem Polesiem, zajętem przez kotliny Be-
rezyny, Prypeci, Ptyczy, Słuczy, Jasiołdy,
Piny i nieskończonej liczby innych rzek i wie-
lu jeziór, oraz obszary nizinne, lesiste. Od-
dzielne wzgórza w mińskiej gub. dochodzą do
160 saż. nad poziom morza. Najwyższy szczyt,
t. zw. łysa góra, znajduje się w pow. miń-
skiem i dochodzi do 161 m. nmp.; obok niego
znajdują się Zalesie (156 saż.), Dubowo (1591/,
saż.) 1 Świerszczówka (156 saż.), Wzgórza
w pow. ihumeńskim i słuckim dochodzą tylko
do 1107/, saż. npm. Na linii działu wodnego
znajdują się jeziora Maniec, Pławia i Bereszto,
wody których spływają zarówno do morza
Baltyckiego i Czarnego. Rzeki mińskiej gub,
należą do dorzeczy Niemna (ob.) i Dniepru
(ob.). Bogactwa przyrodzone tej dziewiczej
jeszcze krainy należą do przyszłości i gdy kul-
tura i cywilizacya tu przenikną znajdą się
niewyczerpane źródła dla przemysłu i rolni-
ctwa. Wprawdzie lasy ciągle nikną, ale są
Jeszcze wielkie zapasy na budowle i opał,
skarby zaś w torfowiskach, w rybołówstwie,
w łąkach, przestrzeniach rolnych i pastwisko-
wych nie dadzą się dziś obliczyć i leżą jeszcze
odłogiem, Niziny Polesia, chociaż osuszone
JU mieco pracami znanego zion.ka naszego Ży-
lińskiego i przecięte kolejami żelaznemi, przed-
stawiają jednak przestrzeń nieludną, oczeku-
jącą kolonizacyi wielkiej i kapitałów. Zna-
komity Tadeusz Qzacki w swoim czasie ubole-
wał nad zapoznaniem bogactw Polesia. Dziś
wprawdzie PAM mówią o Polesiu, ale małosię jeszcze robi w stosunku do możebnych
olbrzymich rezultatów dla kraju. Ludność
w 1808 r. wynosiła 1,569,342, w tej liczbie
mężczyzn 784,688, kobiet 784,684; w 1884 r,
zaś 1,591,767, w tem 799,715 męż,i 792,052
kob., czyli o 7,663 mężczyzn więcej niż kobiet,
zjawisko nienormalne, w całej bowiem Euro-

| pie na 106 kob. przypada 100 męż. W sto-  

sunku do przestrzeni populacya słaba, wynosi
bowiem tylko 20'2 osób na 1 w. kw.; najgę-
ściej są zaludnione powiaty: nowogródzki (36
osób) i miński (32), najsłabiej mozyrski (8
osób), Według narodowości: Białorusinów i
czarnorusinów około 600/,, polaków około
20'/, (Erkert; Stołpiańskij liczbę ich podaje
na 117,000 prawie), żydów przeszło 189,,
wielkorusów rozkolników około 0*5%/,, cudzo=
ziemców około (0*40/,, tatarów około 0*29/,.
Według stanów: włościan około 63%,, miesz-
czan 25*70/, szlachty 3:60/, (po roku 1863 wie-
le szlachty załączono do włościan), wojsko-
wych 6*69/,, duchowieństwa (0*40/,, cudzoziem-
ców i innych 0:7%,. Podług danych urzędo-
wych z 1884 r. (Pamiatnaja kniżka na 1885 r.)
według wyznań ma być: prawosł. 1,109,127,
katol, 162,442, czyli 10'2%/,, ewang.-reform.
i augsb. 5,925, starowierców 8,618, żydów
301,347 i mahometan 4,312. Według stanów:
szlachty 57,169 osób, duchownych 6,547
(w tem wyznania prawosł. 6,021, katol. 49,
ewang. augs. 18, reform. 3, mojżeszowego 159
i mahom. 10), mieszczan i kupców 404,437,
włośc, 1,009,339, stanu wojskowego 109,382,
w tem wojska czynnego 13,084, żołnierzy ur-
lopowanych i ich rodzin 96,298. W liczbie
duchownych wyzn. prawosł. jest 3,043 męż. i
8,176 kobiet. (o się tyczy szlachty i rozkol-
ników zauważmy, iż w 1816 r. w ośmiu po-
wiatach gubernii (bez nowogrodzkiego, który
dołączono w 1842 r.) zapisano szłachty płci
męzkiej 58,706; w 1857 r., według obliczeń
deputacyi, było już tylko 28,155 a to wsku-
tek ograniczeń wywołanych przez ukaz z 19
paźdz. 1881 r, odnoszący się do procedury
wywodowej. To utrudnienie legitymacyi od-
razu prawie połowę szlachty weieliło do klas
podatkowych, mianowicie tak zwanych jedno-
dworców i chlebopaszeców, W tym czasie wy-
legitymowani w heroldyi ziemianie, w liczbie
1817 rodzin, posiadali 291,000 poddanych o-
siadłych na gruntach, zaś 75 właścicieli bez
majątków, posiadało do 270 poddanych nie-
osiadłych. (ała ziemska własność szlachty
wynosiła wtedy 10,425,000 mr. Rozkolnicy
od czasów cesarz, Anny osiedli w pow. bo-
brujskim i borysowskim jako emigranci, wnie-
wielkiej liczbie, która nie wzrastała; w osta-
tnich jednak latach wskutek sprzyj ających
okoliczności i łatwości nabywania ziemi liczba
ich coraz się zwiększa, bo kiedy w 1880 r. by-
ło ich 6,508, to w roku następnym wykazy
statystyczne podały już 7,854 a w 1882 r.
7,649. W 1882 r. zawarto 15,649 ślubów,
urodziło się 72,649dzieci, umarło 46,330 osób,
z tego 24,385 mężczyzn i 22,445 kobiet, liczba
więc urodzin przewyższa liczbę zejść o 25,819.
Ziemi znajdowało się we władaniu byłych wło-
ścian obywatelskich okołg 2,694,430 mr.,
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włościan skarbowych około 676,000 mr., żoł-
nierzy i zagrodników około 10,360 mr., miesz-
czan około 13,850 mr., obywateli ziemskich
w ogóle 6,7/1,423 mr., pod drogami wszyst-
kich rodzajów około 48,250 mr., skarb posia-
dał przeszło 1,486,500 mr.; ziemie skarbowe
powstały z własności poklasztornych i skonii-
skowanych. Ostatnia kategorya wynosiła po
18683 r. 119,000 dzies. ziemi i 134,000 dzies.
lasu, z czego do 1880 r. wyprzedano znaczną
większość osobom pochodzenia rossyjskiego lub
niemieckiego, tak że do skarbu z tej kategoryi
należy jeszcze 6 majątków, mających 17,449
dzies. ziemi i 42,381 dzies. lasu. Nadto w rę-
kach skarbu pozostaje dotąd 19 dóbr lennych,
mających 27,685 dzies. obszaru, i 38 dóbr po-
jezuickich, mających 175,987 dzies. Z ogól-
nej przestrzeni lasów lennych i pojezuickich
do skarbu należy jeszcze, jako niesprzedane
osobom prywatnym, 159,600 dzićs. Według
danych urzędowych w mińskiej gub. przed
wydaniem rozporządzenia z d. 5 marca 1564 r.
było 507 obywateli ziemskich pochodzenia nie-
polskiego, mających 1,044,091 dzies., i 3,259
właścicieli pochodzenia polskiego, posiadają-
cych 3,064,391 dzies. W d. 1 lipca 1870 r.
było już 992 obywateli ziemskich pochodzenia
niepolskiego, mających 1,352,426 dz., i 2,979
pochodzenia polskiego, mających 2,801,979.
Niepolacy nabyli 220,000 dz. z wolnej ręki,
48,000 dzies. z licytacyi, reszta od skarbu,
W 1883 r. było własności tak zwanych rosyj-
skich 2,445, posiadających około 3,109,400
mr, i własności polskich 3,702, posiadających
przeszło 3,732,230 mr.; w r. 1881 polacy po-
zbyli się około 57,860 mr. a w r. 1882 około
20,900 mr. Własność polska wciąż opłaca
około 110,000 rs. kontrybucyi tytułem kary.
Pod względem administracyjnym mińska gub.
dzieli się na 9 powiatów: miński, bobrujski,
borysowski, ihumeński, mozyrski, nowogródz-
ki, piński, rzeczycki i słucki, 32 okręgi poli-
cyjne (stany), 207 gmin wiejskich, obejmują-

cych 1662 okręgów wiejskich (starostw) 1
9,084 wsi, 36 okręgów sądowych, 35 okręgów
wojskowych, 14 leśnictw, mianowicie: w pow.
borysowskim dwa, z zarządami w Wilejce

(54,190 mr.) i w Rudni (przeszło 92,800 mr.),
w pow. ihumeńskim, w Teresdorfie, lasy ła-
piekie (około 86,670 mr.), w pow. nowogrodz-
kim w Kołpienicy (64,960 mr.), w pow. słu-
ckim w Lachowiczach (przeszło 66,000 mr.),
w pow, bobrujskim dwa: w Lubaniczach (0ko-
ło 71,600 mr.) i w Bobrujsku (130,500 mr.),
w pow. pińskim dwa: w Wyszewicach (około
121,630 morg.) i w Lubieszowie (przeszło
102,300 mr.), w pow. mozyrskim dwa, w Ozie-
ranach (przeszło 247,830 mr.) i w Bahrymowi-
czach (około (67,460 mr.), w pow. rzeczy-
ckim trzy: w Mozyrzu (około 117,200 mr.),  
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w Rzeczycy (przeszło 126,900 morg.) i w Mu-
chojedach (około 46,140 morg.). Pod wzglę-
dem urządzeń kościelnych ob. art. Mińska dye-
cezya i Mińska eparchia prawosławna. Co się ty-
czy innych wyznań, to w M. gub. jest tylko 1
par. ewang.-augsb. w Mińsku i 3 ewang.-ref.:
Słuck, Kopyl, Kojdanów. Razem 665 dusz.
ydowskich domów modlitwy 520, synagog

44, szkół 232; mahom. meczetów 9. Ziemi
ornej w 1888 r. było 4,660,000 morgów, naj-
więcej stosunkowo w pow. nowogrodzkim gdyż
580/, całego obszaru; dalej idą pow.: miński
510/,, słucki 370/,, rzeczycki 24"/,, ihumeński
199/,, bobrujski 19%/,, borysowski 19%, piń-
ski 170/, i mozyrski zaledwo 119/, obszaru.
Gospodarstwo wiejskie wogóle zaniedbane i
postępuje zwolna naprzód; przeszkodą do roz-
woju ekonomicznego są: serwituty pastwisko-
we, rozprzężenie w ogóle moralności klas niż-
szych, brak egzekucyi sądowej za występki
przeciwko własności, brak kapitałów obroto-
wych w gospodarstwach, zły stan dróg komu-
nikacyjnych, brak kredytu, zbyteczne święto-
wanie, absolutne trudności zbytu produktów
i dostania z pierwszej ręki potrzebnych rzeczy
do melioracyi, 'wyzyskiwanie przekupniów,
brak rzemiosł i fachowych rolników. Wszyst-
ko niezmiernie podnosząc koszt produkcyi, ek-
sploatuje nieprodukcyjnie zapasy kapitałów,
wreszcie w niedostatku ich zmusza właścicieli
do sumarycznego wycinania lasów lub ucie-
kania się o pożyczki do wyzyskujących insty-
tucyj kredytowych. Z ogólnej przestrzeni
własności prywatnej pozostaje w zastawie ban-
kowym 1,345,685 dzies., na summę 6,4/1,493
rs. Widzimy niezaprzeczony fakt, że pomimo
najkorzystniejszego uwłaszczenia przed ćwierć
wiekiem prawie, pomimo wielkiego zapotrzebo-
wania rąk i wysokiej ceny za pracę, włościa-
nie wcale się nie zbogacili, przeciwnie rozdro-

bniwszy zbytecznie własność, pochopni są do
emigracyi, do sięgania po cudze, że dobra oby-
watelskie chylą się ku upadkowi i tylko
wzbogacanie się żydów jest widocznem, w mia-
stach bowiem cały handel i własność prze-
szły do ich rąk, na wsi roją się w majątkach
jako zasobni dzierżawcy i właściciele dóbr wa-
runkowo nabytych, lasy zaś prawie wszystkie
są w ich ręku, Obecnie w całej gubernii za-
siewa się około 266,000 beczek zboża ozimego,
265,000 beczek zboża jarego, 256,000 beczek
kartofli, średnia wydajność zasiewów wynosi
około 4'/, ziarn (ozimina daje 4*/, ziarna, ja-

re—8*/,, kartofle—45/,). Średnia cena ziemi

w gub. jest 14 rs, 77 kop. za dziesięcinę. Pow.
nowogródzki i w znacznej części słucki słyną

zwybornej pszennej ziemi istoją najwyżej pod
względem urodzajności. Na wypadek nieuro-
dzaju istnieje 1,691 magazynów wiejskich,

w których przechowuje się przeszło 168,500
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beczek żyta i przeszło 91,500 beczek zboża ja-
rego. Zapasowy kapitał głodowy, zlokowany
w różnych instytucyach finansowych, wynosi
do 244,000 rubli. Przemysł wiejski reprezen-
towany dość słabo; włościanie prawie wyłącz-
nie zajęci rolnictwem, a w miejscowościach wo-
dnych flisactwem i rybołóstwem. Miejscowo-
ści lesiste, przecięte spławnemi rzekami w pow.
pińskim, mozyrskim, borysowskim i ihumeń-
skim, dają znaczne zarobki włościanom przy
wyrobie leśnego towaru i spławach onego. Do
niedawna na Polesiu wyrabiano rogóżki (roho-
że) lipowe i wysyłano je NiemnemiDnieprem,
ze zmniejszeniem się jednak lasów wyroby rogó-

 Żek i handel niemi upada całkiem. Wyrabia-
nie płozów do sań, obodów do kół, pędzenie
dziegciu i terpentyny praktykuje się tam,
gdzie jest materyał pod ręką. Rybołóstwo na
jeziorach: Pohost, Wyganowskiem, Noblu, Lu-
biazi w pińskiem, na jeziorach: Zyd, Rubcow-
skiem, Igra, Kragowo małe i wielkie; w mo-
zyrskim, na rzekach Prypeci, Niemnie, Dnie-
prze, Sławecznie, Berezynie, Ptyczy i wielu
innych, jest znaczne, atoli wyzysk rabunko-
wy, we wszystkich porach i wszelkiemi sposo-
bami, nawet przez trucie ryb, niszczy je i
uszczupla bogactwo kraju. O ile wiadomo
w powiatach borysowskim, bobrujskim, rze-
czyckim, pińskim i mozyrskim wyławia się na
sprzedaż do 40,000 pudów ryb na jeziorach
i rzekach, lecz ilość ta zapewne musi się po-
dwoić, gdy weźmiemy pod uwagę niezmierne
połowy piskorzy na błotach Polesia, na po-
karm przez lud używanych. W powiecie mo-
zyrskim mieszkańcy wsi: Puchowicze, Lacho
wićze, Kniaź-Jezioro i Dzianowieze wyłącznie
zajęci rybołówstwem; mieszkańcy zaś miaste-
czek: Kożangródek w pińskim i Dawidgródek
w mozyrskim suszeniem lub soleniem ryb; pro-
dukt ten rozchodzi się do Słucka, Nieświeża,
Nowogródka, Mińska, Żytomierza i Warszawy.
W pow. pińskim i mozyrskim całe wsie trud:
nią się suszeniem szyjek rakowych i ten pro-
dukt wywozi się nawet zagranicę komunika-
cyą wodną, Przemysł fabryczny w ogóle nie-
znaczący, skupia się jednak w Pińszczyźnie, po-
wiat ten bowiem ma szczególne udogodnienia
przez komunikacyą z zagranicą, mianowicie
przez systemat Ogińskiego i Dnieprowy,
a teraz „przybywająmu koleje żelazne (ob. Piń-
ski powiat i Pińsk), Na początku 1883 r. by-
ło w gub. 618 fabryk, z tych 137 w miastach,
481 w powiatach. Summa produkcyi fabry-
cznej wyniosła około 8,812,500 rs., wtej liczbie
produkcya Pińszczyzny około 1,045,560 rs.
Szczegółowo przemysł fabryczny tak się przed-
stawia: 6 mydlarni z produkcyą 26,280 rs.; 38
garbarni z prod. 18,6191S.; .6 fabryk sukna
z prod, 262,054 rs.; $ olejarni z prod. 322,338
rs.; 7 fabr. serów z prod. 18,000 rs; 1 świec

1

 

stearynowych z prod. 21,630 rs.; 5 świec łojo-
wych z prod. 7,950 rs.; 141 gorzelni z prod.
6,315,743 rs.; 49 browarów piwnych z prod,
137,994 rs.; 8 miodosytni z prod. 6,121 rs.;
1 fabr. krochmalu z prod 14,000 rs.; 39 ter-
pentyniarni z prod. 37,737 rs.; 106 smolarni
z prod, 123,166 rs.; 35 dziegciarni z prod.51,623
rs.; 4 młyny wyrabiajace kaszę (krupy) z prod.
1,200 rs.; 2 fabr. powrozów z prod. 10,500 rs.; 8
tartaków z prod. 94,500 rs.; 4 fabr, tabaczne
z prod 155,600 rs.; 10 młynów parowych z prod.
591,050 rs.; 2 fabr. szpilek z prod. 10,716 rs;
49 cegielni z prod. 42,720 rs.; 74 garncarni
zprod. 5,803 rs.; 1 fabr. wapna z prod. 800 rs.;
1 huta szklana z prod. 890 rs.; 38 fabr. kafli
z prod. 12,750 rs.; 2 odlewnie żelaza z prod,
9,738 rs.; 7 fabryk zapałek z prod. 15,410
rs.; 1 fabr. ćwieków drewnianych do obuwia
z prod. 2,550 rs. Wszystkie te zakłady zaj-
mowały około 3000 robotników. Zauważyć
należy, że mińska gub., zjednała sobie urzędo-
wnie smutną sławę z najwyższej defraudacyi
w gorzelnictwie, to też zarówno podnosi się
ilość zakładów gorzelnianych przez utajenie
isuma wytworu spirytusowego. Podług da-
nych z 1884 r. było 673 fabryk, zatrudniają-
cych 8417 osób, ogólna suma produkcyi wy-
nosiła 7,842,823 r. Produkty zwierzęce przetwa-
rzano na 79 fabrykach, przy których pracowa-
ło 738 robot. i suma produkcyi których wyno-
siła 667,790 rs, Produkty mineralne dały zajęcie
501 robot., pracując”m na 167 fabr., z pro-
dukcyą 113,124 rs, Nakoniec produkty roślinne
przerabiano na 427 fabr., zatrudniających
2184 osób i produkujących rocznie za 7 milio-
nów rs. W tej ostatniej rubryce główną ka-
tegoryą stanowią gorzelnie i browary, w ilości
204, które w 1884 r. wyprodukowały okowi-
ty i piwa za sumę 5'/ę milionów rs. Inwentarz
gospodarski wynosi około 225,000 koni, w tem
zdatnych do artyleryi 2,130, do kawaleryi
400, do obozu przeszło 41,200; około 659,500
bydła rogatego; owiec prostych do 484,000,
owiec cienkowłosych przeszło 70,000; nieroga-
cizny do 500,000 sztuk; pszczół liczą przeszło
80,000 pni. Pszezolnictwo wyłącznie na Po-
lesiu zapewnia dochód i tam też włościanie
najwięcej hodują pszezół, Podatki rządowe
w 1882 r., oprócz miejskich, wynosiły około
1,051,000 rs., dochód zaś z akcyzy 3,801,365
rs., zkąd się okazuje, że wódka zasiliła skarb
o trzy razy prawie więcej niż budżet podatko-
wy. Jarmarków w gubernii jest około 100,
na które w 1882 r. przywieziono przeszło za
455,000 rs. towarów, a sprzedano za 297,000
rs. Przedmioty handlu wewnętrznego i wy-
wozowego stanowią: zboże, len, wódka, kono-
pie (pieńka), dziegieć, smoła, bydło rogate,
konie, terpentyna, drzewo różnego rodzaju,
spławiane Niemnem do Królewca i Memla

 



a Dnieprem na Niż. Handel wewnętrzny bar-
dzo nisko stoi w skutek braku przemysłu
miejscowego i upadku rolnictwa; handel ze-
wnętrzny w ostatnich latach równie upada,
w skutek małego zapotrzebowania tutejszych
surowych produktów, i jeżeli dłużej potrwa
stagnacya, wszystkie nakładowe gospodar-
stwa muszą się zrujnować. Zdrowotność. W d.
lstycznia 1883 r. wszystkich lekarzy było
80, w liczbie których jedna kobieta; akuszerek
87, w tej liczbie 27 gminnych; felczerów i
uczniów 103; aptek 39; szpitali, oprócz wiej-
skich, było w gubernii 23, Zaszczepiono ospę
w 1882 r. 2,182 dzieciom, Na syfilis w 1879
r. chorowało 990 osób, w 1880 r. 871, w 1881
r. 831, w 1882 r. 764; na dyfteryt w 1880 r.
chorowało 189 osób, umarło 72, w 1881 r.
chorowało 279 osób, um, 100, w 1882 r. chor.
278 osób, um. 100; na ospę w 1880 chor.
8,074 osób, um. 702, w 1881 r. chor. 8,632,
um. 1,549, w 1882 r. chor. 1,189, um.168;
na krwawą dysenteryę w 1882 r. chorowało
6,448 osób, umarło 1,142; na odrę w 1880 r.
chor. 5,597 osób, um. 2/3; na tyfus w 1882 r.
chor. 3,150 osób, um, 203; na szkarlatynę
w 1882 r. chor. 1098 osób, um. 162; na ko-
klusz w 1882 r. chor. 687 osób, um. 52. Sa-
mobójstw w latach 1880, 1881, 1882 było: 61,
37158. Smierci spowodowanych pijaństwem
w latach 1880, 1881, 1882 było: 10, 22 i 24.
Od epidemii księgosuszu w 1880 r. zachorowało
1,875 sztuk bydła, padło 1,570, w 1881 r.
chor, 837, padło 800, a w 1882 r. chor. 7,411,
padło 6, 718 (przeszło 90"/, śmierci). Zbrodnie
ż występki. W 1879 r. toczyło się 663 spraw
kryminalnych, w 1880 r. było ich 729; pod
sądem znajdowało się 994 osób, w tem 85 ko-
biet, 79 szlachty, 29 obywateli honorowych i
kupców, 360 mieszczan, 127 wojskowych, 365
włościan i 34 innych stanów, pomiędzy który-
mi i duchowni.Z całej liczby obwinionych ska-
zano 727 osób; uwięzionych było 8,692; dzie-
ciobójstw popełniono 24, zabójstw 40. W 1881 r.
rozpatrywano 636 spraw (więcej o 111), oskar-
żono osób 1110, w tem Robiet 58; obwiniono i
osądzono 1090 osób, w tem 114 szlachty, 341
włościan, 34 obywateli honorowych, 408 mie-
szczan (przeważnie żydów), 185 wojskowych,
28 innych stanów; uwięzionych było 6,829 osób;
dzieciobójstw było 20, zabójstw 40. W 1882 r.
rozpatrywano spraw kryminalnych 847 (wię-
cej o 11), stawiono przed sądem 1,120 osób,
w tem kobiet 108 (więcej o 20); osądzono i
skazano osób 1,072, w tem 30 szlachty (mniej
0 84), 15 obywateli honorowych i kupców,
365 mieszczan (przeważnie żydów), 195 woj-
skowych (więcej o 10), 467 włościan (więcej
o 126), 48 innych stanów; dzieciobójstw by-
ło 87, zabójstw 87 (więcej niż podwójnie).

_ Wszystkie te trzy lata liczyły się do urodzaj-  
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nych, widocznie więc występki rosły w sku-
tek demoralizacyi nie zaś niedostatku. Świad-
czy o tem i statystyka pożarów, których by-
ło: w 1879 r. 522; w 1880 r. 584; w 1881 r.
127; w 1882 roku 621. Dowiedziono, że po
miastach żydzi podpalają wysoko ubezpieczo-
ne domy, będąc w spółce z agentami; po
wsiach zaś rozpowszechnione pijaństwo i pale-
nie papierosów przez dzieci, a zatem ciągłe
obchodzenie się z zapałkami i ogniem powo-.
dują pożary, zwłaszcza iż podzieleni włościa-
nie budują się gęsto na kupie, więc chyba po-
prawa moralności i lepsza administracya we
wsiąch, a ciężka kara na podpalaczy z powodu
spekulacyi lub zemsty, mogą stan rzeczy po-
prawić. Oświata. Wszystkich zakładów na-
ukowych na początku 1888 r. było 501; uczą-
cych się 20,515, w tej liczbie 17,979 młodzie-
ży męskiej i 2536 młodzieży żeńskiej, W sto-
sunku do-całej ludności procent uczących się
wynosi 130/,; na 1000 osób ludności męskiej
uczy się 24 czyli 2'3'/,, na 1000 kobiet 3,
albo 0:30/,. Gimnazyów klasycznych 2: w Miń-
sku 522 uczniów (w tem 142 żydów) i Słucku
371 uczniów (72 żydów); gimnazyum żeńskie
w Mińsku (386 uczenie); 2 progimnazya kla-
syczne w Mozyrzu i Bobrujsku 627 uczniów
(w tem. 253 żydów); 2 szkoły realne w Miń-
sku i Pińsku (262 uczniów, 90 żydów); 1 se-
minaryum nauczycielskie, 74 uczących „SIĘ;
1 ochronka w Mińsku, uczących się chłopców
18, dziewcząt 16, razem 34; 1 szkoła miejska
4-klas, męska, 203 uczn.; 1 szkoła 3-klaso-
wa, 107 uczn. i jedna 2-klasowa, 91 uczniów;
2 szkoły powiatowe 2-klasowe, 123 uczn.; 11
szkół 2-klasowych miejskich (w tem 3 w Miń-
sku) 639 uczn.; 10 szkół 2-klas. miejskich żeń-
skich (w tem 3 w Mińsku) 764 uczenic; szkołą
rolniczo-rzemieślnicza w pow. ihumeńskim,
w Maryi Górze, założona w 1877 r. ze składek
prywatnych, 30 uczn. (bardzo ważny zakład,
ciąge się rozwija); szkółek wiejskich mini-
steryum oświaty: męskich 8, uczn, 351, żeń-
skich 6 uczenie 177; szkół wiejskich gminnych
podlegających dozorowi szkolnemu dla obojga
płci 279, uczn, 11,389, dziewcząt 596; przy
tych szkołach znajduja się oddziałów rzemieśl-
niczych 6, z 43 uczn.; szkółek wiejskich w da-
lekich odgmin miejscowościach 131, chłopców
1452, dziewcząt 42; szkółek parafialnych 2,
uczn, 44; prywatnych pensyj żeńskich z sub-
sydyami rządu 7, uczenie 189; szkółek przy-
gotowawczych dla dzieci 2, chłopców 10,
dziewcząt 26; seminaryum prawosł, w Mińsku
uczn. 233; duchowna szkoła powiat w Mińsku
męska uczn, 217, żeńska uczenie 88; żydow-
skie szkoły rządowe: 2-klasowa 1, uczn. 62;
1-klas. 2, uezn. 126; prywatne: Talmud-Tora
3, uczn, 533 (w tem w Mińsku 1, uczn, 73);
męskich 2, uczn. 94; żeńskich 4, uczenie 154;
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szkółka niedzielna męska w Klecku uczn. 32;
szkółka rzemieśl. dla ubogich żydów w Mińsku
uczniów 109. Wiadomo, że szkoły wiejskie
w skutek nowej uchwały rządu przechodzą
całkiem pod zawiadywanie duchowieństwa i
będą się mnożyć dowolnie, a przytem cho-
ciaż w rubrykach wykazano ilość uczących się
włościan, liczba ta jednak istnieje tylko na
papierze, w rzeczywistości zaś znacznie jest
mniejszą; co zaś do oddziałów rzemieślniczych
przy szkółkach wiejskich, to te wcale nie ist-
nieją faktycznie i tylko pozostają zamiarem
nieurzeczywistnionym a tak niezl.ędnym dla
rożwoju rzemiosł w kraju rolniczym. Środki
komunikacyt lądowej. W 16871 r. zbudowano
drogę żelazną moskiewsko-brzeską, która prze-
cina gubernią w kierunku z północy na połu-
dnie, na przestrzeni 269 wiorst i ma na tery-
toryum gubernii ]4 stacyj. Dr. żel. lipawo-
romeńska, zbudowana w 1873 r., przecina gu-
bernią w kierunku od zachodu na wschód i
północ.-wschód, na przestrzeni 226 w. i ma na
terytoryum gubernii 13 stacyj. Trzecia dr. żel.
żabińsko-pińska, zbudowana w 1883 r., łączy
Pińsk z dr. żel, moskiewsko-brzeską. Inne, jak
np. mająca połączyć stacyą Baranowicze dr.
żel. moskiewsko-brzeskiej z Wilnem i Pińsk
z Równem są jeszcze w robocie. Szosa. mo-
skiewsko-warszawska przecina gubernią pra-
wie na pół w kierunku zach.-wsch., przecho-
dząc przez m. pow. Słuck i Bobrujsk, Po
otwarciu dr. żel. moskiewsko- brzeskiej szosa
ta utraciła dawne znaczenie. Długość wszyst-
kich dróg pocztowych wynosi 1165 w.; naj-
ważniejszy trakt wileńsko- bobrujski po otwar-
ciu dr. żel. lipawo-romeńskiej został zamknię-
tym na znacznej przestrzeni. Na wszystkich
drogach jest stacyj 70, utrzymujących 515
koni. Koszt utrzymania wszystkich stacyj
w 1888 roku wynosił 68,226 rubli, Mostów
na wszystkich drogach pocztowych jest 402,
promów 5. Stan utrzymania bardzo niezada-
walniający. Komunikacya telegraficzna pomię-
dzy miastami: Mińskiem, Bobrujskiem, Bory-
sowem, Słuckiem, Nieświeżem, Pińskiem, No-
wogródkiem, Mozyrzem, Ihumeniem, Rzeczy-
cą i Telechanami obejmuje przeszło 1,839 w.
i ma 11 stacyj telegraficznych. W 1882 r. na
mocy ustawy powołano do wojska 15,499 mło-
dzieży, wzięto po wybrakowaniu i udzieleniu
ulg 3,711 osób, w tej liczbie: 2,835 białorusi-
nów, 455 polaków, 394 żydów, 16 roskolni-
ków i 7 tatarów. Klimat w skutek obszerności
gub. mińskiej i Jej topograficznego położenia
bardzo niejednostajny i kiedy powiaty połu-
dniowe i zachodnie (piński, słucki, nowogródz-
ki, mozyrski i rzeczycki) cieszą się zwykle
wcześniejszą wiosną 1 umiarkowańszym sta-
nem powietrza, za to powiaty: borysowski,
miński, ihumeński i bobrujski cierpią nie mało  

od chłodów i wiatrów. Nawet przysłowia lu-
dowe dobrze stwierdzają klimat tutejszy,
Przytaczamy niektóre: „Jurja skazau: żyta
urażu; Mikoła amkazau: pażdży, palażu”, to
znaczy: ,,. Jerzy (23 kwietnia) powiedział:
urodzę żyto, a $. Mikołaj (9 maja) odpowiada:
poczekaj, zobaczę jeszcze. „,Da Jurja pawin-
na być kormu i u durnia, t.j. do 23 kwietnia
powinno być karmy i u głupca. „Pryszou
Maj, wałom daj i na piecz uciakaj”, t. j. przy-
szedł maj, daj wołom i na piec zmykaj. „Pry-
szou Piatrok, apau listok; pryszou Illja, apała
i dwa, pryszou Spas tak i usiamu czas”, t. j.
przyszedł ś. Piotr i listek z drzewa opadł; na
ś. Eliasza opadło dwa, a na Przemienienie
Pańskie czas wszystkim liściom opadać. „„Ilja
narobić hmilja*, t.j. od 8. Eljasza mokra po-
goda nagnoi zboża. „,Da IIlii ksiondz prosić
ab doszcz, a pa IIlii i baba fartuchom nahonii*,
t.j. do ś, Eliasza ksiądz prosi o deszcz, a po-
tem i baba fartuchem go napędzi. „Kto z ka-
lendara siejeć, toj mało wiejeć', t. j, kto we-
dług kalendarza sieje, ten mało odwieje, bo
należy siać z praktyki, stosownie do stanu po-
wietrza. „Na Hramnicy zimy paławicy*, t. j.
na Gromnicę (2 lutego) połowa zimy. „Miej
kormu do Mikoły, nia boj sia zimy nikoli':,
t.j. miej karmu do Śś. Mikołaja (9 maja) i
wtedy nie bój sie zimy; więc zima jeszcze
1 w maju być może. Pamiętamy taką sami
w latach około 1860 r., tak że 15maja gdy już
zasiewy były w połowie dokonane, przez 3 dni
jeżdżono saniami po głębokich śniegach. Kro-
niki zapisały nie mało tych zjawisk w stro-
nach naszych. Teodor Jewłaszewski pod 1594
r. przytacza o spadnięciu zasp śnieżnych
w tych stronąch 20 maja (ob. Pamiętnik, str.
60). Chociaż z drugiej strony bywają wybry-
ki natury, więc zimy bardzo lekkie, a później
przymrozki w czerwcu i nawet w lipcu. Tru-
dno o niestalszy klimat. Wiatrów północno-
zachodnich bardzo wiele. W okolicach Mińska
naliczono 260 dni wietrznych w ciągu roku.
Zimy w ogóle bywają bardzo śnieżne. Czas
zamarzania i puszczania lodów. Berezyna w Bo-
rysowie zamarza 12 listop, puszcza 28 marca;
Serguta i górny bieg Berezyny w pow. bory-
sowskim zamarza 17 listop., puszcza 30 marca;
Berezyna w Bobrujsku zamarza 24 listop., pu-
szcza 28 marca; Dniepr w Rzeczycy i Łojowie
zamarza 16 listop., puszcza 25 marcu; Niemen
w Stołpcach zamarza 29 listopada, puszcza
21 marca; Jasiołda w Pińskiem zamarza 20
listop., puszcza 26 marca; Ogińskiego kanał
w Pińszczyźnie zamarza 18 listop., puszcza 30
marca; kanał Dnieprowsko-bugski w grodzień-
skiem terytoryum zamarza 24 listop., puszcza
24 marca; Pina w Pińsku zamarza 25 listop.,
puszcza 24 marca; Prypeć w Mozyrzu zamarza
9 grudnia, puszcza 25 marca; Styr w obrębie



gub, wołyńskiej zamarza 8 listop., puszcza 17
marca. Największe mrozy dochodzą do — 28 R.,
największy upał do -- 27 R. O obserwacyach
meteorologicznych ob. Mińsk. Fauna gubernii,
Niegdyś w puszczach tutejszych znajdowały
się żubry, dzikie konie, rosomaki, sobole, bo-
bry, jelenie, obecnie gatunki te wyginęły a
pozostały: niedźwiedzie, łosie, sarny, wilki,
lisy, rysie, dziki, wydry, bobrów resztki, ku-
ny, nurki, zające białe i szare, borsuki, łasice,
wiewiórki i inne drobne. Z ptaków zasłu-
gują na uwagę: miryady ptactwa błotnego

przeróżnych gatunków latem; orły, jastrzębie,
sokoły, głuszce, cietrzewie, jarząbki, pardwy,
kuropatwy. W skutek osuszania w ostatnich
latach błot poleskich przeszło na 700,000 mor-
gach, wiele miejsc dawniej niedostępnych, zo0-
stało użyte pod uprawę roli lub zamienione na
łąki, co musi wpłynąć na wyniszczenie zwie-
rzyny w ogóle, zwłaszcza, że nikt nie prze-
strzega praw policyjnych i wszyscy tępią ją
w każdej porze wszelkiemi sposobami. Już
w 1877 r. przez osuszenie Polesia otrzymano
przeszło 105,000 morgów łąk, a do dziś dnia
ilość ta podwoiła się. W lasach rosną wszyst-
kie gatunki drzew właściwe średniej strefie;
w Pińszczyźnie jednak można znaleść przy
osadach domowych orzech włoski, białą aka-
cyą, chiński jasion, brzoskwinie i nawet krzew
winny. Szczegóły geograficzne, hydrografi-
czne i inne znajdują się pod opisem szczegó-
łowych powiatów.  Gubernatorami wojennymi
byli: Mikołaj Ignatjew 1812—1815 r., Jafi-
mowicz w 1861, Kuszelew 1861—62, Bazyli
Zabołockij 1863—65, Gubernatorów było Ż1,
mianowicie: Iwan Nieplujew 1793—96 r., Za-
char Karniejew 1796—1806, Herman von Ro-
ding 1806—12, Paweł Dobrynskij 1812—17,
Wincenty Gieczewicz (polak) 1817—31, Cy-
ryl Tiufiajew w 1831 r., Aleksander von Dre-
busz 1831—35, ks. Sergiusz Dawydow 1835
—1889, Mikołaj Suszkow 1639—41, Gustaw
Dopelmeyer 1842-—44, Aleksy Siemionow
(wydawca dokumentów o Mińsku) 1844—950,
generał ks. Sergjusz Chercheulidzew w 1850,
Fadiej Szklarewicz 1850—57, Iwan Rosset
1857—58, hr. Edward Keller 1858—62, An-
drzej Kożewników 1862—64, gen, Paweł Szeł-
gunów 1864—68, Jegor Kasinow 1868—69,
Mikołaj Tokarew 1869—75, Walery Czary-
kow 1875—79, Aleksander Pietrow od 1880 r.
Marszałkowie gubernialni. Dotychczas było ich
11-stu, mianowieie: Ksawery: Kazimierz Cho-
miński, b. wojewoda mścisławski 1795—1802
(wr.1796 był obrany Berkowicz lecz nie
otrzymał nominacyi od rządu); Stanisław Wań-
kowicz 1802—1806, Józef Wołodkowicz 1806
—1811, Ludwik Rokieki 1811 15, Michał Ze-
nowicz 1815—23, Leon Osztorp 1823—46,
Otton Horwat 1846—53, Ludwik Słowiński  
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1858—59, Aleksander Łappa (ostatni marsza-
łek z wyborów) 1859—63; Eustachy Proszyń-
ski (pierwszym był nominatem) 1863—1877;
od r. 1877 do dziśdnia urzędnik Wasili Pa-
włow (drugi z rzędu nominat, 1-szy z Ros-
syan). Z pomiędzy ludzi zasłużonych na roz=
maitych polach, których miejscem urodzenia
i działalności jest obszar dzisiejszej gub. miń-
skiej, ważniejsi są: Bohuszewicz Stanisław
(poseł na sejm w 1793 r.), Borowski Leon
(prof.), Bartels Artur, Baka Jan (wierszopis),
Bukaty Franciszek (mąż stanu), Bochwie Flo-
ryan (filozof), Chodkiewicz Jan Karol (hetman),
Qzeczot Jan (poeta), Chodźko Jan, Chreptowi-
czowie Joachim i Adam, Chmara Adam (osta-
tni wojew, miński), Czapski Emeryk (numi-
zmatyk), Domejko Ignacy (przyrodnik), Dy-
bowski Benedykt (przyrod. i podróżnik), Fe-
lińska Ewa, Gołębiowski Łukasz, Geniusz Pa-
weł (ucz, przyr.), Horain Julian, Horwat Stani-
sław (filantrop), Jeleński Antoni (filantrop),
Jelski Ludwik (mąż stanu), Jelski Włodzimierz
(uczony), Jelski Michał (muzyk), Jelski Kon=
stanty (przyrodnik), Januszkiewiczowie Adolf
i Eustachy, Jaźwiński Antoni, Jewłaszewski
(pamiętnikarz), Korsak (poseł nowogr. 1798 r.),
Korsak Julian (poeta), Korzon Tadeusz, Kon-
dratowicz Ludwik (Syrokomla), Krasiński
Henryk, Kościuszko Tadeusz (pobierał nauki
w Pińsku), Legatowicz Ignacy, Lejbowicz
Herszko (rytownik), Moszyński Antoni (ucz.
pijar), Maszkiewiczowie Samuel i Bogusław,
Massalscy Tomasz i Józef, Moniuszkowie Do-
minik, Kazimierz i Stanisław (muzyk), Mar-
cinowski Antoni, Marcinkiewicz Wincenty,
Miekiewicz Adam, Niesiołowski Józef, Na-
górczewski Ignacy (uczony jezuita), Na-
ruszewicz Adam (pobierał nauki w Pińsku),
Ogiński Michał hetman w, lit, Oskierko Ale-
ksander, Obuchowicz (pamiętnikarz), Pietkie-
wiczowie Adam (Pług) i Feliks, Prozor Karol,
Przyborowski Karol, Rejtan Tadeusz, Skir-
muntowie Konstanty i Kazimierz (obywatele
i filantropi), Skirmuntowa Helena (rzeźbiar-
ka), Siemiradzki Józef (przyrod., podróż,), Sie-
miradzki Henryk (malarz), Spasowicz Wło-
dzimierz, Świderski Tytus, Szydłowski Józef
(„Gulbi', profesor), Slizień Rafał (rzeźbiarz),
Szyszko Michał (uczony), Szemesz Adam (ma-
larz, Wańkowicz Jan (entomalog), Walicki
Aleksander, Wodzyński Gabryel (bisk, smo- .leński), Wannowski Leopold (ucz. pedag), Za- .leski Bronisław, Zdanowicz Aleksander (hist.),
Zam Tomasz, Zawisza Krzysztof(pamiętnikarz),
Zawisza Jan (archeolog) i w. in. Miejscowo-
ścl historyczne lub do których przywiązane
są wspomnieniaróżne: Adamarin, Alba, Al-
brechtów, Annopol, Bielkiewicze, Bohuszewi-
cze, Bryle, Borysów, Bucewicze, Bobrujsk,
Boratycze, Brahin, Berezyna, Baturynka,
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Ciemkowicze, Chołopienicze, Ohojniki, Qze-
 szewla, Dziahilna, Dukora, Dudzicze, Duleby,
Duszków, Darewo, Dawidgródek, Dziedziłowi-
cze, Dobośnia, Górki, Hrozów, Hajna, Hłusk,

-. Hruszowka, Horodyszcze, Hrebnia, Hrebionka,
Ihumeń, Iwieniec, Ignatycze, Jurewicze, Kal-
warya, Kowalewszczyzna, Korelicze, Krzywi-
cze, Kojdanów, Kopyl, Kleck, Kamień, Kożan-
gródek, Kociele, Kosiejsk, Krystynów, Kuch-
cice, Lubcz, Lachowicze, Litwa, Lubieszew,
Lucyna, Lada, Ludwinów, Łojów, Łachwa,
Łohiszyn, Łunino, Łuczyce, Łopatyn, Ławry-
szew, Łoszyca, Łoszniea, Mińsk, Mir, Mohil-
na, Mikołka, Mozyrz, Mysz, Milcz, Mściż, Mi-
ratycze, Nieśwież, Nowogródek, Nacza, Nobel,
Niedźwiadka, Nadniemen, Obryń, Osowo, O-
ziercy, Olechów, Obrowo, Olesin, Połonka,
Pińsk, Petryków, Przyłuki, Pocieczoło, Po-
rzecze, Raków, Rzeczyca, Rubieżewicze, Rat-
kowszczyzna, Smiłowicze, SŚmolków, Stańków,
Stołpie, Siołko, Swojatycze, Słuck, Stań-król,
Świteź, Skryhałów, Szack, Sołomerecze, Stu-
dzionka, Stachów, Sierhiejewicze, Ślepianka,
Turów, Trościeniec, Tuhanowicze, Trojczany,,.
Usza (rzeka), Ubiel, Użluny, Uchałoda, Wi-
dium-Góra, Woronicza, Wojnowo, Wyhonicze,
Wołma, Zausze, Zasław, Załucze, Zazierz, Żu-
kowy-Borek iin. Specyalnemi źródłami do
dziejów i obecnego stanu gubernii M. są: „„Skar-
biec'* Daniłowicza, wydawnictwa rossyjskie
mińskiego komitetu statystycznego, dokumen-
ta ogłoszone przez gubern. mińskiego Siemio-
nowa (Akta mińskie) i przez komisyą arche-
ograficzną wileńską, tudzież monografia Zieleń-
skiego. Z polskich prac: Kirkora (Opiekun
domowy z 1875 r.), Syrokomli (Teka wi-
leńska, 1857 r.), Eust. Tyszkiewicza (Opis po-
wiatu borysowskiego), Konst, Tyszkiewicza
(O zamkach i horodyszczach, Brzegi Wilii),
Moszyńskiego Ant. (Pińszczyzna), Al. Jel-
skiego liczne opisy w pismach peryodycznych
warszawskich i niniejszym słowniku,

Mińska dyecezya, (Całe w. ks. litewskie, o-
prócz Zmudzi, która miała swoje biskupstwo,
stanowiło dyecezyą wileńską, dzieje więc ko-
ścioła wszystkich dzielnie Litwy za rzplitej,
a tem samem I Mińszczyzny, należą do historyi
dyecezyi wileńskiej, Następnie gdy Białoruś
po pierwszym podziale Polski przeszła pod pa-
nowanie Rossyi, cesarzowa Katarzyna II uka-
zem z d. 14 grudn. 1772r. ustanowiła biskup-
stwo białoruskie, któremu poddane zostały:
Inflanty, wdztwa: połockie, witebskie, mści-
sławskie i mińskie. Biskupstwo białoruskie
pod koniec 1788 r. zamienione zostało na ar-
chidyecezyą mohilewską. Po drugim podzia-
le z woli cesarza Pawła uorganizowaną zosta-
ła (9 sierp. 1798 r.) przez nuncyusza arcyb.
Wawrzyńca Littę mińska dyec. w granicach
ówczesnej gub. mińskiej, erygowana kanoni-   

cznie bulą pap. Piusa VI, datowaną z Floren-
cyi d.15 listop. 1798r. Na obszarze około
18,000 w. kw. dyecezya ta liczyła 93 parafii,
które wymieniamy chronologicznym porząd-
kiem ich założenia, przyczem nazwy drukowane
kursywą oznaczają parafie dotąd istniejące,
przyłączone następnie do dyec. wileńskiej:
z XIV w.: Hajno, Mińsk, Pińsk; z XV wz:
Słuck, Kopyl, Chołchła, Kojdanów, Radoszkowi-
ce, Kleck, Dubrowy, Miadzioł, Wołma, Lebie-
dziów, Pierszaje; z XVI w.: Krasne Sioło, Bu-

da al. Budsław, Ikaźń, Kamień, Postawy, Kurze-
niec, Chozów, Niedźwiedzice, Dzisna, Nieśwież,
Świerżeń, Pohost; z XVII w.: Zodoroże, Lacho-
wicze, Korzeń, Iwieniec, Dokszyca, <Łohojsk,
Bobrujsk, Mozyrz, Zadziów, Stołbce, Wołkołata,
Zasław, Ostrohladowicze, Głębokie, Łachiszyn,
Rzeczyca, Petryków, Ziembin, Miory, Berezyna,
(borysowka). Borysów, Udział, Berezyna (dru-
ga), Druja, Cimkowicze, Dawidgródek, Zamo-
ście, Mikołajewicze, Kościeniewicze, Kiemie-
rzów, Parafianów, Raków, Hłusk, Uzda, Chota-
jewicze, Lubieszów, Prozoroki, Serafin; z XVIII
w.: Chołopienicze, Dołhinów, Kimbarówka, Olka,
Spas, Ilia, Zużki, Jurewicze, Łachwa, Smiło-
wicze, Mołodeczno, Zuczaj, Krzywicze, Choro-
miec, Koroleszczewicze, Swisłocz, Kopatkiewicze,
Bobownia, Jfosarz, Omniszew, Okołów, katedra
mińska, Dziedziłowicze, Zhumeń, Rubieżewicze;
z XIX w.: Gródek, Hrożów, Hermanowicze,
Błoń. Do parafij tych zaliczało się nadto 48
kościołów filialnych i 174 kaplic. Klaszto-
rów męzkich było 50, a mianowicie. benedy-
ktyni: w Horodyszczu, pod Nieświeżem kl. ś.
Krzyża, w Mińsku; cystersi w Kimbarówce
czyli Dolinie czarnej; trynitarze: w Mołodecz-
nem i w Krzywiczach; dominikanie: w Stołb-
cach, Mińsku, Rzeczycy, Ziembinie, Pińsku
(do 1850 r.), Nieświeżu, Zasławiu, Rakowie,
Duniłowiezach, Klecku, Chotajewiczach, Cho-
łopieniczach, Drui; franciszkanie: w Pińsku,
Postawach, Dziśnie, Udziale, Prozorokach, I-
wieńcu, Serafińsku, Mińsku; bernardyni: w Bu-
dzie al. Budsławiu, Nieświeżu, Mińsku, Mo-
zyrzu, Drui, Słucku, Hłusku, Berezynie, Ju-
rewiczach, Pińsku; kapucyni w Lubieszowie;
karmelici bosi: w Głębokiem, Pińsku, Miadzio-
le, Mińsku; bonifratry w Mińsku; pijarzy:
w Lubieszowie, Łużkach; misyonarze w Smi-
łowiczach; komuniści w Pińsku i komandoryą
kawalerów maltańskich w Stwołowicząch, Kla-
sztorów żeńskich było 10, mianowicie: bene-
dyktynki: w Nieświeżu, Mińsku; cysterki
w Dolinie anielskiej (blisko Kimbarówki); ber-
nardynki w Mińsku; siostry miłosierdzia
w Mińsku; maryawitki (do 1850 r.): w Pińsku,
Mozyrzu, Hłusku i Mińsku, Razem kleru za-
konnego 425 osób, zakonnice 77, Poddanych
w majątkach kleru świeckiego było 7220; ka-
pitały tegoż kleru wynosiły 41,104 TS, Tocz-
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ny dochód 17,000 rs. Poddanych w mająt-
kach kleru zakonnego było 8,866, kapitały
wynosiły 193,120 rs., roczny dochód 61,544
rs. Wiernych liczyło się 231,869. Pierw-
szym biskupem mińskim został Jakób Deder-
ko, kanonik wileński, infułat ołycki, wyświę-
cony w Połocku przez Benisławskiego, koa-
dyutora metropolity, w asystencyi biskupa
Łopacińskiego i Butrymowicza, sufragana um-
ekiego. Nowa dyecezya w 1800 r. liczyła
klasztorów 57, kościołów 162, wyznawców
199,597. Dederko nadzwyczajnie czynny w
sprawach duchownych, porządkował gorliwie
swą owczarnię; urządził kapitułę, konsystorz,
wyrestaurował świetnie katedrę biskupią w
pojezuickim kościele P, Maryi: założył w 1605
r. w Mińsku towarzystwo dobroczynnościi
własnym kosztem wzniósł mury na zakład
przy ulicy Felieyańskiej. Mianował sobie
w 1805 r. koadyutora z prawem następstwa
w osobie prałata Bonawentury Borzymow-
skiego, ale nie dopuścił do tego wrogi mu me-
tropolita Siestrzencewicz i przysłał do Mińska
na sufragana Maselet'a, rodem Francuza. Po
śmierci Borzymowskiego Dederko przybrał 80-
bię za koadyutora ks. Mateusza Lipskiego.
W 1812 r. Dederko uniesiony wypadkami
przyjął czynny w nich udział przez publiczne
ogłoszenie w katedrze w d. 19 lipca konfede-
racyi mińskiej (ob. w ówczesnej „,Gazecie
Mińskiej, Nr. 2). Za powyższy akces wpadł
później w niełaskę u cesarza Aleksandra I i
w 1816 r. usunięty od dyecezyi zamieszkał
w Ołyce, gdzie zmarł 24 grudnia 1829 r.
W czasie nieobecności Dederki na stolicy bi-
skupiej administrowali dyecezyą: od 1816 do
1824 r. prałat miński Stefan Poźniak; od r.
1824 do 1827 prałat Jozef Kamiński, a po nim
do śmierci Dederki, za delegacyą tegoż, Mate-
usz Lipski, biskup aurepolitański. Po zgonie

Dederki ubiegał się w 1829 r. o biskupstwo

mińskie znany Stanisław Szantyr, prałat i

proboszcz fary słuckiej, ale metropolita Sie-

strzencewicz, nieprzychylny Szantyrowi, za-
trzymał Lipskiego na stolicy mińskiej, pre-
konizacya jednak nastąpiła wparę lat póź-
niej, 25 lutego 1831 r. Lipski rządził w do-

' bie reformy klasztornej, bo z 35 klasztorów
M. dyec. w 1832 r. odrazu zamknięto 23. Za
jego biskupstwa w 1835 r. było w dyecezy!
duchowieństwa płci męzkiej 405 i zakonnie 95.
Lipski umarł w Mińsku 21 listopada 1839 r.,
pochowany w kościele zamiejskim na Kalwa-
ryi. Po nim otrzymał nominacyą od rządu
prałat miński Paweł Rawa, człowiek bardzo

pospolity, ale mu stolica apostolska potwier-
dzenia nie udzieliła, pozostał więc nominatem
do 1858 r., w którym zamianowano aktualne-

go pasterza Adama Wojtkiewicza, rektora miń-
sko-mohilewskiego. Ten obejmując dyecezyą  
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22 lutego ogłosił piękny list pasterski, wraz
z bullami stolicy apostolskiej, W chwili in-
stalacyi Wojtkiewicza M, dyec. składała się
z 12 dekanatów, 80 parafij, 21 filii na pra-
wach parafii, 140 kaplic, 6 klasztorów męz-
kich i tyluż żeńskich; liczyła do 180,000 wier-
nych, 190 osób stanu duchownego, 85 alu-
mnów w seminaryum mińskiem i 15 alumnów
w akademii duchownej. Parafie dzieliły się
na pięć klas. Proboszcz parafii kl. 1-ej pobierał
600 rubli rocznie, 2-giej 500 rubli, 3-ciej 400
rubli, 4-tej 275 rubli i 5-tej 2380 rubli. Sub-
sydya od rządu na pensye dla proboszezów
wynosiły rocznie 21,785 rubli, średnio na ka-
żdą parafią po 272 rubli. Mianowicie otrzy-
mywało: 16 parafii w powiecie mińskim
4,645 rs., 18 par. w pow. borysowskim 3,520
rs., 7 par. w pow. ihumeńskim 1,705 rs., 4
par. w pow. bobrujskim 1,190 rs., 10 par,
w pow. słuckim 3,270 rs., 8 par, w pow. rze-
czyckim 1,010 rs., 6 par. w pow. pińskim
965 rs, 4 par. w pow. mozyrskim 780 rs.,
17 par, w pow. nowogródzkim 4,610 rs. Bi-
skup otrzymywał 4,460 rs.; na utrzymanie ka-
tedry i probostwo katedralne 4,720 rs.; wizy-
tor pobierał 400 rs.; na konsystorz asygnowa-
no 2,500 rs., ua utrzymanie seminaryum 8,595
rs. (ały budżet swieckiego duchowieństwa
w dyecezyi wynosił 42,480 rs. Zakonne du-
chowieństwo otrzymywało subsydya tylko
w 10 klasztorach, mianowieie: bernardyni
w Mińsku 3,185 rs., bernardyni w Nieświeżu
8,185 rs., dominikanie w Nieświeżu 2,220 rs.,
benedyktyni w Nieświeżu 2,220 rs., benedy-
ktyni w Horodyszczu pod Pińskiem 3,185 rs,,
cystersi w Kimbarówce pod Mozyrzem 1,540
rs., benedyktynki w Mińsku 2,765 rs,, domi-
nikanki w Nowogródku 2,765 rs., cysterki

w Kimbarówce 2,155 rs., benedyktynki w Nie-
świeżu 1,455 rs., razem 24,675 rs. Ogólna
suma roczną subsydyów w dyecezyi 67,155
rs., oprócz tego dla każdej plebanii zabezpie-
czono pewną ilość ziemi, nazwanej „ugodje”,
wyrażonej w wizytach, a biskup posiadał
młyn na Swisłoczy z fermą za miastem i pla-
ce w mieście, W 1857 r. osób stanu ducho-
wnego płci męzkiej było już 266, a zakonnie
66. Nowicyaty zakonne dozwolono  tyl-
ko w Mińsku u bernardynów i w. Horodyszczu
u benedyktynów, inne zawieszono. Do 1863
r. M. dyec, składała się z 11 dekanatów, mia-
nowicie, oprócz dziś istniejących dziesięciu, był
Jeszcze dekanat stwołowicki; parafij liczyło
Się 81. Słabe rządy Wojtkiewicza nieodp o-
wiedziały oczekiwaniom; niemoralność star-
szych duchownych wpływając przez czas długi
na alumnów, przygotowała kościołowi tych lu=
dzi, którzy w przyszłości, zjednawszy sobie
smutną sławę, postawili kościół w Mińszczy=
źmie nad przepaścią. Po wypadkach 1863 r.
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rozpoczęła się stopniowo redukcya parafii i ka-
„sata klasztorów; w 1869 r. zwinięto M. dye-
cezyą i seminaryum, biskup Wojtkiewicz u-
wolniony od obowiązków zamieszkał w Wil-
nie, gdzie w krótce zmarł (d. 4 stycz, 1870 r.)
a sprawy kościoła katol. w gub. mińskiej od-
dano w zawiadywanie prałata Piotra Zyliń-
skiego, rządcy dyecezyi wileńskiej. Niezwło-
cznie potem b, M. dyecezya została podzieloną
na dwa wizytatorstwa, mińskie i słuckie.
Pierwsze objął Ferdynand Sęczykowski, dru-
gie Józef Jurgiewicz. Obaj zaczęli wprowa-
dzać zmiany w rytuale. W skutek ugo-
dy z papieżem Leonem XIII kościoły gub.
mińskiej, eddzielone zostały od dyecezyi wi-
leńskiej i przyłączone do archidyecezyi mohi-
lewskiej, dostały prawego pasterza w osobie
metropolity Aleksandra Gintowta, Obecnie
w gub. mińskiej pozostało: 10 dekanatów,
50parafij, 20 filijj 140 kaplic, klasztor pa-
nien cystersek w Kimbarówce, razem 221
świątyń katolickich, 58 duchownych, około
204,000 katolików płei obojga; na jednego
więc księdza wypada przeszło 3,517 osób,
nielicząc ludności niestałej w miastach, Z po-
wyższych danych widzimy, że ilość wier-
nych znacznie wzrosła, środki zaś duchowne
zmniejszyły się, przez co zachwiana przez oko-
liczności moralność coraz bardziej upada.
W wielu miejscach bywa 20 mil do kościoła,
zwłaszcza na Polesiu, rodzą się więc i umiera-

ją ludzie bez posług kościelnych; świątynie,
z powodu niedbałości duchownych, są wszę-
dzie prawie w strasznem opuszczeniu, 0cze-
kują wizyty pasterskiej, ręki coby powścią-
gnęła smutne skutki pamiętnego interimu.
Dekanatów, jak wspomniano wyżej, jest 10,
„mianowicie: w pow. mińskim: 1) dekanat miń-
"ski miejski, z parafiami: a) Pokatedralną, z fi-
Jiami w Kalwaryi, Wołczkiewiczach i Anno-
polu (ta ostatnia niedawno przyłączona do
Kalwaryi) i 7-miu kaplicami: w Mińsku przy
dobroczynności, w Dworzyszczu, Horodyszczu,
Piotrowszczyźnie, Przyłukach (domowa), Sien-
nicy, Szabuniach; około 14,500 wiernych płci
obojga; b) Złotogórską, w której kś, Ferdy-
nand Sęczykowski, w czasie swego probostwa
zaprowadził nabożeństwo nierytualne, do dziś
dnia utrzymywane przez następcę jego księdza
Szymona Makarewicza (około 4,100 parafian).
2) Dekanat miński w powiecie, parafie: a) Ka-
mień, przeszło 6,500 wiernych, filia Dudki,
4 kaplice: w Iwieńcu, Pokuciu, w Kulce i Na-
borowszczyźnie; b) Raków, około 8,400 wier-
nych, 6 kaplic: w Borzdyniu, Kijoweu, Rako-
wie, Tupalszczyźnie, Wołmie i Zaniewszczy-
mie; c) Pierszaje, do 8,100 wiernych, kaplica
Walska. 3) dekanat nadniemeński; parafie:
a) Kojdanów, do 12,500 parafian; filia Wia-
'zyń, 5 kaplic: w Harbuzowie, Rubiłkach, Stań- 

kowie, Norejkach i Skorodnem; b) Swierżeń,
do 5,100 wiernych; filia w Prusinowie, kapli-
ca Horodecka; e) do dekanatu nadniemeńskie-
go należy nadto par. użdżeńska, w pow. ihu-
meńskim położona, do 7,000 katolików; 5 ka-
plic: w Tołkaczewiczach, Kuchcicach, Uździe,
Rabinówce i Starzynkach. W pow. borysow-
skim 4) dekanat borysowski, parafie: a) Bo-
rysów, około 4,000 wiernych, z kaplicarni
w Kalwaryi, Lubatowszczyźnie i Łozinie; b)
Korzeń, około 5,000 wiernych; filia Haniewi-
cze, kaplica w Kocielach; e) Okołowo, około
3,600 wiernych, kaplica w Omniszewie; d)
Chotajewicze, około 1,500 wiernych, kapliea
na cmentarzu grzebalnym; e) Dziedziłowicze,
około 1,300 wiernych, kaplicaw Mściżu; £)
Łohojsk, wiernych około 5,400, z trzema ka-
plicami: w Tadulinie, Łohojsku i Emilianowie;
g) Kiemieszewicze, wiernych około 1,400, ka-
plic 2: w Starozaponiu i w Hrebieni; h) Cho-
łopienicze, wiernych około 1,900, kaplic 2:
w Dobrowodach i Chołopieniczach; i) Berezy-
na, wiernych przeszło 1,460; k) Dokszyce,
wiernych przeszło 2,300, kaplice 3: w Dokszy-
each, Zamoszu i Zacześlanach, W pow. ihu-
meńskim 5) dekanat ihumeński, parafie: a)
Berezyna, około 3,000 wiernych; filia w Ra-
waniczach, kaplic 4: w Borozdeniu, Kieżgaj-
łowie, Osmołówce i Przewozie; b) Ihumeń,
około 3,200 wiernych, 2 kaplice: w ŃŚmiłowi-
czach i Ubielu; e) Błoń, przeszło 3,000 wier-
nych, kaplica w Międzyrzeczu; d) Serafin,
około 1,400 wiernych, kaplica w Sucinie; e)
Koroliszczewicze, przeszło 5,200 wiernych, 4
kaplice: w Łoszycy, Obczaku, Zajameczneji
Dworzyszczu, Użdżieńska parafia dołączona do
dekanatu nadniemeńskiego w pow. mińskim
(ob. wyżej). W pow. bobrujskim: 6) dekanat
bobrujski, parafie: a) Bobrujsk, do 4,000 ka-
tolików; filia Szaciłki, 6 kaplic: w Malimo-
nach, Paniuszkiewiezach, Wołezynie, Piotro-
wiczach, Horbacewiczach i Kisielewiczach; b)
Hłusk, przeszło 1,600 wiernych, kaplica na
cmentarzu grzebalnym; e) Swisłocz, przeszło
3,200 wiernych, z dwoma kaplicami w Al-
brychtowie i Rudobiełce. W pow. mozyrskim
7) dekanat mozyrsko-rzeczycki, parafie: a)
Mozyrz, około 5,300 wiernych; kościół przy
klasztorze panien cystersek w Kimbarówce,
8 kaplic: w Cholimach, Bokowie, Kapliczach,
Barbarowie, Narowli, Hołowczycach, Nowin-
kach i Mozyrzu; b) Petryków, około 3,000
wiernych; kaplica w Doroszewicząch i Pio-
trowska na cmentarzu grzebalnym; c) Kopat-
kiewicze, do 1,000 wiernych; d) par, Dawid-
gródek, dołączona do dekan. pińskiego, prze-
szło 1,800 wiernych; filia w Turowie, kaplice
w Kożangródku i Lachowie, W pow. rzeczy-
ckim, dekanat wzmiankowany, parafie: a)
Rzeczyca, przeszło 1,100 wiernych, filia w Ło-



jowie, kaplica w Rzeczycy (na cement. grzeb.)
i 2 w Łojowie; b) Ostrchladowicze, około
3,000 wiernych, W pow. pińskim 8) dekanat
piński, parafie: a) Lubieszew, około 400 wier-
nych, filia w Lubieszewie, w kościele pokapu-
cyńskim; b) Pińsk, przeszło 5,600 wiernych;
filie: Pokomunistowska, Łunińska, Osowska,
Telechańska; kaplice w Zawidczycach, Żytno-
wiczach, Stoszanach i Pińsku. W pow. słu-
ckim: 9) dekanat słucki, parafie: a) Słuck
z filią Urzecze (w pow. bobrujskim), przeszło
5,000 wiernych, kaplice; w W złczycach, Słu-
cku (na miejscu dawnej fary), Winniey, Cza-
busach, Pekliczach i Jurkiewiczach; b) Nie-
śwież, około 6,500 wiernych; kaplice w Słu-
ckiej bramie, w Połośnej i Nowomiejska; c)
Kleck, przeszło 4,300 wiernych; filia Sołowie;
kaplice: w Janowiczach, Płaskowicząch, Du-
najczycach, Zaostrowieczu, Jasieńcu, Lecieszy-
nie i Radziwilimontach; d) Cimkowicze, około
1,800 wiernych, kaplica w Wasilezycach; e)
Kopyl, przeszło 4,200 wiernych, kaplice w Ko-
pyłu (na cmentarzu grzebalnym) i Usowie; f)
Niedźwiedzica, przeszło 3,500 wiernych, ka-
plica w Sawejkach; g) Starczyce, do 1,500
wiernych, kaplice: w Miasiewiczach, Borzei
Lutowiczach. W pow. nowogródzkim: 10)
dekanat nowogródzki, parafie: a) Nowogró-
dek, przeszło 3,400 wiernych; filia tamże; ka-
plice: w Nowogródku, Milkiewiczach, Staro-
jelni, Sworotwie, Horodecznie, Niehniewiczach,
Chrolezycach; b) Wsielub, przeszło 1,860
wiernych; kaplice: w Wsielubiu, Wereskowie
i Beninie; c) Worończa, przeszło 2,400 wier-
nych; kaplice: w Worończy, Tuhanowiczach,
Berweczu i Kozłowiezach; d) Korszyn, prze-
szło 2,400 wiernych; kaplice: w Żeleżnicy,
Haciszczu i Arabinowszczyźnie; e) Darewo,
przeszło 3,000 wiernych; kaplicą w Swojaty-
czach; f) Połoneczka, przeszło 5,800 wiernych;
kaplice: w Połoneczce, dwie w Mirze, dwie
w Horodzieju, w Prościu, ZauszycachiObry-
'niu; g) Nowa-Mysz, przeszło 3,700 wiernych;
kaplice: w Łozwieni, Piotrowiczach, Nowosa-
dach i Nowej-Myszy. Po 1868 r. zamknięto
lub przerobiono na cerkwie 10) kościołów przy
klasztorach, 80 kościołów parafialnych, 26
filialnych i 80 kaplic, razem 146 świątyń;
mianowicie w pow. mińskim: w Mińsku kla-

sztor i kościół bernardynów (dziś koszary I
archiwum), klasztor panien bernardynek z ko-
Ściołem (zamieniony na cerkiew i monaster
czernców), klasztor panien benedyktynek zko-

ściołem (monaster i cerkiew czernic); „kościoły
parafialne: w Cholawszczyźnie, Iwieńcu, Du-

browach, Wołmie, Zasławiu, Grodku, Rubie-
_ żewiczach, Mikołajewszczyźnie, Stołpcach; ko-
ścioły filialne: w Annopolu, Chotowie, Nabo-
rowszczyźnie, Zaniewszczyźnie, Iwieńcu, Sta-
rzynkach, Nowosiołkach; kaplice: w £oszycy,  
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Siemkowie, Ignatyczach (domowa), Sule, Stołp-
cach i Podsuckiej (par. użdzieńskiej), W pow.
borysowskim: kościoły parafialne: w Hajnie,
w Omniszewie; filie: Zawiszyn, Małe-Dolcee,
Mściż, Krzyczyn; kaplice: Hniezdziłów, Zajel-
niak. Pow. ihumeński: parafie: SŚmiłowicze,
Dukora, filie: Leszno, Drażna (w pow. miń-
skim, lecz była w dekanacie ihumeńskim); ka-
plice: w Bohuszewiczach, Paszkiewiczach (pow.
miński), w Dukorze (domowa), w Zamościu
(domowa), w Dudziczach (domowa). W pow.
bobrujskim kaplice: w Omelnie, Janinie, Ja-
snym-Lesie, Domanowszczyźnie, Dobośni, Ksa-
werpolu, Radutyczach, Zawołoczycach, Dwor-
cu, Borysowszczyźnie, Usterchach. W pow.
mozyrskim: klasztor cystersów w Kimbarów-
ce; par. Łachwa; filia Kordyczew; kaplice:
w Skryhałowie, Zamoroczu, Horbowiezach,
Peretrutowiczach, Kurzeniach, Grabowie, Dzia-
kowicząch, Horodziatyczach, Komarowiczach,
Nowosiołkach, Kopałkiewiczach, Saniukach,
Koczyszczu, Józefówce, Kuźmiczach i Nowi-
kach. W pow. rzeczyckim: par. Jurewicze;
filie: Zaspa, Berezówka, Brahin, Chojniki; ka-
plica w Hliniszczu. W pow. pińskim: parafie:
Łohiszyn i Karolin, klasztor z parafią i kościo-
łem benedyktynów; filie: Chworostów, Ochów,
Pohost, S$ożno, Bohdanówka; kaplice: w Mia-
stkowiczach, Krystynowie,  Biżerewiczach,
Tyrnowiczach, Gaju, Piasecznej, Berdunach,
Kraszewiczach, Podhajcach, Duboju, Płoskini.
Pow. słucki: parafie: Lachowicze, Bobownia;
Hrozów, Zamość; filie: Połośna, Nowosiołki;
kaplice: w Pohoście, Bołoczycach, Bielewi-
cząch, Bieliczach, Wańkowszczyźnie, Raczkie-
wiczach, Perestach, Hołyńce, Rymiu, Dokto-
rowieczach, Bobowni, Basławcach, Chrzanowie,
Wiuniszczu; klasztory w Nieświeżu: bernar-
dynów, benedyktynów, dominikanów i bene-
dyktynek z kościołami, W pow. nowogrodz-
kim: klasztor dominikanek w Nowogródku;
parafie: Starojelnia, Mir, Niehniewicze, Krzy-
woszyn, Stołowicze, Iszkołdź, Swojatycze, Ho-
rodyszcze, Śnów, Zadżwiej; kaplice: w Horce,
Karlicy, Wenskowie, Cycinie, Horodyszczu,
Domaszewiczach, Użance, Zauszu, Rudawce,
Studzionce, Stajkach, Burdykowszczyźnie i
Lipie. Niektóre z tych świątyń istnieją, ale
w spisach urzędowych nie są zamieszczone i są
uważane jako zamknięte. W majątkach po-
duchownych, znajdujących się w obrębie gub.
mińskiej, było niegdyś 15,731 poddanych płci
męzkiej i około 558,050 mr. ziemi. Z tego
w dobrach pojezuickich 12,556 dusz i 482,460
mr., w dobrach klasztornych 3,175 dusz i
15,580 mr. W 1819 r. było 30 szkółek pa-
rafialnych i 18 konwiktów przy klasztorach,
liczba, uczniów nie przechodziła 600. Obecnie
stan duchowny w Mińszczyźnie posiąda około

2,160 mr. ziemi, co zaś do szkółek parafial-
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nycb, to przy kościołach ani jedna nie istnieje,
a dzieci wieśniaków w ogóle, więci katolików,

. otrzymują naukę w tak zwanych „narodnych
uczyliszczach'', które obecnie są zamieniane na
parochialne przy cerkwiach. Jan Chodźko z0-
stawił w rękopisie, w dwóch poszytach: Wia-
'domości o kościołach i klasztorach dyecezyi
mińskiej, z której dwa wyjątki ogłoszono w Pa-
miętniku relig-moralnym (nowa serya IV,
32 i 361).

Mińska eparchia prawosławna, zawiera się
w obrębie wszystkich dziewięciu powiatów
gub. mińskiej. Wyznanie obrządku słowiań-
skiego przyszło na terytoryum obecnej gub.
mińskiej od pierwszych zaczątków Rusi Wa-
regskiej; władyctwo było wówczas w staro-
żytnym Turowie, a następnie w Pińsku, za
metropolią zaś zawsze uważany był Kijów.
Wiarogodny niemiecki kronikarz Dytmar u-
waża za pierwszego apostoła stron nąd Pry-
pecią, współczesnego sobie biskupa kołobrze-
skiego Reinberna, który przywiózłszy do Tu-
rowa Waregowi Światopełkowi żonę, córkę
króla Bolesława Chrobrego, chrzcił lud po-
gański i bałwany jego topił w wodach (księga
VII, rozdz. 52). Losy władyctwa pińsko-tu-
rowskiego, wiążąc się z dziejami całego kościo-
ła Rusi, należą do specyalnej historyi (ob.
Bartoszewicza: Szkice dziejów kościoła ruskie-
go), tu zaś jedynie należy zanotować kilka
najwybitniejszych faktów tej ważnej sprawy.
Po 1596 r. kiedy większość wyznawców
obrządku ruskiego przyjęła unią w skutek
uchwały brzeskiej, pozostali tych stron dyzu-

„nici, nie mając uregulowanej hierarchii, porozu-
 miewali się zwykle w rzeczach wyznania,
prywatnie, z władykami po za krajem żyją-
cymi lub nawet patryarchą greckim w Kon-
stantynopolu. Głównym punktem dyzunii
mińskiej pod te czasy był Słuck, ochraniany
tradycyjnie powagą rodu znakomitych wład-
ców Słuczyzny Olelkowiczów, a następnie ich
spadkobierców, dysydenckich Radziwiłłów.
W Słucku wtedy podobno istniały: szkoła
przepisywaczy ksiąg liturgicznych i przytuli-
sko w monasterze spaskim na Trojczanach dla
kształcących się przyszłych duchownych. Bądź
co bądź, nie pomyślano z góry o nadaniu
praw wyznaniu, które często podburzane

kontrowersyami z jezuitami tem chętniej zwra-
cało się po opiekę gdzieindziej; to też skutki
tego objawiły się w pamiętnym akcesie słu-
ckim w 1767 r.i zakończyły smutnie wyni-
kami konfederacyi barskiej; a w 1785 r. cesa-
rzowa Katarzyna II wymogła już na Stanach,
aby wszystkie kościoły dyzuniekie w rzeczy-
pospolitej podlegały władzy zwierzchniej gło-
nego w dziejach Wiktora Sadkowskiego, z ar-

' cehimandryty słuckiego zamianowanego epi-
skopem perejasławskim. Jak tylko w 1798 r.

(wojew. mińskie przeszło pod panowanie Rosyi,
natychmiast zwinięto biskupstwo uniekie piń-

sko-turowskie, władyka Joachim Horbaeki
i jego wikary Józefat Bułhak usunięci z pen-
syą, a Wiktor Sadkowski 13 kwietnia 1794 r.
otrzymał nominacyą na episkopa mińsko-wo-
łyńskiegoikoadyutora kijowskiej metropolii;
jednocześnie zaś przy monasterze słuckim za-
łożono wielkie seminaryum, które tam prze-
trwawszy 47 lat, przeniesione zostało w 1840
r. do Mińska, W tej dobie wyznanie słowiań-
skie Mińszczyzny było przeważnie w unii,
Wyznanie prawosławne liczyło 11 monaste-
rów, 89 parochij, mianowicie w okręgach du-
chownych: słuckim 45, pińskim 7, turowskim
8, mozyrskim 12, dawydgródeckim 12, petry-
kowskim 6. Wkrótce staraniem episkopa Wi-
ktora, namiestnika mińskiego Iwana Nieplu-
jewa i generał-gubernatora Tymofieja Tutol-
mina do 100,000 unitów przyłączono do ko-

Ścioła panującego, przez co nowa eparchia
mińska odrazu urosła, zwłaszcza na Polesiu,
Ukazem z d, 6 wrześ. 1795 r. cesarzowa Ka-
tarzyna zawiesza władzę biskupów unickich
w obrębie nowo ustanowionej gub. mińskiej.
Ztąd więc mińskiej eparchii przybyło znowu
dużo wyznawców. W 1796 r. biskupowi uni-
ckiemu białoruskiemu Herakliuszowi Lisow-
skiemu poddano unitów mińskich, którzy za-
częli tę zmianę tłumaczyć na swoją stronę,
w skutek czego naczelnik gubernii okólnikiem
z d, 4 marca objaśnił unitom płonność ich na-
dziei i polecił sprawę misyi kościoła panują-

cego gorliwiej prowadzić, więc przyłączanie
unitów nieustawało. W 1796 r. episkopa Wi-
ktora przeniesiono na archiepiskopią czerni-
howską a jego miejsce zajął Job Potemkin i
rządził do 1812 r. Job przyczynił się też nie
mało do rozpowszechnienia swego wyznania
w Mińszczyźnie. W 1797 r. uniei poddani
zostali jego jurysdykcyi w przedmiocie ksiąg
metrycznych, w czem dopomagał nawet wspo-

mniany Herakliusz Lisowski, arcybisk, unicki
połocki, ale konkordat w tymże roku zawarty
ze stolicą papiezką utrzymał do czasu unię
pozostałą. W 1799 r. archiepiskopowi miń-
skiemu nadano tytuł mińskiego i litewskiego
W 1800 r. eparchia liczyła już 213 parafii, 10
monasterów i przeszło 262,000 wyznawców,
Od 1812 do 1816 r. rządził eparchią Serafin
Głogolewski, późniejszy metropolita petersbur-
ski; odtąd znowu do 1882 r. był na eparchii
Antoni Maksimowicz; po nim do 1834 r. Eu-
geniusz I Bażanów, późniejszy egzarcha Gru-
zyi. Za Eugeniusza w 1833 r. zmieniono zno-
wu tytuł Władyki przez wyrzucenie sło-
wa „,litewski'* 1 zamianę na „grodzieński,
Następnie do 1840 r. rządził eparchią Nikanor '
Klementejewski, późniejszy metropolita now- gorodzki, petersburski i finlandzki, Za Nika-
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nora mińska eparchia w 1839r.przez działal-
ność biskupów unickich: Józefa Siemaszki, Ba-
zylego Łuzyńskiego i Antoniego Zubki pozy-
skała wszystkich unitów Mińszczyzny, w licz-
bie 310,971 płci obojga, z 322 parafiami, mia-
nowicie w powiatach: borysowskim 55 parafii,
w nowogrodzkim 50 parafii, w pińskim 49
parafii, w ihumeńskim 46 parafii, w mińskim
37 parafii, w słuckim 33 parafii, w bobrujskim
29 parafii, w rzeczyckim 16 parafii, w mozyr-
skim 7 parafii. Po kasacie unii eparchią miń-
sko-grodzieńską nazwano mińsko-bobrujską i
zamianowano na episkopa eks-uniekiego bi-
skupa brzeskiego Antoniego Zubkę. Zubko
uwolniony od obowiązku w 1848 r. z pensyą
5,000 rs., mieszkał przez pewien czas pod Miń-
skiem, w folwarku archirejskim, a następnie
przeniesiony do monasteru pokamedulskiego
w Pożajściu, w kilka dni po odbytem 50-le-
tnim jubileuszu biskupstwa w 1884 r., prawie
nagle życie zakończył, Po Zubce od 1848 r.
rządził eparchią też eks-unita Michał Hołubo-
wiez, Chociaż autor obszernego katechizmu pra-
wosławnego w języku polskim, jednak oboję-
tny całkiem dla wyznania, człowiek nie ma-
łych zdolności, wykwintnego życia, wielbiciel
i znawca sztuk pięknych, zgromadził znaczny
zbiór obrazów i rzeźb w pałacu swoim. Uwol-
niony w 1668 r. z pensyą 5,000 rs., zamie-
szkał w klasztorze w Zurowieach, w gub. gro-
dzieńskiej, miejscu kształcenia się swego
w młodości, tam, zachowując ożywione, dobre
stosunki ze współobywatelami, zmarł w 1883 r.
Po Hołubowiczu rządzili: do 1877 r. Aleksan-
der Dobrynin, za władyctwa którego wielu
katolików przyłączono do prawosławia, później
Eugeniusz II, a od paru lat zostaje na epi-

skopii Warlaam. Wszystkich więc włady-

ków mińskich do dziś dnia było 11. W 1857r.
parochie podzielono na 5 klas, z pensyą dla
parochów odpowiednią, od 140 do 516 TS.
Wszystkich parochii liczyło się wtedy i teraz
585, mianowicie w powiatach: mińskim 35,
borysowskim 61, ihumeńskim 62, bobrujskim
59, słuckim 60, rzeczyckim 62, pińskim 85,
mozyrskim 62, nowogródzkim 49. Dziś oprócz
tych jest cerkwi nieparafialnych do 600, s0-
bornych cerkwi 16 a wyznawców do 800,000.
W 1557 r. uposażenie roczne białego ducho-
wieństwa wynosiło około 122,000 rs.; utrzy-
manie episkopa, seminaryum i konsystorza do
39,000 rs., razem około 161,000 rs. Dziś su-
ma utrzymania jest podwójną prawie. Oprócz
pensyi duchowieństwo parochialne posiada zie-
mię, mianowicie w powiatach: mińskim prze-
szło 7,000 mr., w borysowskim około 6,980
mr., w ihumeńskim przeszło 6,090 mr., w bo-
brujskim około 4,560 mr., w słuckim około

6,300 mr., w rzeczyckim przeszło 4,800 mr.,
w pińskim około 6,760 mr,, w mozyrskim oko-
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ło 7,490 mr., w nowogrodzkim przeszło 4,700
mr., razem przeszło 57,000 mr., a średnio na
każdą parochią przeszło po 106 mr. Klasztor-
ne duchowieństwo ma przeszło 2,000 mr. zie-
mi. Monasterów dziś w eparchii jest 6, mia-
nowicie: w Mińsku męzki Świętego Ducha, za-
łożony w 1872 r. w murach klasztoru bernar-
dynek; żeński tamże, Przemienienia Pańskiego,
założony w 1871 r. w murach klasztoru po
benedyktynkach; w Słucku, Spaski, staroda-
wny męzki na Trojczanach; w Pińsku męzki;
w Ładzie, w pow. ihumeńskim, męzki, pobazy-
liański, z zakładem poprawczym dla ducho-
wieństwa; w Wołnianach, w pow. nowogródz-
kim, żeński po bazyliankach, Nadto był mo-
naster męzki w Hrozowie, w pow. słuckim,
lecz zamknięty w 1862 r. Jeszcze w 1866 r.
utrzymanie duchowieństwa zakonnego koszto-
wało około 11,400 rs., teraz budżet jest po-
dwójny. W 1857 r. było w eparchii osób
stanu duchownego płci męzkiej 3,466; w 1864
r. 3,060, w 1882 r. duchowny stan wynosił
40/, w stosunku do całej ludności. W 1864 r.
archimandryta klasztoru ładzieńskiego Miko-
łaj wydał interesującą, obszerną pracę: „„Isto-
ryczesko - statisticzeskoje opisanje Mińskoj
Eparchii*, zawierającą dużo materyału dla ba-
daczów. Z dzieła tego widzimy, że w obrę-
bie jednej tylko teraźniejszej gub. mińskiej
360 erekcyi cerkwi lub monasterów zawdzięcza
się duchowieństwu łacińskiemu lub ziemianom

polskim. W tej liczbie duchowni fundowali
Ż1 świątyń ruskich. Najgodniejszą jednak
uwagi jest ta okoliczność, że nawet po osta-
tecznej kasacie unii, t. j. po 1839 r., obywatele
polscy pobudowali własnym kosztem przeszło
60 cerkwi prawosławnych, niektóre z muru,
z wielkim nakładem. (Cyfry te wszakże zgoła
niewyrażają rzeczywistych, ponieważ wiele
dokumentów zaginęło podczas wstrząśnień kra-
jowych, o innych zaś erekcyach i dobrodziej-
stwach ustała tradycya. Na pewno można
twierdzić, że bodaj ani jedna cerkiew wiejska
nie została wybudowaną bez współudziału dzie-
dziców, którzy zawsze chętnie dawali mate-
ryały budowlane, a dawne zapisy przodków
regularnie uiszczają parochom.

Mińskie mamiestnictwo ob. Mińska gubernia,

Podług Storcha w 1794 r. miało 1731 m. kw.
obszaru i liczyło 851,000 ludności, czyli 492
mk., na 1m. kw.

Mińskie starostwo grodowe, podług spisów
podskarbińskich z r. 1668 zaliczało się wów-
czas do dóbr stołowych królewskich. W 166 r.
jako sstwo obejmowało miasto Mińsk, niegdyś
rezydencyą udzielnych książąt z dwoma zam-
kami, wójtostwem i przyległościami. W 1771 r.
posiadał je wraz z wójtostwem Antoni Przeź-
dziecki, opłacając zeń kwarty złp. 486 gr. 9,
a hyberny złp. 2,814. W czasie obudwu wo-

31
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jen szwedzkich nadzwyczajnie to sstwo było
zniszczone. Starostami grodowemi: mińskiemi
od r. 1401 do 1794 r. byli: Brzostowicz Mi-
chał h. Strzemię 1752 r., Hornostaj Jan h.
Centaur 1547 r., Iwanowski Ignacy Józef h.
Rogala 1755 r., Przeździecki Antoni h. Prus
1/67—1779 r., Przeździecki Dominik h. Prus
1779—1782 r., ks, Radziwiłł Udalryk h. Trą-
by 1780 r., ks. Radziwiłł Hieronim h. Trąby
1184—86, Sapieha Bohdan h. Lis 1401, Sa-
pieha Bohdan h. Lis 1497, Tyszkiewicz Ba-
zyli h, Leliwa 1561 r., Tyszkiewicz Piotr h.
Leliwa, Tyszkiewicz Teodor h. Leliwa, Wo-
łodkowicz h. Radwan 1550 r., Zawisza An-
drzej Kazimierz h. Łabędź 1647 r., Zawisza
Jan h. Łabędź 1696 r., Zawisza Krzysztof h.
Łabędź 1652—$92r.,Zawisza Krzysztof Stani-
sław h. Łabędź 1697—1721 r., Zawisza Igna-
cy h. Łabędź 1736 r.

Mińskie województwo. Do wiadomości poda-
nych w art. Zitewskie województwa (t. V, 339)
należy dodać, że podług tablicy Moszyńskiego
z 1790 r. miało 727 m. kw. obszaru i 422 mk,
na | m. kw. Uszezuplone w swych granicach
przy pierwszym podziale Polski w 1772 r.
przez odpadnięcie miasta Rohaczewa z częścią
pow. rzeczyckiego pod panowanie Rossyi,
aw 1798 r., całkowicie do tegoż cesarstwa
wcielone, liczyło za rzplitej zawsze dwóch se-
natorów, t. j. wojewodę i kasztelana. Pierw-
szym wojewodą za przywilejem Zygmunta
Augusta był Gabryel Hornostaj herbu Cen-
taur, starosta kamieniecki, w 1598 r., który
w krótce potem postąpił na województwo
brzesko-litewskie, ostatnim zaś Adam Chma-
ra herbu Krzywda, z kasztelanii mińskiej po-
sunięty na tę godność za przywilejem Stani-
sława Augusta z dnia 4 lutego 1784, zmarły
w roku 1805 (nie zaś 1809 r. jak chce „,Pa-
miatnaja Kniżka* gubernii mińskiej wydanie
1878 r.). Pomiędzy tymi dwuma dostojnika-
mi w ciągu 225 lat istnienia tegoż wojewódz-
twa notujemy następny szereg wojewodów
mińskich: Andrzej Sapieha 1569—1577, póź-
niej wojewoda mścisławski, Mikołaj, Sapieha
1577—1588, później wojewoda witebski, zmar-
ty 1609 r., Bohdan Sapieha 1588—1590, Jan
Abramowicz 1590—1596, później wojewoda
smoleński, Andrzej Zawisza 1596—1599, póź-
niej wojewoda witebski, Jan Pac 1599, zmarły
w Mińsku 1615 r., Bohdan Sapieha w 1615 r.,
zmarły. w 1616 r., Mikołaj Sapicha 1616—
1617, później wojewoda nowogródzki, Piotr
Tyszkiewicz 1617 r., zmarły w Mińsku 1620
r., Balcer Strawiński 1610 r. zmarły w Mińsku
1633r., Aleksander Słuszka 1633—1635, póż-
niej wojewoda nowogródzki, Mikołaj Sapieha
1635—1638 później wojewoda brzesko-litew-
ski, Aleksander kniaź Massalski 1688, zmar-

ły 1651 r., Aleksander Ogiński 1641—1648,
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później kasztelan trocki, Kazimierz kniaź San-
guszko 1648—1654. Odtąd następuje kilko-
letnia przerwa z powodu zagarnięcia większej
części Litwy, przez wojska rossyjskie, wsku-
tek czego w Mińsku sprawowali rządy namie-
stnicy czyli wojewodowie z ramienia cara
Aleksego. Wówczas to słynny swego czasu
warchoł, smutnej pamięci możnowładca Bogu-
sław ks. Radziwiłł, koniuszy litewski, póź-
niejszy wielkorządca Prus książęcych, od Ją-
na Kazimierza otrzymał 1655 r. nominacyą na
województwo mińskie, oczywiście tytularną,
z racyi ówczesnych stosunków politycznych
(ob. „,Dziejopisowie krajowi*, Rudowski, tom
LI, stron. 51, Petersburg i Mohylów 1855).
Po odzyskaniu Litwy przez Jana Kazimierza
a nawet jeszcze przed zakończeniem wojny
z Rosyą, widzimy w dalszym poczcie woje-
wodów mińskich (snadź po zrzeczeniu się Ra-
dziwiłła): Krzysztofa Rudominę Dusiatskiego,
wsławionego w bojach rycerza, zmarłego w
1659 r. Następcami jego byli: Stanisław Ra-
jecki 1659 r., Kazimierz Białłozor, zmarły
1666 r., Jan Zawisza, zmarły 1674 r., Michał
kniaź Biesicki 1674—1690 r., później wojewo-
da mścisławski, Władysław Sapieha 1690 —
1699 r., później wojewoda brzesko-litewski,
Krzysztof Despot Zenowiez zmarły 1717 r.,
Krzysztof Zawisza zmarły1721, autor cennych
pamiętników (wydanych przez Juliana Barto-
szewicza w Warszawie 1862 r.), Jan Żąba
1/26—1744 r., Jan August. Hylzen 1754—
1767 r., Józet Hylzen 1767-—1769, później
wojewoda mścisławski, Tadeusz Burzyński
1769 r., zmarły 1773 r., Józef książę Radzi-
wiłł, ordynat klecki, 1773—1784r., późniejszy
kasztelan a naostatek wojewoda trocki. Ka-
sztelanami mińskiemi byli: Mikołaj Talwosz
1569 r., Jan Hlebowicz 1574—1584, Paweł
Pac 1587, Marcin Strawiński 1591—1595,
Simeon Wojna, Jan Haraburda 1606 r., Piotr
Tyszkiewicz 1617 r., Aleksander Słuszka
1620—26, Andrzej Zawisza 1629 r., Jan Al-
fons Lacki 1634 r., Gredeon Rajecki 1638 >.
Mikołaj kniaź Czartoryski 1658 r., Stefan Kę-
dzierzawski I661 r., Stefan Rusiecki zmarły
1671 r., Aleksander Judycki 1677 r., Andrzej
kn. Puzyna około 1680 r., Stanisław Rusiecki,
1691 r., Wyhowski, Hieronim Kierdej, kn,
Lubecki, Szczuka 1708 r., Jan Sapieha, An-
toni Teodor Wańkowicz 1709 r., Daniel Wy-
howski 1717 r., Józefowicz, Michał Judycki

1741—54 r., Jan Judycki 1758—76 r., Mi-
chał Rokicki 1778 r., Adam Chmara 1779 r.,
Szymon Zabiełło 1724 r., Miehał Obuchowicz
1788 r. e

Historyą MińskaiMińszczyzny skreślił Ad.
Chmara, opis zaś miasta, tudzież powiatu, gu-
bernii, dyecezyi i eparchii Aleksander Jelskt,
(Przyp. Red.).



Minsterberch,(dok.), ob. Wystruć., |
Minszeni-de-Z0os, wś kośc., i M.-de Sus

(w dok. Monczeny, Munczeny), wś, pow. orgie-
Jewski gub. bessarabskiej, w pobliżu Dniestru,
na płn. od m. powiat.; ob. Arch, J, Z. R, cz:4
VI, t. 2, 509. i
Minszeningken niem.,?, pow. kłajpedzki,

st. p. Aglonen; na specyalnej mapie Reyman
na niema tej osady. Ma 433 morgów obszaru
i 35 mk, w 1856 r.
Mintawa, rz., ob. Zgłowiączka. '
Mintegeithen (dok.), ob. Metgetken.
Minten, niem. wś i folw., pow. frydlądzki,

st, p. 1 urz, stanu cywiln, Gallingen.
Mintowszyszki, wś, pow. święciański, w

2 okr. pol., gm. Kukuciszki, okr. wiejski Pucz-
karyszki, o 2 w. od gminy, 838 dusz rew.

Minturyszki, zaśc, rząd., pow. wileński, w
2 okr. pol., gm, i okr. miejski Mejszagoła, o 4
w.od gminy; o 25 wiorst od Wilna, 1 dm,,
11 mk. katol.
Mintwiese, niem., folw. do dóbr ryc. Loec-

knick, pow. gierdawski, st. p. Nordenbork 9
km, odl.* Cały ten majątek zawiera 201 ha
roli orn, i ogr., 84:70 łąk, 2920 pastw., 50
boru, 10:80 nieużyt., 0*:40 wody, razem 376'10
ha; czysty dochód z gruntu 2492 mrk. Właśc.
Juliusz v. Zaborowski. Z szlachty pol. mie-
szkali tu dawniej Kurowscy (ob. Kętrz. O lu-
dności pol., 588). wra pkb 2.

Minty, szczyt w Karpatach bukowińskich,
na południowej granicy gm, Płoski prywatnej,
w pow. wyżnickim, zarazęm na graniey pow.
wyżniekiego i radowieckiego, pod 429 47! 18”
wsch, dłg. g. F., a 47952'8' płn. sz.g. Po-
krywają je lasy szpilkowe, wśród których le-
żą łąki z zabudowaniami halnymi. Na po-

łudn. stoczystości wypływa potok. Ropoczel,
dopływ Suczawy; z półn. zaś stoczystości
spływają wody do górnej Putylli. Wzniesie-
nie 1326 m. Na połd. zach. od M. rozlega się
grzbiet górski Stywiory. |, Br. G.

Minupie, piękna i zamożna wieś, pow. Szar
welski, w 1 okr. pol., gm. Chwałojnie, par.
Użwenty, przy trakcie bitym z Użwent do Łu-
knik, 72 dusz, 300 dzies, (ziemi uwłaszcz. Na-
leżała do dóbr Użwenty ks. Druckich — Lu-
beckich. a

Minuthen-Peter al. Fidszen, niem., WS, na
Litwie prusk., pow. szyłokarczemski, st. Wie-
szen, tamże urz, stanu cywiln. W 1856r.
126 mk.
Minatowa wieś, al. Minutowo, niem. Minudhs-

dorf, wś., pow. inowrocławski, na trakcie
z Inowrocławia do Bydgoszczy; 48 dm., 311
mk., 336 ew,, 26 kat., 9 żydów, 125 analf,
Poczta w Wielkiej Nowej wsi o 3 kil., gość.
na miejscu; st, kol. żel. i tel. w Złotnikach o
T kil. M. St.  Miny, os. i pustkowie, pow. włoszczowski,
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gin. Becemin; par, Czarnca. Wspisiewsi z 1827
r. podane są Jezioro i Miny, 4 dm. 25 mk.; ob:
Czarncą.
Minyocz węg., ob. Minowec:
Miodara, zaśc, pow. borysowski, na pół

drogi pomiędzy Sołodzieniewiczami i mkiem
Hajną, w okr. pol. łohojskim, ma 1 osadę;
miejscowość falista, dość leśna. Al. Jel.
Miodne al, Miedna, os. leś., pow. kozienicki,

gm. Suskowola, par, Sucha. O3, rząd,, należą”
ca do majoratu $uskowola.
Miodobory al. Miodoborskie góry, przez lud

w Galicyi zwane Zoutry, gałęź gór karpackich,
łącząca się z odłamkami Karpat w okolicach

Oleska i Podhorza w Galicyi, przechodzi do
gub. podolskiej między m. Satanowem i wsią
Olchowcem, podniosłszy się najwyżej pod wsią
Uwsiem, ciągnie się pod [wachnowcami, Lan-
ekoroniem, Białą, Nihinem ku Przewrociu.
Wierzchołki tych malowniczych wzgórz w wie-
lu miejscach złożone są z obnażonych skał
i pokryte lasami. Od Przewrocia gałęź ta cią-
gnie się dalej oddzielnemi wzgórzami przez
Humińce do Supruńkowicz, skąd bystro zni-
ża sie jedną gałęzią ku Dniestrowi przez
wieś Kulczyjowo i ginie pod wsią Suboczą
(pow. uszycki), drugą zaś ciągnie się nad Dnie-
strem przez pow. uszycki i mohylowski, a tak-
że zachodnią część jampolskiego. Dla tego to
rzeki wpadające do Dniestru potworzyły so-
bie bardzo głębokie i spadziste jary, są nad-
zwyczaj bystre i brzegi ich przy ujściu docho-
dzą miejscami od 80 do 110 sążni. Najwyż-
sza wysokość M. gór, według Eichwalda, do-
chodzi do 90 sążni (Uwsie, Supruńkowce); pod
wsią Karaczkowce dosięga nawet do 163,4 są-
żni. W okolicy wsi Uwsia są ślady działal-
ności wulkanicznej, M. na obszarze wschod-
niej ralicyi (zwane tam Toutry), poczynają
się śród wyżyny zbaraskiej i ciągną na długo-
ści 10) mil (75:85 klm.) przez okolice Skałatu,

* 2 . .| Grzymałowa i Toustego, ponad jarem rzeczki
Gniłej ku Zbruczowi do granicy Galicyi. Li-
cznedolinki, zamknięte pomiędzy odstrzelone-

mi odnóżami tego pasma wzgórz, miejscami le-
siste, miejscami nagie grzbiety, zawalone zło-
mami głazów, lub sterczące ponad lasy ostre
sZCZY ty skał, czynią okolice miodoborskie naj-
piękniejszemi na całem Podolu, zwłaszcza po-
między Krasnem a Kręciłowem. M. góry za-
słaniają Kamieniec i miejscowości około niego
leżące od północy, Go rażąco wpływa na kli-
mat w tych miejscowościach, dla tego też wio-
sna tu wcześniejsza, na polach dojrzewa ku-

kurydza, winograd, rodzą się wszędzie melo-
ny, kawony i tytuń turecki. M. wspomina
Wieliczko w swej Kronice pod nazwą /Viedobor
(Nedobor), t. II, 412. Ob. Giżyckiego Fr. Ks.
„Podróż w górach miodoborskich'', Krzemie-

niec 1809 r.; Teisserge Wawrzyniec „Der Po-
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dolische Hiigelzug der Miodoboren als ein Sar-
matisches Bryozoen-Riff<, w Jhb, d. k. k. geo-
log, Reichsanshalt, 1884 r. Dr. M,
Miodowata, ob, Medowata.
Miodówka, ob. Medówka.
Miodówko, niem, Mniodowko, wś na War-

mii pol., pow. olsztyński, st. p. Dorotowo, okr.
urz, stanu cywil. Gryźliny, obszaru ma 998.82
mr., sąd okr. Olsztyn, par. kat, Gryźliny, ew.
Olsztyn. W 1863 r. 24 dm., 195 mk., 17]
kat. 18 ew., 185 Polaków, 10 Niemców (ob.
Gesch. des. Kr. Allenstein von Grrunenberg,
str. 142), Kś, Fr.
Mioduchów, folw., pow. wołkowyski, na-

leży do dóbr Zwaszkiewicze (ob.).
Mioduchowo 1.) wś w płd.-zach. stronie

pow. borysowskiego, w gm. łohojskiej, o 5 w.
ku zach. od mka Łohojska, nieopodal granicy
pow. mińskiego, ma 10 osad; miejscowość
wzgórkowata dość leśna, 2.) M., folw., pow.
borysowski, w okr. polie. łohojskim, niegdyś

- Waliekich, obecnie Ladzkich, 102 mr. obszaru;
za poddaństwa było tu 18 włościan płci mę-
skiej, 3.) M., 6 w pobliżu siebie leżących
zaścianków, na płd, krańcu pow. bobrujskiego,
w okr. polic, hłuskim, razem os. 10; prowadzi
tędy nędzna drożyna z Leskowicz do Porzecza;
głuche, odludne, zapadłe Polesie, A. Jel,
Mioduchowszczyzna (2), w pow. mińskim,

ob. Jaukuny. |
Miodukszta, rz., pow. wiłkomierski, dopł,

rz. Łaukiessy (dopływu Abeli),
Mioduńskie, jez., pow. ządzborski, w do-

brach tej samej nazwy (ob. Weiss: Gresch. Li-
thauens und Masurens, II, str. 59). Jezioro to
za pomocą wielu innych łączy się z Lewien-
tynem (ob.), Śniardwami w pow. leckim.

Mioduńskie, niem. Mniodunsken al. Miedun-
sken, dobra na Mazurach, pow. ządzborski, st.
P.i tel. Ryn 7 kil, odl. Obejmują 126:54 ha
roli or. i ogr., 132:66 łąk, 0:88 pastw., 1:63
nieuż., 2:56 wody, razem 264*27 ha; czysty
dochód z gruntu 1724 mrk. Właściciel Wilh.
Sommerey; hodowla bydła, koni i owiec. Okr.urz. stanu cywil, Szymonka. W 1856 r. 55 mk.Mioduska, rz,, inaczej Sierpienica (ob.).
„ Miodusówka al. Medysówka, w$ nad rz.
Zerdzią, Pow. starokonstantynowski (dawniej
krzemieniecki), ną wsch. od Białozierki; ob,
Arch. J. Z. R,, cz, VI, t. 1, 234, 235, 236.
Miodusy 1.) wś i folw., pow. płocki, gm.

Lelice, par, Bonisław, odl. 27 w, od Płocka,
ma 7 dm., 87 mk., 475 mr, M. folw, należy
do dóbr Lelice, W 1827 r. 9 dm., 90 mk.
2.) M., wś, pow. lipnowski, gm. Czarne, par,
Wielgie, odl. 14 w. od Lipna, Posiąda ewang,
dom modlitwy, szkołę począt., 17 dm., 78 mk.,
167 mr. ziemi dobrej i 29 mr, nieuż, W 1827
r. 6 dm. 68 mk, 3.) M. al. Miodusze, okolica
szl., pow. mazowiecki, gm. 1 par. Jabłonka,

W obrębie jej leżą wsie: M, Litwa, w 1827 r.
8 dm., 66 mk.; 2%, Perki, w 1827 r. 5 dm., 30
mk.; M. Stasiowięta, 15 dm., 89 mk.; M. Stok,
24 dm., 188 mk. i M, Wielkie, wś włośc. 35
dm., 230 mk., ogółem 87 dm. i 553 mk. Folw.
iwś M. Litwa w 1866 r. miałrozl: mr. 366:
gr. or, i ogr. mr. 225, łąk mr. 22, lasu mr. 16,
past, i zarośli mr, 91, nieuż. i place mr. 12.
Wś M. Litwa os, 7, z gr. mr. 12. Br. Ch.
Miodusy, trzy wsie szl., pow, bielski, par.

Pierlejewo: 1.) M.-Dworaki, 12 dm., 108 mk,,
nad strugą Dunajek, gleba pszenna, łąki, lasu
brak. 2.) M.-Junochy, 15 dm., 81 mk., gleba
pszenna, łąki, zarośle brzozowe, 3.) M.-Po-
krzywne, 15 dm., 82 mk., gleba pszenna, łąki,
lasu brak, pastwisko zwane Okrąglik, cmen-
tarzysko, Ww. Z.

Miodziuś, ob. Miedziuś,
Miokowicze, wś, pow. brzeski, b. własność

Matuszewicza, A. K. £,
Mionza, wś, pow. wągrowiecki, 17 dm,,

185 mk., 10 ew., 125 kat., 35 analf. Poczta,
tel. i gośc. w Janówcu; st. kol. żel. w Gnie-
źmie o 28 kil. M. St.

Miora, rzka w pow. święciańskim, przepły-
wa około wsi Górze, folw. Jezioryszki i zaśc.
Kusiszki. |
Miorskie al. Mżory, jez. w pow. dzisieńskim,

do 6 w. dług., 480 saż szerokie, do 4 saż. głę-
bokie. Nad niem leży mko Miory i kilką wsi
tejże nazwy.  Miortwy (nazwa czysto ludowa), mała ba-
gnistą rzką w pow, słuckim, prawy dopływ
Naczy, pomiędzy wsiami Łoktysze i Nacz;
długość biegu około 3 wiorst. Al, Jel.'
Miery 1.) mko nad jez, t. n., pow. dzisień-

ski, w 3 okr, polic., gm. wmiejscu, o 39 w.
od Dzisny a 270 od Wilna, niegdyś własność
Ryłłów. W 1640 r. Krzysztof i Helena z Woł-
ków Ryłłowie sprzedali M. Sebastyanowi
dwiatopełk Mirskiemu, sędziemu bracławskie-
mu, który w 1641 r. wybudował kościół pa-
raf, drewn. pod wez, Wniebowzięcia N. M. P.
Dziś M. należą do różnych właścicieli i liczą
96 mk. (50 męż. i 46 kob.). Par. kat. 4 kl.
dek. dzisieńskiego, ma 4599 wiernych; kaplice
w M. i Kamionpolu, dawniej także w Swiętej-
wodzie. 2.) M., dobra, tamże, dzielą się na 4
części: a) M. l-sze, własność oddawną Mir-
skich, dziś Ludwika Światopełka Mirskiego,
mają 57 dusz rew, i 188'/ą dz, ziemi; folw, ma
1 dm. i 6 mk. kat. b) M. 2-gie, własność Bie-
likowiczów, od których przez wiano przeszło
do Doboszyńskich, dzis Hipolita Doboszyń-
skiego, tu jest kaplica; 136 dusz, 517 dz. zie-
mi. Folw. M. 2-gie ma 681'4 mr, rozl.: 366:6
mr. ziemi or., 1677 lasu, 47:65 łąk, 44-85 za-
rośli, 40:95 pod fermą 1 13:65 nieuż.; 83 mk.
(30 męż., 35 kob. i 18 dzieci); 10 dm. Leży przy gość. z Dzisny do Pohostu, odl. o 7 w.



od Mior, o 28 od m. Drui a 45 w. od Dzisny.
Na terytoryum folw, znajdują się jeziora Hof-
cy i Nalińka. Hoduje się 45 koni, 150 sztuk
bydła, 80 owiec, 35 cieląt i żrebiąt, c) M.
3-cie, dziedzictwo Puciatów, z których Jacek
około 1600 r. miał 3 synów: Teodora, Iwana
i Jana, dalej własność Tobiasza Puciaty. Miał
on z Zofii Grużewskiej 2-ch synów: Jerzego i
Władysława, zeszłych bezpotomnie, i córkę
Maryannę Engelbrachtowę Klottowę, stolni-
kowę bracławską, która przekazała M. w dom
Klottów; dziś własność Ignacego Klotta; 109
dusz rew., 283 dz, ziemi; folw. ma 1 dm.i 8
mk. kat. d) M. 4-te, własność Reuitów, 27
dusz, 94 dz, obszaru; folw., 1 dm, i 7 mk, kat.
M. gmina, należy do 1-go okr. pokcjowego do
spraw włośc, w Dziśnie, oraz do 3-go cyrkułu
powołanych do służby wojskowej z pow. dzi-
sieńskiego w m. Miorach, gdzie znajduje się
zarząd gm. Składa się z 13 okr. wiejskich i
liczy 54 wsie, 194 dm. i 3219 włościan obojej
płci, Okręgi wiejskie: Kamienpol Wisława
SŚwiatopełka Mirskiego; Staniulewo tegoż Mir-
skiego; M. Ludwika Mirskiego; M. Hipolita
Doboszyńskiego; M. Ignacego Klotta; Kocio-
łowo sukcesorów Hieronima Mirskiego; Hora-
nie, dawniej Puciatów, dziś Mirskich; Bogu-
dzienki Konstantego Wołosowskiego, nabyte
od Lisowskich; Tumiłów Henryka Łopacińskie-
go, wprzód Wołogowskich; Nowy Dwór Rut-
kowskiego; Zahorze sukcesorów Bernarda
Mirskiego, wprzód Sapiehów; Okułowo Adeli
Zajkowskiej; Szczołno Stanisława Doręgow-
skiego. Okręgi wiejskie M, |-sze, 2-gie i 3-cie
obejmują w swym obrębie wsie: Pieczonki,
Maciuki, Miśniki, Podjelce, Plejki, Rakowe,
Tomki i zaśc.: Ryżowszczyzna, Ostrów, Za-
rzeczny, Czerewiki i Kiłbowszczyzna (w spi-
sie urzęd. Kieszbowszczyzna). J. Krz.

Miotek, os. hutnicza do Zielonej, pow. lu-
bliniecki, |

Miotki, folw., pow. sokołowski, gm. Repki,

par. Wyrozęby.
Mipaki, = pow. nowogródzki, w 2 okr.

pol. horodyszezańskim, na pół drogi z miaste-
czek Horodyszcza i Poruczyna do Raju,14
osąd, miejscowość wzgórzysta, mało leśna,

grunta dobre, A. Jel.
Mir, starożytne mko i dobra nad rz, Miran-

ką, prawym dopł. Uszy, niegdyś w woje-
wódzdztwie a teraz w powiecie nowogródzkim,
przy gośc. poczt. nieświesko-nowogródzkim,
0 45 w. od Nowogródka, o 16 w. od st. dr. żel.
mosk,-brzeskiej Horedziej a 105 w. od Miń-
ska, w miejscowości wzgórzystej, bezleśnej
w glebie urodzajnej. Miasto nędznie zabudo-
wane z drzewa, brudne, ma około 700 dm.
drewnianych, kilka murowanych i przeszło
4000 mk. płei oboj. Zarząd gminy i zarz. 4-g0
okr. polic.; szkółką wiejska, szpital wiejski, st,  
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p. na b. trakcie Nieśwież-Lida, o 281/, w. od
Nieświeża, i apteka. Pierwotne dzieje M. giną
w pomroce przeszłości. Nazwa zdaje się ozna-
czać gromadę, wiec, radę, gminę, ale nie po-
kój, jak się domyślają inni, gdyż pokój w gwa-
rze ludu tutejszego zwie się „zamirennie',
„mirem' zaś lud mianuje zawsze decydujące
o sprawach publicznych zebranie ludowe:
„Jak Mir skaże, jak Mir asudzić, tak i budzie*,
mówi chłop tutejszy, t.j. jak gromada, gmina
powie, osądzi, tak ma być, Mylną jest praw-
dopodobnie opowieść podana przez Tyszkiewi-
cza 0 założeniu M. przez Krzyżaków, kiedy
w czasach już historycznych znajdujemy M.
we władaniu w. ks. litewskich. Pierwszą
wzmiankę o M. spotykamy pod 1395 r., w któ-
rym Krzyżacy, podtrzymując roszczenia SŚwi-
drygiełły przeciwko Witoldowi, najechali spu-
ściznę Gredymina i oparłszy się aż o strony
nowogródzkie, splądrowali M. do szezętu.
W 1434 r. w. ks. litewski Zygmunt Kiejstuto-
wicz, rozdając ulubieńeom i zasłużonym alo-
dyalne swe dobra, darowuje M. z przyległo-
Ściami, na wieczne czasy, Siemce czyli Sle-
mionowi Giedygołdowiczowi, późniejszemu ka-
sztelanowi wileńskiemu. Dokument ten przy-
toczył Syrokomla z oryginału nieświeskiego
(ob. Wędrówki, str. 41). Siemko umierając
bezdzietnie, zapisał M. swej przybranej a.
prawdopodobnie naturalnej córce Annie Bu-
trymównie, ta zaś z kolei testamentem z 1476
r. przekazuje go dożywociem swej clotce, %0-

nie Siemka, Miłochnie, a po jej zgonie na wła-

sność krewnemu swemu Jerzemu llliniczowi,

Ten Illinicz, późniejszy marszałek litewski i
starosta brzeski, wzbogacony zapisem Butry-

mówny, dochodzi do znaczenia i zaniepokojony
jakoby dwukrotnym napadem Tatarów pere-

|kopskich na strony -nadniemeńskie i M., jak
niemniej potęgą wrogiego sobie i natenczas
wszechwładnego w Litwie Michała Grlińskie-
go, pod koniee XV i na początku XVI w.
wznosi w M. wspaniały obronny zamek w sty--
lu gotyckim, o 5-ciu basztach. Mylnie więc
przypisują budowę tej warowni w. ks. lit,
Mendogowi lub późniejszemu właścicielowi
ks. Mikołajowi Krzysztofowi Radziwiłłowi,
bo ten tylko ozdobił i wzmocnił mury zam-
czyska mirskiego, Jerzy Illinicz umierając
w 1520 r. zostawił dobra mirskie, znacznie po-
mnożone przez nabycie okolicznych włości

czterem synom, z których Szczęsny (Feliks)

przeżywszy braci, był w ostatku dziedzicem.

całej ojcowizny. Ożeniony z Zofią Radziwił-

łówną, córką Jana Brodatego, kasztelana troc-

kiego, zostawił jedynego syna Jerzego, któ-

rym po śmierci rodziców około 1541 r. zaopie-

kował się wuj jego Mikołaj RadziwiłłCzarny,

brat królowej Barbary i oddał na dwór cesa-

rza Ferdynanda II, Tam młody Illinicz tak .

R
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odznaczył się w zawodzie rycerskim, że cesarz,
w nagrodę położonych zasług, w 1555 r. na-
dał mu tytuł hrabiego państwa rzymskiego
na Mirze. Jerzy II Illinicz nie zawarł związ-
ków małżeńskich i nie mając potomków ani
też żadnych bliższych krewnych, przez wdzię-
czność za doznaną opiekę, schodząc w 1568 r.
ze świata, uczynił dziedzicem syna swego
opiekuna, Mikołaja Krzysztofa, zwanego Sie-
rotką. Tym sposobem M. wraz z tytułem
hrabstwa przeszedł w dom radziwiłłowski
około 1569 r., a gdy ks. Sierotka tworzył
ordynacyą nieświeską, zatwierdzoną przez
sejm 1589 r., wtedy i M. do niej włączono. Or-
dynatów władających Nieświeżem i Mirem by-
ło siedmiu, mianowicie: Mikołaj-Krzysztof, za-
łożyciel, Aleksander-Ludwik, marszałek nadw.
lit., Michał-Kazimierz, podkanclerzy lit., Ka-
rol-Btanisław, kanclerz i hetman lit., Michał-
Kazimierz, wojewoda wil., Karol-Stanisław,
sławny „panie kochanku*, Dominik, który
odznaczył się w wypadkach 1812 i 1813 r.
Był to ostatni ordynat władca Mirszezyzny,
po jego śmierci bowiem, w skutek układu -ro-
dzinnego, potwierdzonego przez rząd, M. z in-
nemi dobrami, oddzielony od ordynacyi, prze-
szedł jako wiano na jedyną eórkę Dominika,
Stefanią, poślubioną ks. Leonowi Wittgen-
steinowi, a przez nią w dom Wittgensteinów,
we władaniu których do dziś dnia pozostaje.
Dobra mirskie mają obecnie około 1760 włók
obszaru, składają się z 14 folwarków i 15 za
ścianków; oprócz dochodów z dzierżawy grun-
tów, przynoszą z propinacyi i młynów około
10,000 rubli, Wszystkie folwarki wypuszczo-
ne są w dzierżawę. Zamek mirski nie raz był
widownią krwawych zapasów. W 1655 r.
oblegany i zdobyty przez Szwedów, których
tu naprowadził głośny renegat i awanturnik
Bogusław Radziwiłł, koniuszy lit., mając ura-
zę do krewnego swego Michała-Kazimierza
Radziwiłła, Po raz drugi nawiedzili M. Szwe-
dzi za Karola XII w 1706 r. i 27 kwietnia
spalii zamek, miasteczko zaś ucierpiało od
nich jeszcze w marcu. Po wojnach szwedzkich
zamek był zupełnie wyrestaurowany i zamie-
szkały aż do 1794 r. Głośny był zwłaszcza
zaks. Karola „panie kochanku, przedosta-
tniego ordynata, który w młodości po pier-
wszym związku małżeńskim z Lubomirską, od
1758 r. przebywał w zamku, hulał zapamię-
tale i popełniał rozmaite wybryki, eo spowo-
dowało rozwód z żoną (Kotłubaj, Gal. Nieś.,
str. 468). Kotłubaj z dokumentów nieświe-
skich opisuje sławny festyn z orgiami, wyda.
ny przez niego na zamku mirskim dla trybu-
nału kadencyi mińskiej w czasie Bożego Na-
rodzenia 1761 r. (str. 467—468). We wrze-
śniu 1785 r, był tu 'wspaniale podejmowany
przez dziedzica król Stanisław August powra-
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cający z Nieświeża, W 1794 r. osaczony był
tu oddział polski przez wojska rossyjskie, a
zamek szturmowany uległ ponownemu zni-
szczeniu. Ostatnia klęska dla mińskiej waro-
wni przypadła w lipeu 1812 r., gdy cofający
się generał Płatow z korpusem kozaków, sto-
czywszy gorącą utarczkę z oddziałem generała
Turny, pułk, Radzimińskiego i szefa Sumiń-
skiego podpalił prochy, przez co wały i mury
bardzo uszkodzone zostały. W d. 12 lipca król
westfalski Hieronim Bonaparte miał główną
kwaterę w M. W czasie całej kampanii 1812
r. miejsce to było punktem obserwacyjnym
dla jazdy oddziału gen. Dąbrowskiego, demon-
strującego pod Bobrujskiem, a 10i 11 listo-

pada, kiedy Czyczagow dążył na Mińsk do
Borysowa, by zastąpić tam drogę zdziesiątko-
wanym klęskami Francuzom i przeszkodzić
przeprawie przez Berezynę, zaszła pod M. ży-
wa rozprawa. Od chwili tych wypadków za-
mek mirski już nie powstał i dziś tylko w je-
dnej wieży narożnej, jako tako na mieszkanie
przysposobionej, żyje pustelniczo stróż owej
ruiny. Kościół farny w miasteczku pod wez,
ś, Mikołaja cudotworcy, wymurowany w cięż-
kim stylu gotyckim, niemiłym dla oka, o je-
dnej wieży, założył w 1594 r. a w 1604 r.
funduszem opatrzył ks. ,„„Sierotka'', konsekro-
wał zaś tę świątynię w 1605 r. Benedykt
Wojna, biskup wileński. Słynął tu cudami,
według wiary ludności, obraz $, Antoniego,
patrona rzeczy straconych, i cały był obwie-
szony srebrnemi votami, wyobrażającemi ko-
nie. Vota te specyalne miały swą naturalną
przyczynę. Strony bowiem mirskie, posiada-
jące wyborną glebę i rzadkiej dobroci łąki,
zawsze się odznaczały pięknemi stadninami a
zarazem i złodziejstwem zamieszkałych tu cy-
ganów; widocznie więc wiara prostaczków
szukała ratunku przez vota, ilekroć cyganie
grasowali w okolicznych stajniach. Kościół
farny około 1860 r. odnowiony z gruntu przez
proboszcza i zarazem prałata katedry mińskiej
Nowickiego, po 1863 r. zamieniony został na
cerkiew. Dotychczas w dzwonnicy zachowano
sławny dzwon, ofiarowany 1711 r. przez Ka-
rola Stanisława Radziwiłła, dziadka „,panie
kochanku', dający temu ostatniemu wątek do
kłamstw jowialnych. Opowiadają przesadne
rzeczy o doniosłości głosu dzwonu mirskiego,
Jest tu i druga świątynia chrześciańska, fun-
dowana dla bazylianów w 1700 r. przez ks.
Karola Stanisława Radziwiłła, kanclerza, po
kasacie unii zamienionana cerkiew prawosła-
wną. Obecnie w M. znajdują się dwie kaplice
katol. parafii Połoneczka dawniej osobnej pa-
rafii dekanatu nowogródzkiego, z kaplicami
w Horce, Horodzieju, Prościu i Obrynie. Ży-
dzi mirscy prowadzili znaczny handel rozma- (itymi towarami, takżesklepy ich obfitowały



w dobór przedmiotów i ustaliły ich sławę
szeroko; ztąd więc niegdyś zwyczaj całej oko-
licznej szlachty robienia w M. wypraw ślu
bnych dla córek. Dziś handel upadł i pozosta-
ła tylko tradycya dawnych chwil szczęśli-
wych dla M. Kahał żydowski w M. opłacał
w 1717 r. 900 złp. podymnego (ob. Vol. Leg.
VI, 188). Oprócz żydów od niepamiętnych
czasów osiedli tu cyganie, wyznając niby re-
ligią katolicką, i M. stał się ich stolicą na Li-
twę, pod skrzydłem potężnych ordynatów nie-
świeskich, którzy mianowali starszych, tak
zwanych przez lud mirskich królów cygań-
skich, Mieli oni prawo wglądania w postępki
cyganów, karania występnych i wzbraniania
handlu tym, którzy nie mając stałego siedli-
-ska, tułali się z miejsca na miejsce; sami mieli
stałą rezydencyą, otaczali się pewną ostenta-

cyą, wyprawiali uczty wspaniałe dla mecena
sów, gmin zaś cygański wykonywał nędzne
rzemiosła, bawiąc się przedewszystkiem kra-

dzieżą i szacherką koni. Ostataim królem cy-

ganów litewskich był niejaki Marcinkiewicz,
zmarły około 1790 r., zaszczycony łaską ks.
Karola Radziwiłła „panie kochanku”, O nim
to pozostało najwięcej legend: jak żył wspa-
niale, jak wyprawiał z rydwanami tryumfalne
wjazdy do Zelwy na jarmark, jak ucztował.
Po śmierci jego i zaszłych wypadkach krajo-
wych cyganie mirscy wkrótce zaczęli się

rozchodzić w różne strony, szczególnie zaś
w 1794 r., w skutek organizacyjnych rozpo-
rządzeń nowego rządu, kilku taborami wywę-
drowali do Bessarabii, Mołdawii i Wołoszczy-
zny. Za to żydzi jak i dawniej napełniający
miasteczko, przejęli po cyganach tradycyą
szacherek końskich, lub kupczą nędznym to-

warem. Prawdziwy kontrast względem ży-

dów stanowią Tatarzy, osiedli tu od czasów

bodaj Witoldowych w liczbie kilkunastu ro-

dzin, trudniących się wzorową uprawą wa-

rzyw i garbowaniem skór; mają oni mały,
ocieniony drzewami meczet i. duchownego. M.:
jak Homel, Romno, Zelwa tradycyjnie sławił

się jarmarkami na konie, w tych bowiem I są-
siednich żyznych okolicach bogate rodziny

Chreptowiczów, Niesiołowskich, Rdułtowskich,

Wereszczaków, Zabrzezińskich, Wojpiłłowi

czów, Rajeckich i inne miały piękne stadniny.

Jarmarki razem z odpustami ustaliły się dwa

razy do roku, na ś. Mikołaja, patrona fary ka-
tolickiej, mianowicie 9 maja i 6 grudnia i by-

ły na rękę hordzie cygańskiej, Cyganie znikli

z M. a odpusty ustały, wszakże jarmarki koń-
skie do dziś dnia istnieją, tem bardziej, że
w stronach mirskich z powodu długiej kon-

systencyi stajni zarodowych rządowych 1 te-
raz podtrzymuje się rasa wydatnie dobrych

koni. Nawet u włościan nie raz zdarza się, że
za konia chłopskiego płacą w M. po kilkaset  
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rubli, ale zarazem M. ma smutną sławę, jako
gniazdo złodziei końskich, którzy fachowo
zorganizowani, są plagą okolie w dalekim pro-
mieniu. Jakkolwiek M. był ważnym punktem
handlu i sprzyjał rozwojowi mieszczaństwa,
jednak nie posiadał Magdeburgii, o której
mylnie podał pierwszą wiadomość, zkąd inąd
poważny pisarz, Szymon Starowolski, dając
mczku wspaniały ratusz murowany, jakoby
wzniesiony przez ks, Sierotkę, co w rzeczywi-
stości miało miejsce nie w M. lecz w Nieświe-
żu. Z przywilejów miasto posiada nadanie
ks. Sierotki z 1579 r., ubezpieczające własność
mieszkańców. Przywileje te rozszerzyła ks,
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa w 1689
r. i dopełnił je w 1693 r. ks. Karol Stanisław,
wojew, wileński. Należy tu wspomnieć o gen.
Millerze, który w latach 1840—1850 dzierża-
wiąc dobra mirskie, prowadził w kilku folwar-
kach wzorowe na całą Litwę gospodarstwo i
tą pracą mozolną dorobił się znącznej fortuny.
Zajmuje on w historyi rolnictwa krajowego
chlubne miejsce obok Tymienieckich, Brzo-
stowskich, Chreptowiczów, Tyzenhauzów, Łap-
pów, Skirmontów, Fiszerów, Świętorzeckich
i in. W M, urodził się 4 maja 1799 r. Floryaa
Bochwic, autor dzieł treści filozoficzno-moral-
nej, j 1856 r. i pochowany w Darewie. Gmi-
na mirska składa się z 6 starostw wiejskich,

30 wiosek i liczy około 4,200 włościan płci
męzkiej. Okrąg 2-gi policyjny mirski stano-
wią gminy; mirska, szezorsowska, niehniewi-
cka, horodziejska, korelicka i jeremicka, Naj-
ważniejszą osobliwością M. są śliczne ruiny
wspaniałego niegdyś zamku. Bliższe rozpa-
trzenie się w pozostałych częściach przekony-
wa, że zamek ten budowany był w różnych
czasach. "Ma on trzy rodzaje architektury;
pięć wież i mur ciągły pomiędzy niemi są naj-
dawniejsze, później dodanc przy środkowej
wieży od wjazdu w półkole mur obronny
przed bramą, a wreszcie przy północnej i
wschodniej ścianie, za czasów Radziwiłła ŚSie-
rotki, przybudowane zostały a nawet tylko
przerobione dwa skrzydła mieszkalne o dwóch
piętrach z futrynami kamiennemi przy oknach
i drzwiach, około 40 izb zawierające, niegdyś
wspaniale sztukateryą ozdobione, Pod temi
dwoma piętrami przyziemia, a pod niemi ob-
szerne znajdowały się piwnice. Pierwsze pię-
tro było sklepione, drugie nie. Przy połu-
dniowej stronie znajdowały się zabudowania
dworskie wewnątrz zamku, zewnątrz zaś po-
między wieżami przy ścianach naczelnych dłu-
gle a wązkie przybudowania, które słażyły na
stajnie, składy i t. p. Mury pierwotne tego
zamku olbrzymiej są grubości (po 6 łokci ma-
ja), moeno czerwono, z bardzo dobrej i gład-
kiej cegły wystawione, opatrzone przy ziemi
strzelnieami, których od południa dziś jest
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pięć, od wschodu tyleż a od zachodu jedna.|
Po czterech rogach są wieże z murami niepo-
żytemi i w ten sposób zbudowanemi, że można
było ostrzeliwać z nich na całą długość zam-
ku. Wieże: północno - zachodnia, północno-
wschodnia 1 trzecią wschodnio-południowa, u-
legły znacznym zmianom w czasach później-
szych, dwie zaś: południowo-zachodnia i środ-
kowa po nad bramą, pozostały w pierwotnej
swej czystości i są prawdziwym kwiatem śre.
dniowiecznego budownictwa zamków obron-
nych. Z wierzchu przyozdobione są mnóstwem
wnęk na biało tynkowanych, które przy cie-
mnej czerwoności cegły wielki czynią efekt.
Wznoszą się one na cztery i na pięć piętr nad
przyziemiem, każde piętro strzelnicami zbroj-
ne, a niektóre z nich w górze mają otwory do
zrzucania kamieni na oblegających przezna-
czone, Jedno albo dwa piętra, a nawet i trzy

pierwsze są kwadratowe, reszta aż do wierz-

chu ośmioboczna. Zamek otoczony był wysokim
wałem, po części zburzonym, leży zaś nie opo-
dal rzki Miranki, Poza wałem od strony
północnej jest obszerny ogród, w guście wło-
skim, ze starożytnemi drzewami, A. Jel.
Mir (Nowv), ob. Grodzisko (t. II, 841).
Mira, rzka w pow. kijowskim, prawy dopł.

Horochowatki, bierze początek około mka Her-
manówki, wsi Mirówki i wpada pod wsią Ży-
dostawek; wspomina o niej Arch, J. Z. R, cz.
VI, t. 2, 181, 199.

Mirabel 1.) zaśc., pow. wileński, w 3 okr.
pol., gm. Gredrojcie, okr. wiejski Kietutany,
012 w. od gminy, Ż dusze rew. 2.) M, folw.
szl., pow. wileński, w 8 okr. pol., 057 w. od
Wilna, I dm., 13 mk. kat. 8.) M., dobra nad
rz. Kupą, pow. wiłkomierski, okr. police, ro-
gowski, par. Kupiszki, o 75 w. od Wiłkomie-
rza, gorzelnia (1859); własność hr. Choiseul
Gouffrier.

Mirabela, wś nad rz. Prudok, w płn. stro-
nie pow. mozyrskiego, o 6 w. na płn.-zach. od
Mozyrza, okr. polic., skryhałowski, os. 8, po-
łożenie wzgórzyste, gleba żyzna. _ 4. Jl.

Mirabelek, folw., pow. wiłkomierski, okr,
pol. rogowski, par, Kupiszki, należy do dóbr
Mirabel hr. Choiseul'a.
Mirabelki i 24towo, dwa jeziorka pod mia-

steczkiem Skopiszki, w pow. nowoaleksan-

- drowskim, gub. kowieńskiej,
Mirachowo, Mirochowo (1583 r.), niem.

Mirchau, Mirchow (dok. Mirchaw, Myrgow), wś
włośe., dobra ryc. i leśnictwo, pow. kościer-
ski. Wzniesiona 557 st, nad poz, morza, ma
klimat ostry, ale glebę żyzną; w pobliżu pły-
nie rz. Łeba, Odl. 44 kil.od Gdańska na ząch,,
od miasta pow. 2 mile, posiada st, poczt. 1.)
M., wś, na własność przywilejem z d, 15 list,
1820 r. wydana, należała dawniej do sstwa
mirąchowskiego, Tutejsza karczmą została

-| mają 1466 mr. obszaru,
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(oddana na własność d. 19 grud, 1782r. Do
wsi liczą się jeszcze 2 wybud, Ziegelscheune
i Olszowe błoto. Obszar wynosi 964 mr.
W 1868 r. było tu 10 gburskich posiadłości i
14 zagród; 316 mk., 241 kat, 67 ew., 8 żyd.
W 1877 r. było 34 dm. i 409 mk,, utrzymują-
cych się z rolmietwa i handlu gęsiami, Do
tutejszej szkoły katol. uczęszczają dzieci z Bą-
cza, Nowej huty, Starej huty, Olszowego bło-
ta i Strzyżej budy (142 dz. r. 1866). Par. kat.
Sianowo */, mili odl., ew. Mirachowo. Tu-
tejszy okr. urz. stanu cywil. obejmował w 1880
r. 4426 dusz. W 1882 r. urodziło się 197,
umarło 142, zawarto 48 małżeństw. Rządowe
nadleśnictwo mirachowskie obejmuje 28069
mr. obszaru, a w tem 3062 mr. nie zdatnych
do zagajenia. Zagaje zaś są w Schwanau,
w Mirachowie, Hagen, Staniszewie, Wygodzie,
Kamionce i Smolniku. Kasa leśniczą jest
w Kartuzach. Czysty dochód z gruntu obli-
czano 1880 r. na 9649 mrk. Poczta posłań-
cowa dochodzi do Miechucina. BR. 1877 na-
desłano do tutejszej st. poczt. 11400 listów
it. d., wysłano zaś 5700. 2.) M., dobra ryc.,

W 1868 r. 176 mk.,
16 kat., 100 ew., 18 dm. Jest tu kościół ew.
zbudowany r. 1860; cegielnia, młyn, tartak
i szkoła ewang. Od r. 1806—1807 była tu
siedziba sądu ziemiańskiego, który następnie
przeniesiono do Kartnz. W 1856 r. 162 mk.
3.) M., os. leśna, należy do nadleśnego, 1 dm.,
3 mk, M, zaliczyć trzeba do najstarszych
osad, czego dowodzą tutejsze wykopaliska.
Fórstemann donosi bowiem (ob. Neue Prov. Bl,,
1852, str. 134i Zeitsch, des Westpr. Gresch.
Ver., VI, str, 5—6), że w boru w głębokości
1 stopy znaleziono bronzową fibulę, dalej
w torfisku 17 bronzowych pierścieni, widocz-
nie resztki rękawa pancerzowego. Za czasów
książąt pomorskich należało M, do kasztelanii
gdańskiej i leżało w t. zw. ziemi chmielniń-
skiej (Land Chmelno), gdzie był gród prasta-
ry. W 1258 r, był tu panem ks, Świętopełk.
Gdy na początku XIV w. Krzyżacy i na le-
wy brzeg Wisły zapuścili swoje zagony, urzą-

dzili 1381 r. w M. wójtostwo, należące do
komturstwa gdańskiego; zajmowało ono mniej --

szą część dzisiejszego pow. kartuskiego i wsu-
wało się daleko w dzisiejszy pow. wejherow-
ski, Zachodnia granica była ta sama, jaka dziś
dzieli Prusy zachod, od Pomorza; na wschód
tworzyły granicę należące jeszcze do tegoż
wójtostwa wsieStrzebielino, Milwin, Częstko-

wo, Smażyn, Łebno, Lewin, Będargowo, gdzie
się rozpoczyna pow. kartuski; dalej Grłusino,
Staniszewo, Sianowo, Koziczkowo, Garcz, Ła-
palice i Prokowo. Tu przerywały granicę
dobra duchowne od Grzebieńca do Brodnicy,
Przewozu i do wschodniego brzegu jez, raduń-
skiego. Na ząch, brzegu ciągnęła się granica
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przez należące jeszcze do wójtostwa mirachow-
skiego wsie: Łączyn, Borucin, Żuromin, Stę-
życę. Na południe szła przez Niesiołowice,
Ostrowite, Zdunowice, Silezno, Nakło iJelo-

 mowo nad granicą pomorską. Z wójtów mi-
rachowskich znany jest tylko jeden Heiden-
reich von Plettenberg 1393 r. (ob. Voigt: Na
menscodex, str. 94). Na folwarku tutejszym
w 1384 r. było 26 koni roboczych, 32 sztuk
bydła rogatego, 121 świń, 5 źrebców jedno-
rocznych i 22 klaczy, W M. odbywały się
też za czasów krzyżackich roki sądowe, o któ-
"rych ciekawe szczegóły zawierają odkryte nie-
dawno temu w gdańskiej bibliotece miejskiej
tablice sądowe woskiem powleczone. Ogło-
szono je w 1884 r. w „,Zeitsch. des Westpr.
Gresch. Ver.*', zesz. XI. Na te sądy zjeżdżał
wtedy komtur gdański. R. 1407 wymieniają
owe tablice jakiegoś Czelke, karczmarza z M.,
jako ręczyciela. R. 1414 zanosi Dirske, wdo-
wa po Maczke, skargę o zabicie męża. R. 1414
podany Lancze z M.; r. 1401 Marcin, sołtys;
W 1399 r. zobowiązuje się Paweł Schroeter pro-
boszczowi żukowskiemu nie wyrządzić żadnej
krzywdy. W 1398 r. wnosi Paweł Josibo-
wich z M. skargę o zabicie przyjaciela swego.
W M. było także miejsce zbiorowe dla zobo-
wiązanych do służby wojskowej, którzy razem
czynili 58 służb. Wsi na prawie polskiem
osadzonych i należących do. wójtostwa tutej-
szego było 15, mianowicie: Garcz, Głuszyno,
Gowidlino, W. i M. Kamienica, Łapalice, Ły-
śniewo, Miechucin, Mirachowo, Nakło, Proko-
wo, Silczno, Sierakowice, Stężyca i Żakowo.
Na niemieckiem prawie były osadzone: Zała-
kowo, Sianowo, Staniszewo, Golczewo, Jamy,
Parchowo i Zukówko. Lata 1400—]405 by-
ły tak niepomyślne dla wójtostwa, że zakon
zobowiązanych do służby wojskowej zwolnił

od tego ciężaru, (o się tyczy Szynszu i in-
nych ciężarów, to Łapalice, Łyśniewo i Nakło
płacą 12 skojców (scot) od radła (haken);
Silezno 12 skojców i 8 korce owsa; Stężyce 18
skojeów; Gowidlino i M. Kamienica 14 sk.;
W. Kamienica, Mirachowo i Prokowo 18 sk.;
Garcz i Głuszyno 1 grzywnę, Michucin1 grzy-
wnę i 4 korce owsa; prócz tego dostarczały
wszystkie te wsie po 2 kury od radła, Za G0

mogły płacić i 2 szelągi. Później ucierpiała
okolica tutejsza wiele od Husytów, tak że
w niektórych wsiach, jak w Jamach, Załako-
wie, Prokowie i Sierakowicach wielka część
włók leżała odłogiem. R. 1450 składa BAY
tostwo M, hołd w. mistrz, Ludwikowi v. Br-
lichshausen w Lęborku. Za czasów krzyża-
ckich płaciły dań następujące na polskiem
prawie osadzone dobra: Bącz 4 grzywny, Bo
rucin 1 grz., tak samo Brodnica, Chośnica,
Cieszenie, Grabowo, Grzebieniec, Kistowo,
Koziczkowo było wolne; dalej Łączyn 1 grz,  
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tak samo Niesiołowice, Oppursikow (niem.,
pod Sierakowicami), Paczewo, Pałubice, Pod-
jazy, Przewóz, Zawory, Zdunowice i Żuromin
(str. 56). Podczas 13-letniej wojny (1454—
1466) ustanowili Krzyżacy, którzy się na
swoje zamki schronili, jako zawiadowcę jakie-
goś Jenechen, który lud bardzo ciemiężył, Dla
tego oddał zakon wójtostwo M. już w marcu
1454 r. radnemu Arntowi v. Telchten, który
pilnował zamku w Bytowie (str. 106). R. 1454
d. 12 grud. dał Kazimierz Jagiellończyk kom-
turstwo gdańskie, a więci wójtostwo M., Gdań-
szczanom w zastaw, by wypłacić żołd żołnie-
rzowi zaciężnemu (str. 111). Odtąd stała ta
okolica pod władzą radnego miasta (Rats-
hauptmann) Otto Brambeke (str. 112). Ale

pomimo tej silnej protekcyi ciągnące tędy od-
działy wojskowe wiele mieszkańcom dokucza-
ły, tak, iż nieraz opuściwszy pług z mieczem
w ręku bronić musieli swego mienia, 0 czem

Hirsch w rzeczonem czasopismie ciekawe ze-
stawił szczegóły (str. 118—118). Po drugim
pokoju toruńskiem (1466) nateżało M. do wo-
jewództwa pomorskiego, R. 1496 d, 28 stycz,
sprzedaje Hektor Machówitz i żona jego Anna
przeorowi Antoniemu i całemu zakonowi
w. Kartuzach 24 grzywien ze wsi swej Bork-
veld pod Gdańskiem, które co rok na M, B.
Grromniczną mają pobierać, za 300 grzywien,
ale, ze zastrzeżeniem wykupna, co potwierdza-
Ją rycerz Hans Wolkow ijego kuzyn Jiirgen
(Jerzy) Machewitz. Dan w Kartuzach, R. 1568
urządzono tu sąd ziemiański, ale sędziowie
sprawowali swój urząd w Kościerzynie; _ tu-

tejsze sstwo istniało także już w XVI w. Sta-
rostami M. byli: 1) Mikołaj Szczawiński um,
16 kwiet. 1569 r.; pochowany w Kartuzach,
2) Łukasz Konopacki (?). 3) Jakób Szczawiń-
ski 1576r. 4) Jakób Szczepański, szambelan
Zygmunta LIL, | 1650r. 5) Zygmunt Ferdy-
nand Szczepański, syn Jakóba, 6) W 1560 r. Ha-
dryan v. der Linde, nadburmistrz gdański da-
wniej, który wykrył osławione fałszerstwa
dokumentów, któremi się trudnił Janikowski.
7) Reinhold Krokowski 1667 r. 8) Ferdynand
Grabryel Szczepański, zarazem ssta grudziądz-

ki, um. 29 mar. 1690 r. 9) Jan Jerzy Prze-
będowski, um. 1729 r. 10) Franciszek Bieliń-
ski, marszałek koronny, 1749 r. 11) Piotr
Przebędowski, wojew. malborski, um. 1758 r.
12) Ignacy Przebędowski (ob. Borck: Echo
sepulchralis, str, 247—249). Lustracya z r.
1565 donosi, że dzierżawa tutejsza, którą trzy-
mał Mikołaj Szczawiński, liczyła wsi osiadłych
22 z 821 wł.; osiadłych było 226, pustych 46,
sołeckich 45'/,, kościelnych 9*/ę; „karczem na
szynku 15, ogrodników 14, jeziór małych i

wielkich 40, z których atoli „mało było po-
żytku przez niedobre dojrzenie i zaniedbałe
gospodarstwo. Młynów na miarze młyńskiej
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postawionych liczono 12. Folwarki, chociaż
na dobrym gruncie leśnym osadzone, nie przy-
noszą wielkiego pożytku przez zaniedbanie go-
spodarstwa; dochody z nich mogłyby się po-
większyć w czwórnasób, potrzeba tylko pil-
ności i nakładu. Puszcza obfituje w rozmaite
drzewa, bukowe, dębowe, brzozowe; mógłby
być z niej wielki pożytek, gdyby kto dołożył
pracy i starania, bo wynosi w szerz i w dłu-
gość około 8 mil i snadź nigdzie takiej puszczy
niema w wojew. pomorskiem, Suma wszyst-
kich prowentów pieniężnych i pospolitych, na

pieniądze oszacowanych, wynosi 18196 fior. 22
gr. 10'/, den. Zamku niema w tej dzierża-
wie, tylko dwór drewniany w M. Wystawił
go według Borcka Łukasz Konopacki, który
umarł r. 1570. Podług lustracyi z r. 1664
zaliczały się do sstwa wsie: Mirachowo, Mie-

chucin, Garcz, Łapalice, Stajwiszewo, Siono-
wo czyli Ottenów, Gowidlino, Mitoszewska
Huta, Strupcz, Kamienica, Liśniewo, Załako-
wo, Moisz, Pomięcino, Linia, Mitoszewo, Tłu-
czewo, 10 folwarków, 5 hut i I smolnik, W r.
1771 posiadał je Ignacy Przebendowski wraz
z żoną Felicyą z Wielopolskich, którzy zeń
opłacali kwarty złp. 6,484 gr. 14, a hyberny
złp. 1,287 gr. 2. Przy pierwszym podziale
kraju d. 13 wrześ. 1772 r. całe wojew. pomor-
skie, wyjąwszy Gdańska, przeszło pod pano-
wanie pruskie. M. był niewątpliwie ludnąi
zamożną osadą, kiedy w XVI w. wybrany
został za siedzibę sądu ziemiańskiego sstwa
a także i dekanatu. Czy „posiadał przywilej
i urządzenia miejskie niewiadomo. Jednakże
jeszcze w XVIII w. Dykcyonarz Echarda na-
zywa M. „ludnem i handlowem miastem,
Rzecz naturalna, że oddawna istniał tu kościół
parafialny. Wspomina go Damalewicz(e. 46).
Musiał jednak wcześnie popaść w ruinę, gdyż
pelplińskie najstarsze akta z XVI w. nie o nim
nie wiedzą, choć jeszcze w połowie przeszłego
wieku ogłądano po nim małe szczątki (Borek,
str. 246). SŚsta Szczawiński wystawił, jak
powiada wizyt. bisk, Rozdrażewskiego z r.
1588, kaplicę drewnianą w M. Stała w pię-
knym położeniu na wzgórzu „loco amoeno et
ad devotionem exercendam apto* (str. 175)
i miała jeden ołtarz i tytuł ś, Jakóba. Mu-
siała być dość obszerną, kiedy wizytatorowie
często ją zowią kościołem. Z nabożeństwem
przybywał tu proboszcz z Strzepcza, dokąd M.
należało. Późmiej podupadła ta kaplica, a
w przeszłem stuleciu istniała już tylko mała
kapliczka we dworze, którą urządził ówczesny
zarządzca sstwa Jakób Kamiński (ob. Fanki-
dejski: ,,Utracone kościoły”, str. 335—236).
Po okupacyi pruskiej wydał rząd dobra staro-
ścińskie na prywatną własność, a wójtostwo
przyłączono w 1818 r. do pow. kościerskiego,
O cndownem objawieniu się Najśw. M. P  
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w M. opowiadają tu, że za bardzo dawnych
czasów, kiedy w Sidnowie jeszcze nie było
kościoła, tylko drzewa i krzewy rosły na tem
miejscu, ukazała się Matka Boska najprzód
w M., bo tam, jak mówią, przepłynęła przez
jezioro i w wielkiej jasności znaleźli jej figu-
rę, dziś w Sianowie się znajdującą. Wtedy
zaczęto kościół stawiać w M. dla tej cudownej
figury. Ale w M. Matka Najśw. nie chciała
pozostać, tylko potrzykroć przeniosła się do
Sianowa. Tak tedy zostały tam tylko funda-
menta, Blisko wsi, między drogami wiodące-
mi do Cieszeni i Kożyczkowa, znajduje się
miejsce, dawniej nigdy nie orane, które zowią
ludzie kapelczyskiem. Teraźniejszy właści-
ciel M., zwożąc ziemię z tego miejsca, natrafił
na mnóstwo kości, Zaraz w pobliżu kapel-
czyska ku wiosce dawniejszy właściciel wy-
dobył z ziemi fundament na 8 stopy głę-
boki. Przy wywożeniu ziemi znaleziono po-
dobno wielką księgę nieuszkodzoną, Kapli-
ea starościńska, stoi jeszcze blisko dworu,
używana jako gołębnik (ob. Fankidejski:
„Obrazy eudowne*, str. 97). Do dekanatu

mirachowskiego, takżei kościerskim zwanego,
należy 14 parafj: Kościerzyna, Kartuzy,
Chmielno, Groręcin z filią w Kiełpinie, Gowi-
dlino, Grabowo z filią w Rekowniey, Lipusz,
Luzino, Parchowo, Sianowo, Sierakowice, Stę-
życa, Strzepcz i Sulęcin. Strzepcz i Luzin
leżą w pow. wejherowskim; Kościerzyna i Li-
pusz w kościerskim, wszystkie inne w pow.
kartuskim; za to Żukowo i Przywidz, choć le-
żą w pow. kartuskim, liczą się do dekanatu

gdańskiego. W 1686r. należało M. do parafii
strzepskiej. W 1556 r. było w dek. M. 43305
dusz, między tymi 26337 komunikantów; r.
1883 zaś 48857 dusz. Dawniej obejmował
tutejszy dek, jeszcze 3 obszerne parafie: Bru-
sy, Wiele i Leśno, należące obecnie do tuchol-
skiego dek.; pomimo to jest ze wszystkich dek.
dyecezyi chełm, prawie największy (Fanki-
dejski, tamże, str. 235). Z dziekanów mira-
chowskich wylicza Borck trzech, są nimi: Łu-
kasz Stanisław Wodecki, prob. w Strzepczu
r. 1700, Niekowski, Jerzy Słupecki, Andrzej
Kazimierz Laurynowicz i Jan Wunderlich (str.
247). W ciągu czasu utracił dekanat mira-
chowski 3 kościoły ito w M. w Kartuzach
kościół $, Katarzyny i w Zukowie ś, Erazma,
kaplic zaś 5: w Mirachowie, w Kościerzynie
św. Krzyża, w Węglikowicach, w Pucu ina
Łysej (Górze przy Kartuzach (tamże, 235—
239). 3 i Kś. Fr.

Miradau, Gr. 1 K., niem, ob. J/radowoi
Miradówko.

Miradówko, niem. Kl, Miradau, pow. sta-
rogardzki; w urzęd, źródłach nie ma tej miej-
scowości, podajeJĄ Kętrzyński, Kś, Fr.
Miradowo, niem. Miradau, dobra ryc., pow.
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starogardzki, st. poezt., kol. i telegr. Zblewo
0 kil. odl.; par. katol. Zblewo, ew. Borzecho-
«wo, szkoła w miejscu. Odl. od miasta pow.
1'/, mili. Ma 170 mk., 99 kat., 71 ew., 13
dm. Zawiera 516'20 ha roli orn, i ogr., 22'30
łąk, 29:90 pastw., 96:50 boru, 1697 nieuż.,
11'18 wody, razem 693; czysty dochódzgrun-
tu 1800 mrk, Tutejszy okr. urz, stanu cywil.
liczył w 1880 r. 858 dusz. W 1882 r. urodziło
się 38 dzieci; zawarto 8 małżeństw, umarło 15
osób, Według taryfy na symplę zr. 1717
płaciło M, 20 grz. Kś. Fr.

Miradz, niem. Mirau, nadleśnictwo, pow.
inowrocławski, 7 miejsc.: a) M., nadleśnietwo;
leśnictwa: b) Hochbriiek; e) Jaworowo; d) Ku-
rzybyła; e) Młyny; f) Ostrowo; g) Ostrowo,
dom nad łąką; 8 dm., 64 mk., 40 ew., 24 kat.;
18 analf. Poczta, tel. i gośc, w Strzelnie, st.
kol. żel. w Mogilnie. M. St.

Miradza, Mieradza gołuchowska, w dok.
Nyeradza, wś włość, pow. turecki. Wspomi-
na ją Lib, Ben. Łask. (t. I, 410).
4 dm., 68 mk. Ob. Gołuchy,
Miradze al. Mieradze, folw. i wś, pow. go-

styński, gm. liataje, par. Sokołów, odl. 7 w.
od Gostynina. Ma 3 dm. i 42 mk. W spisie
z 1827 r. podane są M. jako rumunek, mający
6 dm. i 52 mk. Obecnie folw. i wś M, rozl.
mr. 428: gr. or. i ogr. mr. 269, łąk mr, 40,
pastw. mr. 18, lasu mr. 48, zarośli mr. 37,
nieuż, i place mr. 11; bud, mur, 4, z drzewa
8; płodozmian 13-polowy. WŚ M. os, 11,
z gr. mr. 20. Br, Ch.

Miradzino, wś, pow. bobrujski, w 1 okr.
polic.. w okolicy wsi Paniuszkiewicz, o 4 w.
od dr. żel. lipawo-romeńskiej, pomiędzy sta-
cyami Jasień i Bobrujsk; 1l osad. A. Jeż.
Mirahnen (niem.), ob. Jfirany.
Mirakowo 1.) w dok. 1667 r. Merkau, 1222

Mirche, Merke, Merkaw, dobra rye , pow. to-
ruński, st. p. Chełmża, 6 kil. odl., okr. urz,
stanu cywil. Sławkowo. Razem z folw. Gro-
dnem obejmuje 529'16 ha roli orn. i ogr.,
92:81 łąk, 9'60 boru, 15'92 nieuż., 45'71 wo-
dy, razem 693:20 ha; czysty dochód z roli
6608 mrk. Cegielnia. Szkoła Kamionka, 21
bud., 8 dm., 182 mk. (1868 r.), 142 kat., 40
ew., 211 tal. podatek od gruntu; 14 bud. Wi-
zytacya Strzesza z r. 1667 donosi, że wś tę
posiadał wtedy Andrzej Konarski, wojew. mal-
borski; mesznego nie płacił, chociaż, gdy do-
bra te dzierżył Konopacki, dawano proboszczo-
wi w Kiełbasinie 2 korce żyta i tyleż owsa.
M. wzięło swą nazwę od założyciela, który się
nazywał Mirak (ob. Kętrz.: O ludn. pols., str.
60); zachodzi już w przywileju łowickim z r.
1222 (tamże, str, 56). R. 1440 mieszka tu
Wawrzyniec Franke (str. 172). R. 1706 po-
siadał te dobra Czapski (ob. wizyt. Potockiego,
str. 129).

Ma obecnie

 R. 1607 wstępują Justyna iZofia|
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Konopackie z M., eórki Łukasza Konopackie-
go, do panien benedyktynek w Toraniu (ob.
Fankidejski: Klasztory żeńskie, str. 189).
W 1881 r. Apolinary Działowski nabył M.
zostająca poprzednio w rękach niemieckich.
2.) M., os. do Rywałdzika należąca, pow. lu-
bawski, st. p. Łąkorz, par. kat Płowęż, ew.
Lisnowo, szkoła Rywałdzik, 10 bud., 2 dm,,
13 kat. mk. Ks. Fr.
Mirańce, wś, pow. święciański, w 1 okr.

polie., gm. michałowska, okr. wiejski Sgrok-
pol-Zułowo, o 18 w. od gminy, 12 dusz rew.;
należy do dóbr Sorokpol Michała Soroki.
Miranka, bystra rzeczka w pow. nowo:

gródzkim, bierze początek na mokrych bło-
niach pomiędzy wsiami: Simokowo i Jucewi-
cze; kierując się na płn. płynie około zaśe.
Zapole, folw. Jucewicze, Wygoda, mezka Mir;
tu ma staw i młyn; dalej płynie około zaśc.
Gorączki, po za nim przecina gościniec wiodą-

cy z Miru do Zukowego-Borku i tu ma staw
imłyn; koło wsi Przyłuki zwraca się pod
prostym kątem na zach., wpływa w nizinę łą-
czącą się z kotliną rzeki Uszy, dopływu Nie-
mna, i wpada do Uszy z prawej strony na
przeciwko wsi Asznary. Długość około 3-ch
mil. Oprócz kilku stramyków nie posiada do-
pływów i zasila się tylko źródłami wzgórzy-
stych okolic, przez które przepływa w */, całej
swej długości. W czasie wylewów często
zrządza wielkie szkody w tamach i mły-
nach. A. Jel.
Miranka, osada młynarska i karczemna nad

rz, Uszą, pow. nowogródzki, przy drogach wio-
dących ze wsi Wilcze-Błoto i zaśe. Widnacze
do mezka Miru; miejscowość malownicza (ob.
Syrokomli Wędrówki, str, 30). A. Jel,
Miranowo, niem. Fordamm, tolw., pow.

szremski, | dm., 12 mk.; należy do dom.i gm.
Jaskółki, Poczta, tel. w Dolska (Dolzig); st.
kol. żel. w Czempiniu, M. St.
Mirany 1.) al. Jfirowice I Mironowice, Merene-

wiez (dok.), niem. Miralnen, wś, pow. sztumski;
st. p. Mikołajki, okr. urz. stanu cywil. Watko-
wice, W dok. z 1334 r. Merone, w 1402 r.
Myraan, w 1409 r. Meran, dalej w XV w.
Myran, 1485 r. Merawn, Mirayno i Miragnew,
1492 r. Mirane, 1516 r. Moran, 1526 r. Mey-
ran, 15386 r. Morain, 17738 r. Mirahnen. Wś
tę osadził w, m. Luther v. Braunschweig na
prawie pruskien w 1334 r. w dzień $. Wa-

wrzyńca nadając mieszkańcom 9 radeł po 10
mr. Kto posiada 3 radła, winien służyć
w lekkiej zbroi na koniu, z tarczą i dzidą, zo-
bowiązany jest także do obwarowaniazamku.
Kto nie posiada 3 radeł, temu ma być dodane
tyle roli, ażeby doszedł do owej liczby. Tym-
Gzasem ma służyć zakonowi z I koniem, ZA 60
mu da mórg roli wolnej od czynszu i tłoki,

Dziesięciny będą płacili od radła według pra-
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wa pruskiego. Majątek odziedziczać będzie
po ojcu syn, gdyby: syn umarł:przed ojcem,
odziedziczy go ojeieć, a gdyby ten już nie żył,
brat. Z szczególnej łaski zezwalamy, że nie-
zamężne córki po śmierci syna, dostaną tę sa-
mą część sprzętów jak rodzice; po śmierci ojca
jednakowoż przypadną wszystkie sprzęty sio-
strom. Mimowolnie nie zostaną ci Prusacy

nigdy wydaleni; mogą także sprzedać. swoje
dobra za zezwoleniem zakonu, Od r. 1592 są
M, i Michorowo w jednem ręku. Posiadał je
Kostką v. Stangenberg; 1864 r. Wilczewski
(ob, Schmitt: Gresch. des Kr. Stuhm, str. 237).
Według Kętrz. istniały M. już r. 1236, bo
w tym roku nadaje zakon krzyżacki Dytryko-
wi z Dypenowe dziesięciny z Mirowie (O ludn.
pols., str. 179 i 26). Z słowiańskiego nazwi-
ska tej wsi wnioskuję Kętrz., że to była stara
osada przez Pomorzan założona (str. 26—27
1180). 2.) M., niem. Miraknen, folw., pow.
sztumski, st. p. Mlecewo. Kś, Fr.
Miratycze, wś i 5 folw., pow. nowogródzki,

w 2 okr. polic. horodyszczańskim, niedaleko
legendowego jeziora Świteź. Wś ma 28 osad
pełnonadziałowych. Zfolwarków: jeden, od
1642 r. własność Wojnów, ma 27"'/, włók ob-
szaru; drugi, od 1847 r. własność Hacickich,
ma 10 włók obszaru; trzeci, własność Pio-
trowskich, ma około 4'/ włók; czwarty, włą-
sność Stef, Niezabytowskiego. Miejscowość
malownicza, ziemia wyborna, łąki piękne.
W pobliżu góra, mająca 120 sążni, czyli około
880 st. ang. wysokości npm, A. Jel.

Miratyn, ob. Jzrocin,
Mirau 1.) (niem.), ob. Maradz. 2.) M., ob.

Mirowo. i
Mirchan, ob, Mirachów,

" Mirche (dok.), ob. Mirakowo,
Mircza, rz., przepływa koło wsi Budy Ka-

czalskiej, wpada do Tali w pow. radomyskim.
, Mircza 1.) wś nad rzką Mirczą, pow. Kki-
Jowski, o 12 w. od Szybennego, otoczona la-
sem, 158 mk. obojej płci; huta szklana. Na-
leży do dóbr Borodzianka hr. Szembeków. 2.)
M., wś nad rzką Wyrwą, pow. radomyski, o 7
w. od Worsówki, 370) mk. ob, płci; należy do
kilku właścicieli; Hołowińscy posiadają 406
dzies., tyleż Jakubowscy. Kaplica katol. pa-
rafii Malin. JI, Ke,

Mircze, wś i folw., pow, hrubieszowski, gm.
i par. kat. Nabroż (rus. Mircze), odl. 16 w. od
Hrubieszowa, 63 w. od Chełmu, 10 w. od rze-

ki Bug. Posiada cerkiew murowaną para-
fialną, szkołę początkową, urząd gminny, cu-
krownią, dwa sklepy i 1500 mk. W 1827r.
było tu 121 dm., 868 mk. Qukrownia tutej-
sza, należąca do właściciela dóbr M., założoną
została w 1845 r., przerabia do 100000: kor,
buraków rocznie, zatrudnia około 150 robotn.
Wartość produkcyi dochodzi 200000 rs, Ogól- | 
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ny obszar ziemi włośc, wynosi 1500 mr., dwor,
1130mr.ziemi ornej, 153 mr. łąk i 1581/ą mr.
lasu. Do M, należy też folw. Marysin, mają-
cy 308 mr. Nieużytki i wody zajmują 62 mr.
Ogólny obszar dóbr M. 2102 mr. M. zostaje
od 1826 r. w ręku rodziny Rulikowskich. Sta-
ranne i postępowe gospodarstwo, wydaje świe-
tne rezultaty. Dobra te produkują średnio
do 25000 korcy buraków cukrowych, do 3000
korcy pszenicy, 400 korcy rzepaku i około
3000 korcy owsa. Z wysoką kulturą ziemi
łączy się staranny chów inwentarza, przyno-
szący znaczne korzyści. Tutejsza cerkiew par,,
niewiadomej erekcyi, w 1772 r. spłonęła, zaś
w 1814 r. odbudowana z muru, Kaplica w Ła-
skowie. Folw.i wś M. rozl. mr. 1799: gr.
or. i ogr, mr. 1130, łąk mr. 154, lasu mr. 453,
nieuż. i place mr. 62; bud. mur. 17, z drzewa
31; płodozmian 6, 8 i 9-polowy. Wś M. osad
106, z gr. mr. 1494. M. gmina należy do są-
du gm. okr, IV w Modryńcu, st. poczt, Hru-
bieszów. Obszaru ma 126738 mr. i 3350 mk,
(1867 r.). W skład gminy wchodzą: Modryń,
Modryniec (A i B), Wiszniów (A i B), Rado-
stów. ! Br, Ch.

Mirena, st. dr. żel. Odessa-Korneszty, mię-
dzy Kiszyniewem a Bulboką, o 155 w. od
Odessy, 18 w. od Kiszyniewa,
Mireszówka, leśniczówka w zach, stronie

Bubszczan, pow. złoczowski.
Mirgiszki, właśc. Mergiszki, folw. szlach.,

pow. trocki, w 3 okr. polic., gra. Wysoki
Dwór, okr. wiejski M., 37 w. od Trok, 2 dm,,
43 mk, kat.

Mirgłon, rz., dopływ Szyszy z prawej stro-
ny, przyjmuje Gruzdupie.

Mirgora, ob. Margóra,
Mirgorod, miasto pow. gub. połtawskiej,

nad rz. Chorolem, o 1240 w. od Petersburga
a 137 od miasta gubern.; 7152 mk., 4 cerkwie,
szkoła powiat. i elementarna, więzienia, st.
poczt.; 86 sklepów, 4 jarmarki. W 1658 r.
zdobyte przez Kozaków pod wodzą hetmana
Wyhowskiego; następnie od jego imienia na-
zwany był jeden z 10 pułków kozackich, cho-
ciaż głównem jego stanowiskiem było mczko
Soroczyńce. W 1781 r. przeznaczone na mia-
sto powiatowe namiestnictwa kijowskiego, od
1802 r. zaliczone do gub. połtawskiej, Wspo.
minane często w źródłach ukraińskich; ob.
Arch. J. Z. R., cz. I, t. 3, 510; kronika Wie-
liczki na wielu miejscach i inne, J, Kre.
Mirka, rzka, ob. Miranka. |
Mirkau, 1346 r. Myrekaw, 1851 r. Mirco,

1403 r. Mirkowiez, wś, pow. oleśnieki, odl. 2
mile od Oleśnicy. W 1844 r. 2] dm., 160
mk. (13 kat.), szkoła ewang. ś

Mirkiany, wś włośc., pow. wiłkomierski,
par. Uciany, uwłaszczona z majątku Awiżenie.

Mirkieliszki, wś, pow. oszmiański, w 1 okr.
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polie., gm, Kucewicze, okr. wiejski Skirdzimy,
o 6 w. od Kucewicz, 40 dusz rew.; należy do
dóbr Nowosiółki Czapskich. J. Krze.

Mirkle, dwór Butkiewiczów i wś, pow.
rossieński, par. rossieńska.

Mirkliszki 1.) folw. rząd. nad rzką Komaj-
ką, pow. święciański, w 3 okr. polic,, gm. Ho-
duciszki, okr. wiejski M., o 38 w. od Hodu-
ciszek, 38 dusz rewiz, i 26 osadników w. ross.
M., okr. wiejski, obejmuje wsie: Warkaciszki,
Hejbowice, Hajlusze, Girdanie, Gratowki, Gu-
dziszki, Pustoszka, Żukiszki, Żwiry, Jociszki,
Kozakiszki, Kaciekanie, M., Świrki, Tatarysz-
kii Trokiele; 387 dusz rewiz., 31 osadników
W. TOS8, i 5 jednodworców. 2.) M., wś włośc,
nad rz. Ponarką, pow. oszmiański, w 2 okr.
polie., 18 wiorst od Oszmiany, 9 dm., 147
mieszk., z tego 5 prawosł., 142 katol.; młyn
wodny. J. Krz.

Mirków, os, fabryczna nad rz. Prosną, pow.
wieluński, gm. Galewice, par. Wieruszów, odl.
32 w. od Wielunia. Osada ta leży na samej
granicy od w. Ks. Poznańskiego, na gruncie
stanowiącym dawniej część wsi t. n. leżącej
z drugiej strony linii granicznej, Istnieje tu
papiernia, należąca do akcyjnego towarz. mir-
kowskiej fabryki papieru, zawiązanego w 1874
r. Papiernia na małą skalę powstała tu przed
1825 r., wyrabiała ona papier czerpany (ręcz:
nie); motorem fabrycznym była jednak mała
turbina. Przez cały szereg lat była nieczyn-
ną i dopiero w 1865 r. nowonabywca dobu-
dował i urządził fabrykę tak, że mogła produ-
kować papier maszynowy. W 1871 r. zaku-
pili fabrykę Leopold Kronenberg i Natansono-
wie i wtedy na nowo została ona rozszerzoną,

nowe budynki postawiono, ustawiono drugą
maszynę papierową, wielki motor parowy i
kilka pomniejszych i od tego czasu fabryka
czynną jest bez przerwy, rozszerzając i pole-
pszając się nieustannie. Obecnie wyrabia ona

wszelkie gatunki papieru od najzwyczajniej-
szych do najlepszego, brystole i t. p., prze-
ważnie jednak zajmuje się wyrobem papierów
listowych, bibułek papierosowych i piśmien-
nych w lepszym gatunku. Materyały suro-
we fabryka sprowadza przeważnie z kraju,
lecz że nie wszystkie są u nas wyrabiane, dla
tego część ich sprowadza się z zagranicy. Po-
lem zbytu produktów fabryki jest Królestwo
i Cesarstwo. W 1871 r. fabryka zajmowała
zaledwie kilkudziesięciu ludzi, dzisiaj pracuje
przeszło 500 robotników krajowców stale,
Produkcya w 1871 r. wynosiła tylko 225000
funtów, wartości około 30000 rs., dzisiaj zaś
wynosi 31, miliona funtów, wartości około
800000 rs, (w r. 1874, gdy fabryka przeszła
na własność towarz. akeyjn., wyprodukowano
2 miliony funtów, wartości 300000 rs.). Siła  
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motorów fabrycznych (wodnych i parowych)
wynosiobecnie 420 koni, N.
Mirków, w dokum. Mirkowicze, wś kośc.,

pow. włodzimierski (dawniej łucki), na -płn.-
zach. od miasta Horochowa; ob. Pamiat. kij,,
Arch. Kom., t. IV, cz, 2, 77, 88, 112; Arch.
J. Z. R, cz. VI, t. 1, dodatki 2, 8. J. Krze.
Mirków, wś, pow. ostrzeszowski, na samej

granicy królestwa kongresowego, 69 dm., 558
mk., 38 ew., 508 kat, 12 żyd, 193 analf.
Poczta, st. kol. żel., tel, i gośc. w Podzamczu
(Wilhelmsbriick). Wspomina tę wś Lib. Ben.
Łaskiego, t. II, 147. M. St.
Mirkowe, Niżne i Wyżne, po węg. Also-, Fel-

só-Merk, dwie obok siebie leżące wsie w hr.

szaryskiem (Węg.), żyzna gleba, 545 mk.
Mirkowice, wś włośc., pow. opatowski,

gm. Częstocice, par. Momina, odl. 11 w. od
Opatowa, ma 21 dm., 141 mieszk., 442 mr.
W 1827 r. 29 dm., 144 mk, W XV w. dzie-
dzicami Warsz Michowski i Andrzej Wojdak.
Łany kmiece dają dziesięcinę prebendzie kie-
leckiej, folwarki zaś kościołowi w Mominie
(Dług. II, 471). Druga wieś t. n. istniała
w par. Modliborzyce jeszcze w 1827 r. (24
dm., 150 mk.), obecnie nieistnieje. Br. Ch,
Mirkowicze, ob. Mirków.
Mirkowiec, ob. Mierkowiec.
Mirkówka, część Stróży, pow. myślenicki.
Mirnej al. Jfirney, nazwa zabudowań wło-

ściańskich w Kuczurmare, w pow. czerniowie-
ckim, Br. G.
Mirochówka, część Budzowa, pow. myśle-

nicki. .
Mirochowo (dok.), ob. Mirachowo.
Mirocice, wś, pow. opatowski, gm. i par.

Słupia Nowa, odl. 30 w. od Opatowa, ma 59
dm., 357 mk., 741 mr. ziemi włośc, i 1 mr.
rząd. W 1827 r. wś duchowna, 16 dm., 129
mk. M. należały od 1351 r. do klasztoru be-
nedyktynów na Łysej Górze, W XV w. by-
ło tu 6 łanów kmiecych, dwóch zagrodników
i karczma. Folw. nieistniał (Dług. II, 490).
Mirocin, rus. Miratyn, dawne nazwy: Mira-

ROWE Nieraczyn, wś, pow. łańcucki. Leży
przygosćmcu z Przeworska (6 kil.) do Jaro-
sławia, nad Chałupskim potokiem, uchodzącym
z praw, brzegu do Mleczki, dopływu Wisłoka,
w równinie urodzajnej, 245 m. npm. W 1881:
r. miała 737 mk., z których 58 na obszarze
więk. pos.; szematyzmy duch. wykazują 492
rzym.-kat,, 120 gr.-kat, i 12 izrael., razem
624. Jest tutaj parafia gr.-kat. dyec. prze-
myskiej, dek, kańczuckiego, szkoła ludowa je-
dnoklasowa i kasa pożyczk. gminna z kapit.

1252 zł. w. a. Pos. więk. Alfr. hr. Potocekie-
go ma obszaru 276 mr. roli, 338 mr. łąk, 26
mr, pastw. i 15 mr. lasu; pos. mniej, 936 mr,
roli, 30 mr, łąk i 47 mr. pastw. Par. gr.-kat.
obejmuje miasto Przeworsk, Rozdół, Budy
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przeworskiei łańcuckie i siedm innych miej-
seowości, w których gr.-kat. tylko małemi
grupami się znajdują. Ogólna liczba parafian
406. Uposażenie parocha składa się z 70 mr.
roli i z dodatku 16 sągów miękkiego drzewa i
147 złr. W spisie wsi należących do parafii
przeworskiej (u Nakielskiego) podano, że mia-
ła 26 łanów kmiecych. W końcu XIV stule-

_ cia była ta wieś zamieszkałą przez ludność ru-
ską prawosławną, gdyż w liście nadawczym

Jama z Tarnowa z 1394 r., nadającym Miecho-
witom przeworskim meszne z Rozborza i Miro-
Gina czytamy: dum inibi veri Christiani habi-
tabunt. M. graniczy na płd. z Ożańskiem, na
zach. z Maćkówką, na płn. z Rozborzem a na
wsch, z Wierzbną i Pełkinią, „Mac.

Mirociński potok, powstaje w obrębie gm.
Ożańska, w pow. jarosławskim, na płn.-wscho-
dnim narożniku lasu, pokrywającego wzgórze
Cieszacinek (275 m.); podąża na płn., wchodzi
w obręb wsi Mirocina, w pow. łańcuckim,
przepływa tę wieś, następnie Rozbórz a prze-
rznąwszy tor kolei żel. Karola Łudwika, zrasza
płn.-wsch. obszar miasta Przeworska, poczem
zwróciwszy się na zachód, przechodzi na łą-
ki Gorliczyny i w tejże wsi uchodzi do Mlecz-
ki z praw. brz, Długość biegu wynosi 11 kil.
W dolnym swym biegu zwie się Ckałupskim
potokiem, Br. G.

Mirock (Mfirockie, Mirocka), wś nad rz. Mir-
ką al. Mirczą, pow. kijowski, na zach. od m.
Hostomla, w glebie poleskiej, okolona borami,
liczy 417 mk, Miejscowość odludna, poleska.
Z dawnych wieków M. składał wraz z przy-
ległą wioską Mikuliczami jedną dóbr całość,
Już w XV w. należało to miejsce do dziedzic-
twa Połowców ze Skwira Rożynowskiel, któ-
rzy wyprowadzali swoje pochodzenie jakoby
od Tuhorkana, kniazia połowieckiego. Olelko
Włodymirowicz, ks. kijowski, Michałowi ze
Skwira Połowcowi, „który dobrze służył nie
litując zdrowia i majętności swej* nadał, oprócz
dóbr nad 'Teterowem, Zdwiżem i Irpieniem i
wieś Mikulicze (Opis pow. wasylk., str. 35).
W przywileju tym nadawczym nie ma wpraw-
dzie wzmianki o M., ale jak to wiemy zkąd-
inąd, wś ta była bardzo wcześnie zamieszkaną
i potem, po zniszczeniu przez Tatarów, zamie-
niona w uroczysko, nazwę „„sieliszcza Mirocz-
czyzny* długi czas nosiła, Michał Połowiec
Rożynowski zostawił tylko syna Jacka i cór-
kę Oksanę. Jacek stał się dziedzicem praoj-
czystych włości i zmarł w 1536 r. a synowie
jego Temion i Demian (który był w jasyrze
u Ordy) zeszli bezpotomnie z tego świata. Do
tej całej fortuny po Rożynowskich, jako krwią
z nimi złączony, miał najbliższe prawo spadku
Józef Niemyrycz, syn Iwana. Jakoż tę mu
sukcesyą przyznał i potwierdził Zygmunt
August (Opis pow. wasylk., str. 36), Ale chy-  
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ba imiennie został on tych dóbr dziedzicem,
bo w istocie ami on ani sukcesorowie nie po-
siedli ich, bo zamienione w pustkę podczas ty-
lokrotnych najazdów ordyńskich te włości,
słusznie czy niesłusznie, jedne do rozporzą-
dzenia hospodarskiego popowracały, inne już
nie wiemy jaką drogą (zapewne drogą dota-
cyi) w rękach cerkwi i monasterów kijow-
skich się znalazły (por. Chwastów, Kornin,
Skwira, Radomyśl). "Toż na dowód tego wi-
dzimy, że jeszcze w 1616 r. Stefan Niemyrycz,
syn Józefa, nadaremnie o Radomyśl u archi-
mandryty Pletelnickiego się upominał (por.
Radomyśl). A więc i Mikuliczom i Mirockowi
taż sama się kolej dostała. Posiadł był te do-
bra monaster kiryłowski w Kijowie. Wasyl
Krasowski w 1605 r. został wysadzony na
ihumeństwo tegoż monasteru przez ks, Kon-
stantego (Ostrogskiego. Ihumen ten cerkiew
$. Kiryła w Kijowie, od zburzenia tatarskie-
go pustką stojącą „,pracą i kosztem swoim
odbudował (Zakrewskij, t. I, str. 151). Był
to czynny człowiek. Widzimy, że się też sta-
ra, pracuje, zabiega. Wsie monasterskie były
puste a więc Krasowski z wytrwałością roz-
poczyna pracę osadniczą, Oto w 16L1 r. na-
stępny wydaje dokument: „Ja Wasili Kra-
sowski, ihumen monastyru Świętego Kiryła
Kyiowskiego, ze wszystką iereo Chryste bra-
cią Czerncami tegoż monastyru. Oznaymuiemy
tym listem naszym, iż my z opuściałych grun-
tów cerkiewnych Swięto-Kirylskich, chcąc do
pożytku cokolwiek przywieść i cerkwi Bożej
przywłaszczyć, mając sieliszcze starożytne, na
imię Miroszczyzna, grunt własny nasz cerkie-
wny Świętego Kiryłła, o cztyrech milach od
Kyiowa w położeniu swym będący, leżący
koło rzeczky Mierky, tak iako się ony grunt
w sobie ma; dali y pozwoliliśmy y tym listem
Naszym pozwalamy, na tym gruncie naszym
słobodę ludźmi osadzywać, młynek zbudować,

y wszystkich pożytków używać, przyjacielu
naszemu Panu Iwanu Putiacie, o ezym osobli-
wie list nasz na to dany iest; ma y będzie
wolny pan Iwan Putiata ten grunt ludźmi
osadzywać, pożytków wszelakich na polach
gotowych y w grunciech rozrobionych, w bo-
rach, dąbrowach rozszyrzać, przybawiać y
ich na siebie używać; poddanych sadzić, rzą-
dzić y imi sprawować. A ieśliby pana Putią-
tę ktokolwiek o poddane, zbiegi swoje pozy-
wać miał, lub o grunty jakie monastyrskie,
tedy my za to powinni będziem odpowiadać,
y swoim kosztem odprawować, A. co się doty-
cze pól paszennych gotowych, y dani miodo-
wej, która z tey ziemi idzie, pozwoliliśmytę
dań Panu Putiacie na siebie brać, y te pola
samemu pachać, abo komu z dziesięciny da-
wać. A nam do cerkwi Bożey za to wszystko
groszmi gotowemi po cztery kopy groszy li-
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tewskich w rok dawać; ku temu też pozwoli-
liśmy y tym listem swoim pozwalamy Panu
Iwanu Putiacie, w tym gruncie naszym dwór
pobudawać. A k temu dworu tych wszystkich|
pol i prorobków (sic) swych używać. A iesli
byśmy, my [humen i bracia czerncy tera-
znieysze, y po nas będące, ten grunt od niego
wziąć chcieli, tedy pierzwey mamy y powinni
będziemy za dwor budowania iego, za oszaco-
waniem ludzi dobrych, oddać y zapłacić. Toż
ten grunt y osadę pomienioną na siebie do

cerkwi 8. Kiryłła wziąć, y to sobie waruiemy,
iż pan Putiata nie ma droższego budowania
na dwor y młynek stawić i nakładać, coby
przewyższało pięćdziesiąt złotych polskich
I na to daliśmy Panu Iwanu Putiacie na osa-
dę tej słobody ten nasz list, pod pieczęcią na-
szą y z podpisem ręki moiey Ihumena, y nas
braci, które pisać umieli, Pisan w Kyiowie
w monastyrzu Ń. Kiryłła roku 1611 miesiąca
maja.... Wasili Krasowski, archimandryt, ihu-
men ŃŚwiętokirylski i Jordański w Kylowu
własną ręką. SŚwiaszczenno inok Kirylski
Jiona ręką własną. Jewfimi Dyiakon Ciryll-
sky własną ręką” (w zb. Konst, Hwidzińskie-
go). A więc na starem uroczysku zakwitła
nowa osada M. Krasowski umarł 1616 r., na-
stępcami jego byli z kolei Cypryan i Sofroni
Zerebilłowie Łobuńscy, Innocenty Giziel, Ła-
zarz Baranowicz. Atoli po traktacie Andru-
sowskim (1667) dobra Mikulicze wraz z M.
stają się cząstką dóbr poleskich metropolitów
unickich. W 1699 r. wszakże Hulewicz, woj-
ski włodzim., ad male narrata uformował był
sobie u króla Augusta II na M. i Unin przy-
wilej (Opis akt centr. arch., Ne 22, str, 6). Ale
metropolici niebawem dobra te od uzurpujące-
go je uwolnili. Odtąd rządzili oni tą majętno-
ścią albo sami przez swych zarządców, albo
oddawali w dzierżawę. Za metropolity Kiszki
trzymał w dzierżawie Unin Tołokoń a M, Jan
Stecki, Ale ze śmiercią ostatniego metropoli-
ty Teodozego Rostockiego, zmarłego w 1805
r. w Petersburgu, dobra metzopolitalne zosta-
ły zabrane na rzecz skarbu i M., Mikulicze,
Pilipowicze, Babińce, Proskoteń zostały nastę-
pnie darowane Karolowi von der Osten Sa-
cken. Dziś te dobra są własnością wnuka te-
goż Karola. M. jest siedzibą właściciela. Nie-
daleko Mikulicz i M. znajduje się stare sieli-
szcze i przy nim ślady zamku, nad strugą
Mirczą czyli Kijanką, wpadającą do rz. Reka-
cza, Dużo tu mogił śród lasów. Obecnie do M.
należą: Mikulicze, Pilipowicze i Huta,naob-
szarze wynoszącym 13,540 dziesięcin ziemi po
większej części leśnej. Do mirockiej wołości
należą wsie: Babińce, Felicyanówka, Hawry-
łówka, Łubianka, Mikulicze, Pilipowicze, Szy-
benne, Szybeńska Rudnia, Ob. Arch. J. Z. A.
cz, I, t. 4, 643. Edward Rulikowski,  

Mir 495

Miroczyn, grupa domów, folw, i leśniczów-
ka w Wierzblanach, pow. Kamionka Stru-
miłłowa. i
Mirogonice al. Mirogonowice al. Mirogonie-

wice, folw, i os. leśna, pow. opatowski, gm.
Boksice, par, Waśniów, odl. 19 w. od Opato-
wa; fóolw.-=ma 9 dm., 108 mk., 471 mr.; os. leś,
1 dm., 8 mk., 156 mr. WXV w. z łanów kmie-
cych szła dziesięcina dla bisk, krakowskiego,
a z dworskich dla prob. w Waśniowie (Dług.
II, 473). Folw, i wś M.-Wronów, rozl. mr.
822: gr. or. i ogr. mr, 595, łąk mr, 55, past.
mr. 1, lasu mr. 150, nieuż, i place mr. 21; bud.
mur. |, z drzewa 37; płodozmian 16-polowy.
Wś M.-Wronów os. 38, z gr. mr. 234,
Mirogoniewice, ob. Mirogonice i Mierogo

niewice.

Mirohoszcz, wś, pow. rzeczycki, własność
Kiełczewskich, dawniej królewszczyzna, w wo-
jew. mińskiem, pow. rzeczyckim, wspomniana
w lokacyi wojskowej z 1717 r., płaciła hy-
berny, czopowego i podymnego 66 zł. (ob.
Voł. Leg., t. VI, str, 188, wyd. Ohryzki).
Podług metryk litewskich mirochowakie sta-
rostwo niegrodowe obejmowało dobra M, i Je-
ziory i dla tego przezywane było także staro-
stwem jeziorskiem. Od początku XVII w.
posiadali je kolejno Jezierscy, Szebłowscy,
Stetkiewiczowie, Kiełczewscy, Pleskoczewscy,
Mołodkowiczowie, Sołłohubowie, Wołkowy-
scy, Hlebiecy-Józefowiczowie. Wreszcie z mo-
cy przywileju króla Poniatowskiego z d. 22
listopada 1/68 r. dzierżył je Antoni Mołod-
kiewiez, opłacając kwarty złp, 619 gr. 8.
Mirohoszcz, w dokum. Mirohoszcza, Miro-

hoszcze, wieś cerkiewna, pow. dubieński, na
wsch. od m. powiat., kaplica kat. par, Dubno.
Co do nazwy ob. art. Hoszcza (t. LII, 166).
Por. Pamiat. Kij. Arch. Kom., t. IV, oddz. Ż
126, 226; Arch. J. Z. R, cz, LI, t.1, 10.

Mirolia, wś w hr, szaryskiem (Węg.), ko-
ściół filial. gr.-kat., lasy, pastwiska, 386 mk.

Mirolaby, dobra, pow. połocki, w 2 okr.
polic., gm, Andrzejów, 33 dusz.
Miromino, wś, dziś już nieistniejąca, pow.

lęborski, w t. z. obwodzie sawulińskim (Sau-
lin, niem. W 1378 r, potwierdza w. mistrz
Winrych v. Kniprode Wyanowi, Kośmie (Co-
sma) iGniewomirowi (Gneomir), pół Miromi-
na i pół Żelaznej, Dan w Gdańsku (ob. Odpi-
sy Dregera w Pelplinie, str. 68).

Miroń, wś, pow. kozienicki, gm. Suskowo-
la, par. Sucha, odl. 20 w. od Kozienic, ma 9
dm. 73 mk,, 566 mr. ziemi włośc. i 12 mr.
rząd., do majoratu Suskowola należącej. Jest
tu młyn wodny i urząd gminny.
_Miroń, wś nad Gawią, dopł. Niemna, pow.

oszmiański, w spisach urzęd. niepomieszczona,
Miron, przys, wsi Walesaki, w pow. su-

cząwskim, Br. G.

?
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_ Mironczyki 1.) wś, pow. dzisieński, w 4
okr. polic., gm. Mikołajów, okr. wiejski Biela-
ny, o 2'/ą w. od gminy, 82 dusz rew.; należy
do dóbr Bielany, Osiecimskiej. 2.) M., wś
tamże, gm. Prozoroki, okr, wiejski Błoszniki,
08 w. od Prozorok, 13 dusz rew.; należy do
dóbr Błoszniki Hałdziewicza,

Mironice 1.) Myronycze w Lib, Ben. Ła-
skiego (t. 1, 580), ob. Mieronice w par. Rem-
bieszyce. 2.) M. mylnie, zamiast Mirowice.
Mironim, wś, pow. słonimski, b. st. p.

między Słonimem a Czemiołami, o 19 w. od
Słonima,

Mironiszki, folw., pow. maryampolski, gm.
Aleksota, par. Godlewo, odl. 52 w. od Ma-
ryampola, 2 dm., 14 mk, Fol. i wś M. w 1866
r. rozl, 166 mr.: gr. or. i ogr, mr. 92, łąk mr. 69,
nieuż. i place mr. 5. WŚ M. os. 6, z gr. mr. 64.
Mironowice (ob.) Mirany.
Mironówka 1.) dok. Mirony, wś, pow. ka-

niowski, po obu brzegach rz. Rosawy, do któ-
rej wpadają tu dwa strumienie Mokry i Su-
chy Buteń, WŚ ta składa się z 7-miu różnemi
czasy zasiedlonych części: Sołomochówki, Nie-
bytówki, Słobody, Okołotówki, Szafranówki i
ostatniemi czasy (1857 r.) zasiedlonej Rozma-
rynówki, tak nazwanej w pamięć Róży-Ma-
ryny, żony i córki hr. Konstan. Branickiego.
O1w. od wsi, za jarem nazwanym Przerwany,
znajduje się żywe źródło, dostarczające zdro-
jowej doskonałej i bardzo chłodnej w lecie
wody; niedaleko od tego źródła, przy ujściu
Mokrej Buteni do rz. Rosawy, znajduje się
dawne zamczysko, otoczone podwójnemi, dosyć
znacznemi wałami. Przy uroczysku, tak zwa-
nym Popowej grobli, widać parę wysokich
mogił. M. ma cerkiew prawosł. drewn, pod
wez, 6. Michała, założoną 1749 r. i liczy do
2200 mk. prawosł. oboj, płci i 30 kat. W 1790
r. było 103 dm. i 1020 mk.; w 1740 r. tylko
20 dm. Włościanie posiadają 920 dzies. ziemi
Wwykupnej. Grunta czarnoziem do 18 cali głę-
boki z podkładem gliniastym; lasów, oprócz
250 mr, olszyny pod wsią, nie ma wcale.
Przez wieś przechodzi trakt pocztowy z Ka-
niowa (0 338 w.) do Bohusławia (o 15 w.).
0 17/, w. od M. przechodzi dr. żel. chwastow-
ska, ze stacyą M,, pomiędzy Olszanicą a Ta-
hańczą (o 97 w. od Chwastowa), przy której
znajduje się poczta konna i listowa. W r. 1858
w osadzie Rozmarynówce założono fabrykę cu-
kru, która odbudowana po spaleniu się, prze-
rabia na cukier 180,000 berkowców buraków.
Stan włościan od czasów wybudowania cukro-
wni znacznie się poprawił; trudnią się oni głó-

wnie rolnictwem i dowozem towarów do przy-
stani na Dnieprze i st. dr. żel. W zeszłym
wieku M. należała do starostwa bohusław-
skiego, następnie przeszła na własność hetma-
na Branickiego. Przy rozdziale Białocerkiew-  
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szezyzny pomiędzy wnukami hetmana Branie-
kiego dobra bohusławskie, położone w pow.
kaniowskim, taraszczańskim i wasilkowskim,
dostały się hr. Konstantemu Branickiemu,
który już w 1869 r. sprzedał ministeryum
dworu 31 folwarków z 44 wsiami, zostawiw-
szy dla siebie tylko 7 folwarków w pow. ka-
niowskim i przy wsi Uźmie (w pow. wasilkow-
skim) około 1900 mr. stepu dla stadniny.
Por. Arch, J. Z. R., cz, VI, t. 2, 218. 2.) M.,
wś, pow. czerkaski, par. prawosł. Kumejki,
ol w. na płn. od Kumejek, 76 mk.; położona
śród lasów, należy do majątku Kumejki hr.
Branickich. 3.) M., wś nad rz. Morachwą al.
Murafą, pow. jampolski, gm, Jampol, par. Dzy-
gówka; 114 dm,380 mk., 718 dz. ziemi włośc,,
657 dz, dwors., pokłady kamienia wapienne-
go. Własność Sarneckich, dawniej Strzelskich.

Mironpol, folw. pryw., pow. lidzki, w 2 okr.
polie, gm. Beniakonie (o 7 w.), okr, wiejski
woronowski, o 38 w. od Lidy, 22 od Ejszy-
szek, 8-mk. kat., 6 staroz.; własność Mirona
Rossudowskiego. Az
Mirony, zaśc. nad bezim, dopływem Uszy,

pow. miński, w okr. polic, kojdanowskim,
w okolicy pomiędzy wioskami Wołowniki i
Pousie, przy gościńcu kojdanowsko-wołmiań-
skim, 4 osady, miejscowość mocno wzgórzy-
sta, bezleśna, grunta szczerkowato-gliniaste,

Mirony, wś nad rz. Kodymą, pow. bałcki,
w 2 okr. polie., gm. Moszniagi, par. Bałta, na
zach, od m. powiat., 77 dm., 248 mk., 681 dz.
ziemi włośc., 1055 dz, dwors., kaplica katol.
par. Bałta, cerkiew pod wez. $, Mikołaja: 484
parafian, 52 dz. ziemi, Należała do Rozałow-
skich, dziś gen. Mitkowa. Ob. Arch. J, Z. R.,
cz. VI, t. 2, 278. Dr. M.

Mirony, ob. Mironówka.
Miropol 1.) 24, Nowy i Stary, mko i wś cer-

kiewna, na 2 górach, rozdzielonych rzką, wpa-
dającą do Słuczy, pow. nowogradwołyński (da-
wniej żytomierski), pod 507 7” szer. g., na płd.
od m. powiat., o 138% w. od Połonnego, 10) od
Czartoryi, 17 od Romanowa a 2 od przystanku
dr. żel. kijowsko-brzeskiej M., w 4 okr. polie.,
gm. w miejscu, 250 dm., do 700 mk., przewa-
żnie żydów; nadto w Nowym M. 485 włościan
posiadających 487 dz. ziemi, Kościół kat. pa-
raf, kl. 5 pod wez. ś. Antoniego Padewskiego,
wzniesiony z muru w 1820 r. przez dziedziców
Rostworowskich, konsekrowany w 1828 r.
przez bisk. Podhorodowskiego. Par, kat, dek,
zasławskiego liczy 2297 wiernych; kaplica na
cmentarzu grzebalnym. Z zakładów przemy-
słowych M. posiada: młyny na Słuczy ule-
pszonej konstrukcyi i największe w okolicy,
gorzelnię, niewielką fabrykę sukienną żydow-
ską, wyrabiającą przeważnie koce, i fabrykę
posadzek na małą skalę. M, w 1609 r. przy for-
mowaniu ordynacyi ostrogskiej wszedł w skład
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takowej i pozostawał aż do 1753 r., w którym
na mocy tranzakcyi kolbuszowskiej darowany
został przez ostatniego ordynata Janusza Ale-
 ksandra ks. Sanguszkę Lubomirskim. W 1778
r. dziedzicem był Kajetan Miączyński, woje-
wodzie podlaski, poseł czernihowski, który
celem polepszenia stanu mieszczan wyjednał
u Stanisława Augusta przywilej t. r. ustana-
wiający targi co piątek i 12 jarmarków do
roku. Od Miączyńskich M. przeszedł do Dzie-
duszyckich, następnie do Rostworowskich, od
nich, drogą wiana, dostał się Maryanowi Czap-
skiemu, autorowi „„Historyi konia* i do dziś
dnia pozostaje w rodzinie Qzapskich. Maryan
Czapski wybudował pałacyk w stylu włoskim,
otoczony prześlicznym parkiem, przypierają-
cym do samej rzeki, zaprowadził wzorową pa-
siekę, z przeszło 2000 uli systemu Dzierżona,
oraz jednę z lepszych w kraju stajni, z końmi
rasy arabskiej i angielskiej, pomiędzy któremi
znajdował się do 1864 r. ogier czystej rasy
polskiej, dziś zupełnie zaginionej, Stajnia ta
dziś już nie istnieje. Do dóbr miropolskich
należą wsie: Chnurycz, Bułdyczew, Pilipy i
Kamionka Miropolska, mające przestrzeni 7044
dz, ziemi dwors. Ob. Arch, J. Z. R., cz. III,
t. 2, 776; ez. V, t. I, 287, 430, 431; cz, V1,
t. 1; dodatki 325, 3580,437. 2.) M., wś, pow.
czerkaski, par. prawosł, Zawadówka (o 4 w.),
326 mk.; należy do dóbr Międzyrzecze, Par-
czewskich, J. Krz.

Miropole, mto, w pow. sudżańskim, gub.
kurskiej, o 1278 w. od Petersburga a 172 od
m. gub. odległe; 10,528 mk,, st. pocztowa.
Mirosłauwendorf (dok.), ob, Morany.
Mirosław 1.) wś włośc., pow. płocki, gm.

Bielino, par. Imielnica, odl. o 6 w. od Płocka,
ma ]6 dm., 102 mk., 218 mr. gruntu dobrego
i 6 mr.nieużytków. Wchodziła w skład dóbr
Gulczewo. 2.) M., wś nad Niemnem zlew.
brzegu, pow. sejneński, gm. i par. Mirosław,
odl. 49 w, od Sejn, 14 w. od Serej a 5 w. od
Olity. Posiada kościół paraf. mur. założony
w 1763 r. przez Antoniego i Teresę Ważyń-
skich z Bendr. Osadzono przy nim księży
maryanów. Wś ma 42 dm., 465 mk, i szkołę
począt, W 1827 r. 38 dm., 398 mk. Wchodzi-
ła w skład dóbr Gudzieniszki. M. par., dek.
sejneński (dawniej łozdziejski), 6684 dusz,
M. gm. ma 4407 mk., 13877 mr. obszaru, sąd
gm. okr.III ist. poczt. w os. Sereje. W skład
gm, wchodzą: Bałkosadzie, Bendry, Dziemieni-
szki, Griejsztory-małe, Giejsztory-wielkie, Giej-
sztoryszki, Gudzieniszki, Mankunele, Manku-
ny wieś i folwark, Marciszkany, Masłow-

szczyzna, Miłostany, Mirosław, Mowszabo-
le, Morgi, Naruny, Niemonajcie, Niepiuny,
Obelica-Gelertów, Obelica-Żeromskich, Obe-
lija, Planta, Podziermieniszki, Poposadzie,
Rowy, Siejluny, Siemieniszki, Serejacie, Strze-
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mienne, Talkuny, Warstaciszki, Wasbudzie
iZylwa. , Br. Ch.

Mirosław, wś, pow. lidzki, własność Wa-
żyńskich.
Mirosław, wś, pow. nowogradwołyński,

w 3 okr. polic,, gm, Śmołdyrew, 251 włościan,
986 dz. ziemi włośc. Należy do klucza smoł-
dyrewskiego hr. Alfreda Potockiego. Z. R.
Mirosław 1.) wś, pow. chodzieski, o 2 kil.

od Noteci; mą 9 dm., 84 mk., 39 ew., 45 kat,,
26 analf. Poczta, gośc. i tel, w Uściu, st, kol,
żel. w Pile o 14 kil. 2.) M., dom., 2154 mr,
rozl., 7 dm., 120 mk,, 40 ew., 80 kat., 26 analf,
Mirosławice 1.) wś, pow. kutnoski, gm.

Wojszyce, par. Orłów, odl. 10 w. od Kutna
a 6 w. od Pniewa, st. dr. żel, warsz.-Lydg.
Ma 20 dm., 250 mk., ogólnej przestrzeni 1632
mr., w tem ziemi or. mr. 1288, lasu mr. 280,
łąk mr. 30, uwłaszczonych mr. 34. Gospodar-
stwo zamożne i staranne, chów bydła rasy ho-
lenderskiej, M, kol., dm. 8, mk, 149, posiada-
Ją gruntu mr. 60. M. wspomina Lib. Ben. Ła-

skiego (t. II, 490). 2.) M., wś i folw. nad rz.
Ner, pow. łódzki, gm. Rżew, par. Kazimierz,
odl. 14 w. od Łodzi. Wś ma 24 dm., 183 mk.;
folw. 4 dm., 49 mk. i os. młyn, 1 dm., 6 mk,,
18 mr. W 1827 r. 24 dm., 183 mk, Wspomina
tę wieś Lib, Ben. Łaskiego (t. II, 379) i Kod.
dypl. Muczk. (t. LI, 398). Folw. M. z wsią
M., Stefanów, Ignaców i kol. Ignaców, rozl.
mr. 384: gr. or. i ogr. mr. 280, łąk mr. 19,
past, mr. 50, wody mr. 4, wieczyste dzierż.
mr. 18, nieuż, i place mr. 18; bud, murow, 9,
z drzewa 4; płodozmian 12-polowy. Wś M.
os. 25, z gr. mr. 165; wś Stefanów os. 9, z gr.
mr. 135; wś Ignaców os. 5, z gr. mr. 24; kol.
Ignaców os. 4, z gr. mr. 60. W. W., Br, Ch,

Mirosławice, dom. i gm., pow. inowrocław-
ski, ma 1321 mr. rożl., 2 miejse.: a) M., dom.;
b) Zołwiny, folw.; 13 dm., 200 mk., wszyscy
kat, 88 analf. Poczta w Włostowie o3 kil,,
gośc. o 2 kil,, tel. w Strzelnie o 7 kil., st, kol,
żel. w Inowrocławiu o 19 kil. w Mogilnie
o 21 kil. Dawniejsza własność Ignacego Mi-
rosławskiego, przeszłą w ręce niemieckie.

Mirosławice, ob. Morany.
Mirosławiec al. Mirosławskie sioło, wś kośc.

na prawym brzegu Dniepru, poniżej Kijowa,
około brodu witiczewskiego.
Mirosławka, wś nad lew. brz. rz, Berezy-

ny, pow. ihumeński, w okr. polic. berezyń-
skim, gm, Brodziec, przy drodzezBoratycz do
Brodźca, 26 os. pełnonadziałowych; miejsco-
wość lesista, grunta lekkie, łąki obfite; lud
trudni się rolnietwem i tkactwem. 4. Jel.

Mirosławki, wś nad jez., pow. poznański,
16 dm., 136 mk., wszyscy kat., 21 analf, Pocz-
ta i tel, w Stęszewie o 5 kil., gośc. o 1 kil.,
st, kol. żel, w Buku o 7 kil. M, St,
Mirosławki, wś, pow. sztumski (dok, Mi-
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roslauwendorf 1323,0b. Kętrz, O ludn. pol., str.|
213). Leżały obok wsi Mareine i zlały się
z nią; dziś zowią się Morany. Kś. Fr.
Mirosławskie sioło, ob. Mirosławiec.
Mirosschin (dok.), ob. Mieruszyn.
Mirosso, ob. Jfiroszów.
Mirosy-Długołęka, nad rz. Soną, ob. Długo-

łęka 3).
_Miroszewice, wś, pow. łęczycki, gm. i par.

Mazew, odl. 11 w. od Łęczycy. Ma dm. 9, mk.
88, ogólnej przestrzeni mr. 450, w tem ziemi
ornej, pół żytniej pół pszennej mr. 334, lasu
brzozowego mr. 62, łąk mr. 4, do uwłaszczo-
nych należy mr. 50. M. były własnością Wa-
cława Aleksandra Maciejowskiego, uczonego
historyka. M. są gniazdem rodowem Miero-
szewskich Slepowronów, którzy przybyli tu
z ziemi ciechanowskiej. W początkach XVI
w.,jak o tem świadczy Lib, Ben. Łaskiego (t.

II, 465, 6), siedzieliwM. cząstkowi właścicie-
le i obyczajem mazurskim cząstki tenosiły odrę-
 bnenazwy: Miroszewice Cypry, M. Bazylyai M.
Szatanek. Znaczna liczba podobnych, dziś nie-
znanych nazw, podanych przez Lib. Ben.
Łaskiego, świadczy, iż cała prawie par. Sła-
woszew, do której wtedy M. należały, zalu-
dnioną była przez drobną szlachtę mazowiecką,

Folw. i wś M. rozl. mr. 400: gr. or. i ogr. mr.

293, łąk mr. 30, past. mr, 2, lasu mr. 62, nie-

użytki i place mr. 18; bud. mur. 2, z drzewa

7; płodozmian 18-polowy. WŚ M. osad 5,

z grun. mr, 50. Br. Ch.

Miroszka, folw., pow. gnieźnieński, należy

do dom, Niechanowa, tworzy oddzielną gminę,
Ma 5 dm., 108 mk., wszyscy kat., 42 analf.
Poczta i tel. w Witkowie o 7 kil., gośc. o 2
kil., st. kol, żel. w Gnieźnie o 11 kil. Wspo-
mina tę wś Lib. Ben. Łaskiego (t. I, 21).

Miroszów, wś, pow. miechowski,gm. i par.
Racławice. W 1827 r. 24 dm., 120 mk. Była
to osada założona przez Mieroszewskich, którzy
tu przenieśli się z Miroszewie w łęczyckiem.
Miroszow 1.) Niżni, węg. 4lso- Mirosso, WŚ,

hr. szaryskie (Węg.), kościół filialny gr.-kat.
2.) M. Wyżni, węg. Felso-Mirosso, wś, hr. sza-
ryskie (Węg.), kościół paraf.gr.kat, razem
z Niżnim Miroszowem 852 mk.

Mirotki 1.) kasz. Mirotki, niem. Mirotken,
wś, pow. starogardzki, st. p. Skurcz; 0 6 kil.,
zawiera21 gburskich posiadł., 16 zagród, ra-
zem 303324 mr. obszaru, 525 mk. (1868 r.),
487 kat., 38 ew., 59 dm., par. kat, Skurcz,
ew. Barłóżno, kat. 2-klas, szkoła w miejscu,
urz. stanu cywil. Barłóżno, odl. od mta pow.
31/, mili; wiatrak. Przez M. prowadzi bity
trakt. Znaczną część wsi, bo 226'82 ha,i to

147*77 roli or. i ogr., 6'94 łąk, 70*59 past.,

1:02 nieuż., przynoszących razem 2378 mrk,

czystego dochodu z gruntu, posiada Jul. Kur- tlus na starej Jani w pow. kwidzyńskim. Do
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tutejszej szkoły uczęszczają i dzieci z folw.
Mirotek, Olschewitz (niem.) i z Miliczka. 2.) M.,
niem. Mirotken, dobra, pow. starogardzki, z fol.

Olszewkiem obejmują 1566 mr. obszaru czyli
399-82 ha: 380*23 ha roli or. i ogr., 16:60 łąk,
44:24 past., 6775 nieuż,; czysty dochód z grun-
tu 5137 mrk. St. p. Skurcz o 4 kil. odl., par.
kat. Barłóżno, ew. Skurcz, szkoła wś Mirotki,
W 1868 r. 154 mk., 147 kat., 7 ew., 12 dm,,
Odl. od Starogardu 31/, mili, W: wieczystą
dzierżawę zostały te dobra puszczone w r.
1524. Kś. Fr.
Mirów1.) wś, folw., os. młyn. ikarcz. nad

rz, Wartą, pow. częstochowski, gm. i par. Rę-
dziny, odl. 5 w. na wsch, od Częstochowy,
posiada szkołę począt. i młyn wodny. WŚ ma

82 dm., 622 mk., 2019 mr., w tem 1056 mr.
or. ziemi; folw. 3 dm., 50 mk.,, 527 mr. (majo-

rat A. Sztadena); dwa młyny, 2 dm.,5 mk., 40

mr. i os. karez. rząd. 1 dm., 2 mr. W 1827 r.

wś rząd. 68 dm., 414 mk. W XV w. wś kró-

lewska, należy do par. Mstów, posiada łany

kmiece i sołtystwo na 2 łanach. Dziesięcinę
daje klasztorowi we Mstowie. Daną była przez

Iwona bisk, krak, (Dług. II1, 156). 2.) M.wś i
folw., pow. będziński, gm. Włodowice, par.
Niegowa. Leży w malowniczem położeniu o 8
w. Od Bobolice. Wś ma 25 dm., 155 mk,,
324 mr.; folw. 1 dm., 213 mk. Należy do dóbr
Kotowice. W 1827 r. 19 dm., 126 mk.
Jestto starożytna osada znajdująca się w
otoczeniu skał, występujących tu na po-
wierzchnią, ruiny zamku są szczątkami wa-

rownego grodu, który miał być założony

tu wraz z zamkiem w Bobolicach i według

podania łączył się z nim podziemną drogą.

W 1378 r. otrzymał go wraz z innemi groda-

mi w lenność Władysław Opolczyk, lecz w r.

1396 utracił to nadanie. Jako włość koronna

M. przeszedł do rąk Myszkowskich a nastę-

pnie Męcińskich. Zamek od 1661 r. popadł

w ruinę. Już Jan III obozując tu w 1688 r.

w drodze pod Wiedeń, mieszkał w namiocie
pod zamkiem. Dziś zostały tylko szczątki mu-

rów, którym oryginalnie nastrzępione dokoła

skały dodają harmonizujące posępne otoczenie.

Opis M. i rysunek ruin podał Tyg. Ilustr,

z 1874 r. Ne 349 w art, „,Częstochowskie stro-

ny'* przez Ed. Chłopickiego. 8.) M. Stary, wś,

M. Nowy, wś, odl. 24 w. od Radomia, pow. ra-
domski, gm. Rogów, par. Jastrząb. M, Stary
majorat, 10 dm., 201 mk., 1061 mr. ziemi
dwors. M. Nowy wś, 56 dm., 353 mk., 1588
mr, ziemi włośc. W 1827 r. wś rząd,, 41 dm.,
353 mk. WŚ M. była własnością (Długosz,
Liber Ben., 487) biskupstwa krak. a znajdo-
wało się w niej 7 łanów kmiecych, 2 karczmy
z gruntem i młyn, wyłącznie biskupich; fol-
warku, młyna, zagród, sołtystwa nie było tu.
Wszelako w r. 1641 bisk, krak. Jakób Zadzik
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jeden ze swoich przywilejów dla probostwa
Jastrząb z d. 2 sierpnia wydaje „w naszym
dworze mirowskim', Wtenczas zatem był już
jakiś folwark, bo niepodobna sobie wystawić
ówczesnego dworu bez ziemi, 4.) M., dwór,
pow. miechowski, gm. i par. Książ Wielki, le-
ży na górze pod osadą Książ Wielki i stanowi
rezydencyą właścicieli Książa margr. Wielo-
polskich. Zapewne na pamiątkę dawniejszej
siedziby Myszkowskich w Mirowie pod Bobo-
lieami (w będzińskim pow.), zamek ten otzy-
mał nazwę Mirowa. Wzniesiony został w po-
czątku XVII w. Ob. Książ Wielki, Br. Ch.
Mirów, ob. Wiemirów i Wały,
Mirów, wś, pow. chrzanowski, leży na

lew. brz. Wisły, 317 m. npm., w lesistej ró-
wninie, należy do par. rz.-kat. w Porębie, sąd
pow. w Krzeszowicach, od urz. poczt, wAl-
werni odl. o 8'3 kil. Okolica M. pod wzglę-
dem geologicznym należy do formacyi juraso-
wej. 8ą tutaj kopalnie glinki ogniotrwałej,
używanej na tygle w hutach szklanych, którą
sprowadzają do wszystkich hut w Galicyi ja-
ko najwytrzymalszą i najlepszą. M. ma 128
mk, rz,-kat., z których 27 przebywa stale na
obszarze więk. pos. Obok rolnictwa trudnią
się włościanie garncarstwem i zbywają swe
wyroby na targach w Krakowie, Alwerni i
Krzeszowicach. Posiadł. więk. spadkobierców

Adama hr. Potockiego ma obszaru 260 mr.
roli, 5 łąk, 50 past. i 217 szpilkowego lasu;
pos. mn. 190 mr. roli, 33 łąk i 72 mr. past,
Otoczona od zach. lasem, graniczy ta wioska
na płn. z Brodłem a na wsch. z Oklęśnią,
Mirowce, niem. Mireutz, część mta Sucza-

wy, w pow. suczawskim, Br. G.
Mirówek, folw., pow. radomski, gm. Ro-

gów, par. Jastrząb. Należy do major. Mirów,
ma 2 dm,, 12 mk,, 720 mr. Przed 50 laty by-
ły tu rządowe owczarnie zarodowe, po któ-
rych budynki murowane stanowią zabudowa-
nia folwarku Mirówek. lg. Ji

Mirowice i Mirowska wieś, nad rz. Jeziorną,
pow. grójecki, gm. Kobylin, par. Prażmów,
odl. 5 w. od Grójca. W 1827 M.wś ma 12
dm., 129 mk. Folw. M. z ws.: M., Lisowo 1
Lisówek rozl. mr. 739: gr. or. i ogr. mr. 387,
łąk mr. 119, past, mr. 4, lasu mr. 170, nieuż,
i place mr. 58; bud. z drzewa 16; płodozmian
5i7-polowy. Wś M. os. 14, z gr. mr. 386;
wś Lisowo os, 4, z gr. mr. 26; wś Lisówek
08, 6, z gr. mr. 161.
Mirowice, ob. irany. E
Mirówka, wśnad rzką Mirą,pow. kijow-

ski, na płd.- wsch. od Hermanówki, o 10 w. od
Kahorlika, 1059 mk., w tój liczbie 11 katol.

i138 żyd.; 3134 dz. ziemi, Założona w połowie
zeszłego wieku przez Jana Mira, sstę herma-
nowskiego, wchodziła w skład tegoż sstwa.
W 1792 r. było w niój 68 dm. i 692 mk. Na.. 
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stępnie własność Morzkowskich, obecnie Buto-
wicza. Cerkiew drewn. 5 kl. pod wez. Prze-
mienienia Pańskiego, wzniesiona 1800 r. przez
Butowicza. Poprzednio była tu kaplica na-
leżąca do par. hermanowskićj. Włościanie za
ziemię zapłacili 60541 rs. wykupu, W około
M. na polach znajduje się wiele dawnych mo-
gił. Ob. Arch, J. Z. R., cz. VI, t. 2, 470, 471.
/Mirówka al. Mierówka, część Budek nie-

znanowskich, pow. Kamionka Strumiłłowa.
Mirówko, niem. Kl. Mirau, wybudowanie,

ob. Mtrowo,

Mirowlany, wś, pow. grodzieński, włąsność
Szczyttów.
Mirowo, folw., pow. chodzieski, 1 dm., 27

mk, należy do dom. Strzelce. Poczta, gośc.,
tel. i st. kol. żel. Chodzież. M. St.
Mirowo 1.) niem. Gr. Mirau al. Mierau, do-

bra rye., pow. kościerski, st. p. Garczyn 3 kil.
odl. Mają 586:30 ha roli orn. i ogr., 14 łąk,
81:50 boru, 10:28 nieużyt., razem 642*08 ha,
które przynoszą 5266 mrk. czystego dochodu,
Grorzelnia, Razem z wybud, Mirówkiem (Kl.
Mirau) ma 10 dm., 187 mk., 87 kat., 100 ew.;
paraf, kat. i ew. Skarszewy, odl. od Koście-
rzyny 5*/, mili. Okr. urz. stanu cywil.
Pawłowo. Prawa dóbr rye. odebrało M.
dopiero d. 25 lut. 1790 r. Według taryfy na
symplę z r. 1717 płaciła dzierżawa M. 8 gro-
szy. Od niedawna budują tu kolej żel. łączą-
cą Kościerzynę z Wszczółkami, 2.) M., niem.
Mirau, dok. 13818 Miraw, Myrow 1399, wś,
pow. malborski, st. p. Nytych, okr. urz. stanu
cywiln. Nytyska wś, par. kat. i ew. Ny-
tych, szkoła w miejscu, odl. od Malborka 21/,
mili. Zawiera 17 gburskich posiadłości, 9 za-
gród, 74 włók i 11 mr. obszaru, Ma 338 mk,,
115 kat., 151 ew., 72 menonitów; 35 dm.,
(1868 r.) Podatek od gruntu wynosił 641 tal.
28 sbr. 7 fen., od bud. 35 tal., od dochodu 42
tal., klasowy 876 tal., od procederu 10 tal.
Dokument lokacyjny datuje z r, 1318; za cza-
sów krzyżackich płacili poddani od włóki 11; ż
grzywny 11 funt pieprzu, (ob. „„,Gesch,des
Kreises Marienburg”, 1868, str. 25.). 3.) M.,
niem. Mirau, dobra, pow, szczycieński, st. p.
Dzwierzuty. Kś, Fr,

Mirowszczyzna, pow. wieluński, gm. Ru-
dniki, par. Jaworzno. W spisie urzęd. z 1882
r. niezamieszczona, zapewne już nie istnieje. -
Mirowszczyzna, wś, pow. słonimski, była

tu kaplica katol. parafii Zdzięcioł.
„ Mirowszczyzna, obręb leśny w pow. słue-

kim, w okolicy pomiędzy wsiami: Kołodzieżna,
Kokurycze, FRemezowszczyzna, Pociejki i Ku-
kowicze, Al. Jel.

Mirsinke al. Mersinke (niem.), ob. Mierzynko.
R. 1392 mieszkali tu Jerogneff i Mykusch
(ob. Zeitsch, des Westpr. Gesch, Ver., IV,
str. 73). |
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Mirszczyna, wś, pow. dzisieński, w 3 ok.
pol., gm. Leonpol. okr. wiejski Uzmiony (da-
wniej gm. Dryhucze), 14 dusz rewiz.

Mirszczyzna, zaśc. rząd., pow. święciań-
ski, w lokr. polie., gm. Święciany (o 16w.).
okr. wiejski Pokretona, 2 dusze rew.; należy
do dóbr rząd, Poszumeń.

Mirtenhoff al. Myrthenhoff (niem.), dobra
_ chełmińskie, pow. wystrucki, st. p. i urz. sta-
nu cywil. Berschkallen 4 kil. odl. Zawie-
rają 144:60 ha roli orn. i ogr., 82:50 łąk,
4:70 pastw., 3'39 nieużyt., razem 185*19 ha.

Mirtęga (Mitręga?), straga, wypływa z ma-
łego jeziora koło wsi Szychowa w pow. toruń.
skim i płynąc najprzód od zach. ku wsch.,
zasila się przy Bielsku wodami tamtej-
szych bagnisk, W dalszym biegu płynie przez
łąki należące do folw, Chełmonia, gdzie sztu-
czne śluzy wodę jój po łąkach rozlewają. Za
Chełmoniem, płynąc ku zach., naraz zwraca się
ku płd. i wpada w staw, należący do os. młyn.
Kałdunka, ztąd płynie dalej i wpada w staw
drugićj os. młyn. Leśnem zwanćj. Potóm słu-
ży znów do zalewania łąk i wpada nareszcie
w kierunku płd. do Drwęcy. Ryb w niój
podobno niema, za to są duże raki w wielkiój
obfitości, K, Fr.

Mirtuk, moczarzyste pastwisko w płn. zach.
stronie Dorożowa, pow. samborski.

Mirtule, wś. rząd., pow. wilejski, w 3 okr,
polic. gm, Wołkołata, o 68w. od Wilejki, 4 dm.
37 mk, katol.

Mirucie, jez. przy wsi t. n. w pow. szczu-
czyńskim. Leży śród piaszczystej wzgórko-

_ watej wyżyny, przy samej prawie granicy od
Pruss, na lewo od drogi bitej z Grajewa do
wsi i komory Bogusze, Średnia szerokość i dłu-
gość jeziora wynosi około wiorsty, Wody je-
go mają, o ile się zdaje, komunikacyą przez
bagna lesiste z rz. Łyk, płynącą w odl. 3 w.
śród rozległych, bagnistych i niskich wy-
brzeży, Br, Ch.

Mirucie al. Jfierucie, wś włośc. nad jez, t.n.,
pow. szczuczyński, gm. Bogusze, par. Grajewo,

| odl. 8 w. na płn.od Grajewa. Ma 31 osad
i 582 mr. ziemi, Należała do dóbr Grajewo (ob).

Miruschin (niem.), ob. Mieruszyn.
Miruszyn, ob. Mieruszyn.
Mirutyn, wś. ifolw,, pow. zasławski, na-

leży do klucza sławuckiego,
Mirwita, rz., dopływ Windawy (ob.).
Mirzec, WŚ., f0l.,08. leś, i os, młyn., pow,

iłżecki, gm. i par. Mirzec, odl. 14 m. od Iłży.
- Posiada kościół par. murowany, urząd gminny,
W 1827 r. była to wieś duchowna, miała 67
dm., 449 mk., obecnie 76 dm., 498 mk,, 563 mr.
ziemi włośc., 464 mr. ziemi dwors., stanowiącćj
majorat radcy stanu K. Bgera. Os. młyn,
rządowa ma 1 dm.,11 morg.; os. leśna 1 dm.

_15 morg, należy do towarzystwa zakładów  

Starachowieckich, W XV w. M. był (zda-
wna) własnością klasztoru wąchockiego. Ko-
ściół wtedy był drewniany ś. Leonarda, Ple-
ban posiadał, prócz dziesięcin z okolicznych
wsi, rozległe posiadłości w roli, których opis
i wyliczenie szczegółowe podaje nam Długosz
(T. II, 479, 480.) Obecny murowany wznie-
siono w 1844 do 1850 r. M. par. dek, iłżecki,
4298 dusz. M. gm. ma 2872 mk., 535 dm., rozl,
8,648 mr., w tem ziemi dwor. 1267 mr. W gm.
jest kopalnia rudy żelaznej, Sąd. gm. ok, VIist,
p.os, Wąchock o 7 w. W skład gm. wchodzą:
Borki, Czerwona, Dziewiętniki, Gratka, Korzo-
nek, Kowalików, Krupów, Krzewa, Maleówki,
Mirzec, Osiny, Ostożenka, Trębowiec, Tychów,
Tychowskie Niwy.
Mirzhe (dok. 1222), ob. Morczyny.
Mirzinko- Gr. (dok.), ob. Mierzyno,
Misajcie, wś., pow. rossieński, par. kołty-

niańska.
Misajłówka, wś., pow. kaniowski, o 4 w.

na zach. od m. Bohusławia, położona w górzy-
stej pozycyi, przy kilku bezim. strumieniach,
wypływających z gór i wpadających o 1 w.
do Rosi. Strumienie te na początku b, w.
tworzyły 7 stawów, dziś wyschłych. M, ma
1964 mk. prawosł., 4 kat, W 1790 r. było
100 dm. i 1158 mk, ob. płci. Część wsi poło-
żona w dolinie, nazywa się Rohozianką, górzy-
sta zaś Suchym siołem. Na mocy umowy wy-
kupnej z 1863 r. włościanie nabyli 1784 dzies.
za 92,708 rs. Cerkiew drewniana na murowa-
nych fundamentach, pod wezw. Przemienienia
Pańskiego, wzniesiona w 1844 r. przez para-
fian, w pobliżu dawnej, zbudowanej w 1705
r., a odnowionej w 1740 r. Ob. Arch. J. Z. R.,
cz. VI, t.2., 200. J. Kre.

Misceniza al. Zisieniza (dok.), struga pod
Sławnem na Pomorzu, pow. sławiński, wspo-
mniana w dok. z r. 1275 i 1808 (ob. Perlbach,
P. U. B., str. 224, 227 i 584). Kś. Fr.
Mischau Gr. i Ki. (niem.), ob. Mniszewo

i Mniszewko.
Mischen, ob. M3ste,
Mischeschewitz (niem.), ob. Mściszewice,
Mischke 1.), wś., pow. czarnkowski, ob.

Mniszek, 2) M. Bobrówko, wś. i folw., pow.
bukowski, ob, Mniszek. M. Śt.

Mischkenkrug (niem.), ob. Mniszek.
Mischkogalłen al.  Chatoull — Odau, wś,

pow. szyłokarczemski, st. p. i okr. urz. stanu
cywiln. Saugen, W 1856 r. 165 mk, Leży
na Litwie prusk.

Mischkowitz, wś., należąca do dóbr Korsch-
witz (ob.).
Mischkowo, (niem.), ob. Myszkowo;
Mischlewitz (niem.), ob. Myśliwiec,
Mischor, st. poczt., w pow. jałckim, gub.

taurydzkiej, pomiędzy Jałtą i Sewastopolem.
Mischpettern (niem.), wś na Litwie prusk.,



 

pow. tylżycki, st. p. Robkojen, okr. urz,sta-
nu cywiln. Nattkischken.

Misczischken, al. Missischken, al. Kalweis-
tschen (niem.), wś., pow. gołdapski, st, p. Mehl-
kehmen, okr. urz. stanu cywiln, Zitkiemy.
Misdroy (niem.), osada z kąpielami nad Bal-

tykiem na Pomorzu, pow. Usedom- Wollin.
W 1885 r. tylko 90 mk,, ale 1877 już 1042
mk. ew. (rości kąpielowych było 1875 r.
5900, w 1876 r. 5000, w 1877 r.4211. M. jest
też st. p. Ztąd a raczej z Latzig do Świne-
muende idą parowce, Kś Fr.

Misedel, ob. Krzywińskie.
Miserauer 1.) Hof, fol. dóbr Pryszowice,

2.) M.-Muele, os. młyn. do wsi Pryszowice,
pow. toszycko-gliwicki.

Mishor, ob. Mischor.
Misiajlówka, karczma koło Jaworowa na

obsz. dwors. Borynia, pow. turczański,
Misiatycze, wś, pow. piński, w gm. Lemie-

szewickiej, przy drodze z Płotnicy do Lemie-
szewicz; cerkiew, 24 osad, Miejscowość ni-
zinna, ku kotlinie Prypeci pochylona; łąk, ry-
by niezmierną obfitość; lud trudni się ryba-
ctwem iflisactwem, a nie wiele rolnictwem,

Misie, wś, pow. radzyński, gm. Misie, par.
Międzyrzec, Ma 68 dm,, 427 mk. i 1512 mr.
obsz. W 1827 r. było tu 62 dm., 251 mk, M.
gmina, graniczy z gm. Tłuściec, Zagajki, Ze-
rocin, Szóstka i Kąkolownica, ma 2340 mk,,
rozl, 7305 mr., sąd. gm. ok, I Stołpno, st. p.
Międzyrzec, urz. gm. we wsi Jelnica, od Ra-
dzynia 251/, w.odl, Wskład gm. wchodzą:
Grabowiec, Jelnica, Misie, Pościsze, Pożary,
Przygody, Rzeczyca i Strzakły, Br. Ch.

Misie 1.) Wielkie : Małe niem., Gr. i Kl, Mi-
schen, dobra ryc. i fol., pow. fiszhuski, st. p.,
tel. i kolej. Metgethen 11 kil, odl. Tniejszy
okr. urz, stanu cywiln. liczył w 1880 r. 924
dusz. W 1882 r. ur. się 38 dz., umarło 31
osób, zawarto 7 małżeństw. Obszar dóbr wy-

nosi 330'76 ha roli orn.i ogr., 88'40 łąk,

113:11 pastw., 5493 boru, 924 nieużyt,,

145'52 wody, razem 736'96 ha.; czysty dochód

z gruntu 6635 mrk, Dawniej mieszkali tu|
Gostkowscy, (ob. Kętrz. O ludn. pol., str.
582.). Przez W. Misie idzie bity trakt z Fuchs-

berg do Dollkeim, w długości 135 kil. 2.) M.-
Małe, niem. Kl. Mischen, fol., pow. fiszhuski,

st. p. Schugsten. Kś. Fr.
Misiewicze 1.), wś, nad rz. Lebiedką, pow.

lidzki,w 4okr. pol., o 34 w. od Lidy a 1 w. od
Wasiliszek, 8 dm., 39 mk, kat., 40 żyd. Była
tu kaplica kat. paraf. Wawiorka, 2.) M., f0l.,
tamże o 33 w. od Lidy, 9 w.od Wasiliszek,
własn. Ławrynowiczów, 24 mk, 3.) M., fol.,
tamże, własn. Dąbrowskich, 7 mk. 4.) M,fol.,
tamże, własn. Skindera, 12 mk, 5.) M., okolica
szlachecka, tamże, 8 dm., 38 mk. Ludność
katolicka. | A..8,  
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Misimkowszczyzna, wś. nad bezim. dopł,
Niemna, w płd. str. pow. mińskiego, gm. No-
wo -Świerżeń, w okolicy pomiędzy mkami Miko-
łajewszczyzna i Nowy Świerżeń, 11 osad;
miejscowość bezleśna, gleba dobra. A. Jel.

Misin, rz. dopływ Buczy al. Buhy dopły-
wu Irpenia w pow. kijowskim.

Misiński, dworzysko w Kamionce woło-
skiej, w Lipniku kamioneckim, pow. Rawa
Ruska (ob. T. ILI, 788).

Misiołki, pow. kolneński, ob, Miesiołki i Lisy,
Misioły, przys. Lrachowie, pow. żywiecki,
Misiorówką al. Misiurówka, w dokum, Mu-

siorówka, Mysiorówka, wś w płn.-zach. części
pow. lityńskiego, o 55 w. od Lityna, gm. i par.
St. Sieniawa (na płn.-zach.), na płn.-wschód
od m, Pilawy, należała niegdyś do dekanatu
unickiego pilawieckiego; 107 dm. 586 mk.,
789 dzies, ziemi włośc., 989 dz. dworskiej,
czarnoziem, była własność Grardlińskich, dziś
Pogórskiego, Cerkiew p. w. ś. Anny, 1016
paraf., 56 dzies. ziemi, Ob. Arch, J. Z. R.,
cz. I, t. 4, 576; cez. ILI, t. 3, 32. Dr. M.
Misiówka, szczyt górski,i nazwa niwy w

Mochnatem, pow, turczański ob, Krasne 2).
Misiówka, os. w obr. gm. Soli, pow. ży-

wiecki.
Misipszczyzna, wś włośc., pow. oszmiań-

ski, w 2 okr. pol, o 42 w. od Oszmiany, 5
dm., 55 mk,, z tego 51 praw., 4 katol.

Misiszki al. Miszyszki, os., pow. suwalski,
gm. ipar. Wiżajny, odl. 38 w. od Suwałk, Ma

9 dm. W 1827. r.os. rząd., par. Wierzbołów, 2
dm., 30mk, z

Misiszki 1.), wieś rząd, pow. trocki, w 3

okr. pol., o 60 w. od Trok, 5 dm., 38 mk, kat,

2.) M., zaśc. rząd nad Niemnem, tamże, o 65
w. od Trok, 5 dm., 47 mk, katol.
Misiuczany 1.), fol. szl. nad rz. Mireczan-

ką, pow. wileński, w 5 okr. pol., gm. lIlino,
okr, wiejski Pawłowo, o 12 w. odIlina, a28
w. od Wilna, 1 dm., 11 mk., katol.; własność
Sokołowskiej 2.) M., wś włośc,, tamże, 6 dm.,

67 mk., z tego 82 katol., 5 żydów.
Misiuki, wś, folw., pow. dzisieński, w 3 okr.

pol., gm. i okr. wiejski Leonpol, atynencya
dóbr Leonpol, Łopacińskich,

Misiukowicze, wś włośc. nad rz, Dudzian-
ką, pow. oszmiąński, w 3 okr. pol., gm. Łogu-

mowicze, okr, wiejski Mikołajów, 5 w. od gm.,
78 w. od Oszmiany, a 47 w. od Dziewieni-

szek, 22 dm., 118 mk, prawosł., 72 katol.
Misiukowszczyzna, wś, pow. lidzki, w 3

okr. pol., gm, i okr. wiejski Lack, o 2% W.
od mka Dąbrowy (zarząd gminny),8 dusz re-
wiz.; należy do majątku Woronki, Błażeje-

wskiej, ;
Misiuniszki, wś, pow. wileński, w 3 okr.

pol., gm, i okr. wiejski Malaty (o 8 w.) 2 du-
sze rewiz,; należy do dóbr rządowych Roupiszki,



502 Mis

_Misiuny (Hryniewicza i Olszewskiego), dwa
fol. nad Niemnem, pow. władysławowski, gm.
Swiatoszyn, par. lłgowo, odl. 41 w. od Wła-
dysławowa a 1 w. od Niemna, 1-y ma 61 mk,,
drugi 29 mk. W 1827 r. 7 dm. 66 mk. O za-
łożeniu tych folwarków ob. Iłgów. Wehodzi-
ły one pierwotnie wskład dóbr iłgowskich. Fol.
M. lit. A rozl,112 mr., gr.or. iogr.mr.55, łąk
mr., 15, past. mr. 6, wody mr. 16, lasu mr. 7,
zarośli mr. 4, nieuż. i place m. 9; budowli
z drzewa 5; są pokłady wapna. Folw. M. lit, BO
rozl. mr, 157: gr. or. iogr. mr. 94, łąk m. 23, pa-
stwiskmr. 37, nieużyt.iplace mr. 3; bud, mur,,
z drzewa 11. Br. Ch. A. Pal,
Misiuny, 1.) wś rząd., pow. święciański,
w l okr. pol. gm. i okr. wiejski SŚwięciany
(o 9 w.), 7 dm., 62 mk, katol. (19 dusz rew.);
należy do dóbr rząd, Szwinta, 2.) M., wś, pow.
rossieński, par. girtakolska,

Misiuny, wś, pow. dyneburski, około Kra-
sławia, zamieszkała przez Litwinów.

Misiurka, wś. i os., pow. władysławowski,
gm. Błogosławieństwo, par. Iłgowo, odl. 32 w.
od Władysławowa. WŚ ma 39 dm., 273 mk.,
os, 1 dm., 7 mk. W 1827 r. 30 dm.,, 117 mk.
Misiurówka, ob. Misiorówka.
Misiury, wś włośc. nad rz. Gawją, pow. li-

dzki, w 1 okr. pol., gm. Dokudowo, okr. wiej-
ski Mielechowoo 21 w.od Lidy, 6 dm., 59 mk.
Misken (niem.), ob. Myszki,
Miskowitz, ob. Korschwitz,
Mislawitz, Mięsławice, wś i dobra nad rz.

Barycz, pow. mielicki, Zamek, folwark, soł-
tystwo, 222 mk. (15 katol.), szkoła ewang.

Misleneno, Mislineno Mislinovo (dok.), wś
__. zaginiona, pod Słupskiem na Pomorzu, pow.

słupski; w 1288 r. potwierdza ją Mestwin kla-
sztorowi „Belooch* (Belbuk), wolną od wszel-
kich ciężarów. B. leżał pod Trzebiatowen.
(Treptow). R. 1294 ustępuje arcybisk, gnie-
znieński Jakób II pannom klasztornym w Słup-
sku dziesięciny w M (ob. Perlbach: P. U. B.,
str. 390 i 454). Kś. Fr.

_ Mislewitz, niem. ob, Myśliwiec.
_Miśliwce, wś, pow. dzisieński, ob. My-
słowce.,
Misłoboże, Mysłoboże, wś nad rz. Szczarą,

przy ujsclu do niej bezim, rzki, w zachd, str.
pow. słuckiego, w Ż okr. polie, kleckim, 29
osad pełnonadziałowych, miejscowość falista,
dość leśna, A. Jel.

Misnia, Myszny, niem, Meissen, margrabstwo
założone w dzisiejszej Saksonii, na ziemi sło-
wiańskiej, przez Henryka I, Pierwszym mar-
grabią był Wiggert albo Wigbert około r.
968; po nim nastąpił r. 985 Ekkard I, zabity
r. 1002, gdy się starał o cesarską koronę. Po
jego śmierei Bolesław Chrobry opanował M,
Przechodziła ona później przez różne ręce; na-
reszcie r. 1090, po zamordowaniu Egberta I,
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przypadła domowi Wittin i od r. 1127 stała
się jego dziedzictwem. Otton I założył r.
965 biskupstwo miśnijskie, podległe pod
względem duchownym arcybiskupom w Ma-
gdeburgu. Pierwszym biskupem był Burkhard,
cesarski nadworny kapelan. W r. 1587 bi-
skup Jan Haugwitz przyjął protestantyzm,
Stolicą margrabstwa jest miasto Meissen, li-
czące 11,000 mieszkańców, słynne z gotyckie-
go kościoła katedralnego, założonego, jak po-
wiadają, przez Ottona I cesarza. Fabryka
porcelany, Albrechtsburg, założona tu r. 1710,
była pierwszą w Europie,

Miśniczki, zaść. szl. nad pot, Kamionką,
pow. dzisieński, w 3 okr. pol., o 35 w. od
Dzisny, 7 dm., 72 mk., z tego 65 praw., 6 kat.

Miśniki 1.) wś nadjez. Miorskiem, pow.
dzisieński, w 3 okr. pol., gm,, okr. wiejski
i par. kat, Miory, o 35 w. odst. dr. żel. dyneb,
witebskiej Balbinowo a 37 w. od Dzisny; 9
dm., 94 mk., (48 męż., 46 kob,), 3238*7 morgów
ziemi włościańskiej, 2.) M. al. Kowalewszczy-
zna, zaśc. szl. nad rz. Wołtą, pow. dzisieński,
w 3 okr. pol., gm, Czeress, o 49 w. od Dzisny,
1 dm., 6 mk. kat.

Miśniki, folw, i zaśe. w dobrach Leonpol,
pow. drysieński.
Miśnikowo, wś, pow. drysieński, par, ro-

sicka,
Mispelsee (niem.), al. Ammelin i Mispelsehe,

1423, Jemiołowo i Jemiłowo, wś, pow. ostródzki,
st. p. Olsztynek, tamże okr. urz. stanu cywil.
W 1856 r. 22 mk. Jemiołowo istniało już r.
1351. Wolf v. Sansenheim, komtur ostródzki,
wystawia r. 1428 przywilej dla Jemiołowa;
r. 1599 mieszkają tam sami Polacy (ob. Kętrz.,
„O ludn. pol.*, str. 375). Wś ta leży nad jez.
tejże nazwy, ob. Jemiłowo. Kś. Fr.
Mispelwalde 1.), niem., ob. Jamielnik, pow.

lubawski, Według Kętrz., (O ludn. pol,, str.
88.) należała za czasów Krzyżackich do wój-
tostwa bratyańskiego. Starzy kronikarze Dyt-
mari Jan z Pozylii donoszą, że w 1360 r. wi-
cher zrzucił dzwonnicę z dawniej tu istnieją-
cego kościoła (Seript. rer. Pruss, III, 80).
2.) M. (niem.), al. Bischwalde, ob. Biszwała.
Księgi szkodowe Krzyżaków z r. 1414 dono-
szą, że zabudowania wsi tutejszój zostały spa-
lone wraz z zbożem, kościół poniósł także szko-
dę wynoszącą 300 grzywien; cała szkoda wy-
rządzona dochodziła 1800 grzywien; jeden
mieszkaniec został zabity (ob. Schultz, Gesch.
d. Stadt Kulm, II, str. 155). Kś. Fr.

Missa, Móisse, rzka w pow. mitawskim, pra-
wy dopływ Ekawy, prawego dopływu Aa,
wpadającej do morza Baltyckiego, długa 13
mil, Przyjmuje z prawej strony Falkę i Cennę,

Missen, niem., wś, na Litwie prusk., pow.
darkiejmski, st. p. Sodehnen, okr, urz. stanu cywil. Ballethen. W 1856 r. 85 mk. Kś, Fr.



Misshof (niem.) 1.) Kron M. (łot. Kro-
hna—Misses—Muischa), wś koronna w okr.
bowskim, pow. mitawski (w Kurlandyi), paraf.
ekawska (Kkau). 2.) Adelich M. (łot. Misses-
Muischa), wś pryw., tamże. » J, Krz.
Missholm (niem.), folw. dóbr Neusorgen

w Kurlandyi, w okr. bowskim, pow. mitaw-
ski, paraf. ekawska (Ekau).

Misteczko 1.) ob. Miasteczko. 2.) M., część
Kolędzian, pow. czortkowski. 3.) M. przysio-
łek Kisielicy, w pow. wyżnickim. Br. G.

Misteczyn, al. Mesiecin, Mesiecze, karczma
i zakład stadniczy dla poprawy rasy koni,

* w pobliżu Wojtynela, w pow. radowieckim.
Mistek, mko w Morawii, naprzeciwko mia-

sta Frydek na Szlązku.
Misterwald dok. z r. 1717, niem, Minster-

walde, ob. Opalenie,
Mistitz, Miestyce, wś i dobra, pow. koziel-

ski, odl. 237, m. na płd. od Koźla, W 1844 r.
78 dm., 472 mk, katol. Do 1835 r. dobra M.
należały do rodziny Czarneckich, od nich
przeszły do Neumanna. Obszar dworski ma
1126 m. roli, 165 m, łąk, 35 m. zarośli, ogó-
łem 1362 m. Jest tu owczarnia (1500 owiec)
i gorzelnia, Wieś ma 747 morg, obszaru, Jest
tu 5 gospodarzy, 23 ogrodziarzyi38 komor-
ników. Młyn wodny. Br, Ch.
Mistkowice (MWiestkowice w XVI w.), rus.

Mysitkowyczi, wś, pow. samborski, 13 kil. na
płn.-wsch. od sądu pow., urz. poczt, i st. kolej.
w Samborze. Na zach. leżą Kowenice i Barań-
czyce Wielkie, na płd. Łanowice, na wsch.
Żarajsko, na płn. Burczyce (obie w pow. ru-
deckim), Wzdłuż granicy płn. płynie Błażew-
ka (ob.) i zabiera wody z cąłego obszaru za
pomocą małych strug, płynących od płd. na
płn. Dolina Błażewki moczarzysta. W środku
obszaru leżą zabudowania wiejskie (282 m.).
Na płd.-zach. od nich wznosi się wzgórze M,
do 306 m. (znak triang.). Na zach. narożnika
wsi leży las „,Łazisko*, Własn. więk. ma
past. 19 mr.; wł. mn. roli or. 909, łąk 1 ogr.
345, past, 235, lasu 156 mr. W r. 1880 było
631 mk. w gm. (obrz. gr.-kat., z wyjątkiem
kilku rz.-kat,). Par. rz.-kat, w Łanowicach,
gr. kat. w miejscu, dek. samborski, dyec. prze-
myska. Do tej par. należą Zarajsko i Kowe-
nice, We wsi jest cerkiew. Za czasów pol-
skich należała wś do 4óbr koronnych, do klu-
cza kupnowskiego w ekonomii samborskiej a
ziemi przemyskiej, W 1410 r. nadaje W:ady-
sław Jagiełło Dobiesławowi ze Sprowy 50
grzywien na wsi „Myestkowice in districtu
Praemisliensi* leżącej. Aż do wręczenia po-
wyższej sumy ma pomieniona wś wraz z pra-
wami jej przysługującemi znajdować się w po-
siadaniu Dobiesława, a wieśniacy obowiązani
będą tylko do robót na zamku przemyskim.
Po wypłaceniu powyższej sumy przechodzi  
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wś ta w posiadanie króla lub jego następeów
(Arch. Metr. lit. w Petersburgu, M 104). W r.
1458 zapisuje Kazimierz Jagiellończyk 150 A.
węr. Dobiesławowi z Żyrawicy na wsiach
„Myesthkowice et Nowa wieś in distr. Prae-
misliensi, które po wypłaceniu rzeczonej su-
my przejdą na własność króla (ib. M 159),
W lustrącyi z r. 1686 (rkp. Ossol., M 1255, str.
112) czytamy: „/Ta wieś ma łanów 5, nadto
popowską ćwierć jedną. Robocizna w tej wsi
jest taka; Naprzód 2 dni orzą na jesieni, dwa
dni na wiosnę na wymiar, to jest wyorać ma-
ją J2 wszerz lasek, a w lasce ma być łokci 8,
a wzdłuż według dawnego zwyczaju żeby sta-
jan nieprzyczyniano. Gnój dwa dni wozić od
rana do wieczora, włóczyć na jarzynę dwa
dni, w jesieni także włóczyć 2 dni zupełne, 2
dni kosić, 2 dni żąć, 2 dni zboże wozić, a to
wszystko robić mają nie z chleba, ale z ćwier-
ci każdej. Czynszu do tego gromada ogó-
łem na Ś$. Marcin płaci zł. 470; pop płaci
czynszu z ćwierci swojej na rok 2 zł. Soli po-
winni wywieźć z ćwierci po 6 beczek, z któ-
rejkolwiek żupy każą. A kiedy nie wożą soli,
to płacą za każdą beczkę do dworu po gr. 24.
Te tylko powinności ta wś pełni, a do innych,
jako do moczenia konopi, przędziwa, stróży,
dawania owsa z pustek i innych tu nieopisa-
nych pociągani być nie mają. Do naprawia-
nia tylko mostu według swoich dzielnie nale-
żeć będą. Więc i przy oddawaniu czynszu
wyżej opisanego nie będą powinni dawać od
każdego złotego, jako ich dotąd przymuszano,
po groszu, ale tylko zupełny czynsz oddawać
powinni kędą bez żadnego groszowego. Poka-
zali popi mistkowscy Tymko i Iwan prawo na
popostwo i pół ćwierci od najjaśniejszego Ja-
na III, Pana naszego miłościwego, w Krakowie
d. 29 kwietnia 1676 r. otrzymane, w którem
od wszelkich robocizn i pańszczyzny, jako
i podatków są uwolnieni; przytem onych za-
chowaliśmy. Sadzawkę, ponieważ zdawna do
gromady należała, i teraz gromadzie oddaje-
my. Także łąk gromadzkich na dwor kosić p.
dzierżawca nie powinien'', W inwentarzu z r.
1760 (rkp. w Bibl. Ossol., M 1632, str. 165)
czytamy: „Ta wieś osiadła na łanach 5, eo
czyni ćwierci 20. Videlicet gromadzkich robo-
czych ówierci 151/,, arendowanych 41/,, z 080-
bna popowska jedna, Chlebnika ad praesens
gromadzkiego znajduje się Ne 54. Chałupni-
ków seu komorników 11. Zagrodę jednę trzy-
ma Wasyl Mucha. Czynsze tej wsi: Płacą
ogółem na ś, Marcin 470, soli z każdej ćwierci
z żupy którejkolwiek każą odwieźć powinni do
składu po beczek 6, fecit beczek 120, lub za

każdą płacą po gr. 24, t.j. 96 złp. Summa
czynszu 566 złp. Powinności gromady tej wsi:
Dwa dni orzą na jesień, dwa dni na wiosnę,
to jest wyorać mają lasek 12 wszerz, a w la-
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sce ma być łokci 8, wzdłuż zaś według da-
wnego zwyczaju stajanie być powinno nic nie
przyczyniając. Gmój dwa dni wozić, a w je-
sieni także dwa dni kosić, całe dwa dni zboże
wozić, całe dwa dni żąć, a to wszystko mają
robić nie z chleba ale z ćwierci każdej. Te
tylko powinności ta wieś pełni, a do innych,
jako do moczenia konopi, przędziwa, stróży
dawania i innych tu nieopisanych pociągani
być nie mają, Do naprawiania mostu błażew-
skiego i restaurowania według swoich da-

 wnych dzielnic należeć ma, oraz za szarwark
obory sztukę naprawiać, Łąk gromadzkich
Jmp. dzierżawca na dwór kosić nie powinien,
ale do gromady wszystkie należeć mają, Karcz-
ma skarbowa, która była opisana w inwenta-
rzu z r. 1749, zgorzała, inną zaś gromada mist-
kowska od lat 4 postawiła, jako to izba i ko-
mora z drzewa, sień z chrustu grodzona, w iz-
bie okna 38 w drzewo oprawne, piec z kafli
zielonych. Ta karczma słomą pokryta, W bi-

t bliotece przemyskiej kapituły obrz. gr.-kat.
znajduje się Triod postny a na nim następu-

_ jący napis: „Siju knyhu zowemuju Triod, ku-
pył rab bożij błahorodnyj Wasilij Wołczyn-
skij Wata Wołoszyn rachmystr Korolia myło-
sty z seła Mistkowycz za otpuszczenie hrichow
swoich i darował jej do cerkwy Kowynskoj
do chramu Preobrażenia Hospoda i Boha Spasa
naszeho roku bożoho 1682 (Petruszewycz,
Swodnaja litopys, str. 204). Lu, Dz.
Mistkowice, ob. 2fystkowice,

Mistów, wś i folw., pow. nowomiński, gm,
Jakubów, par. Mińsk, odl, 7 w. od Mińska,
W 1827 r. 35 dm., 322 mk. Folw. M. z wsia-
mi: M., Anielin, Katarzynów, Poręba i Marce-
linrozl. mr. 726: gr. or. i ogr. mr. 320, łąk
mr. 55, lasu mr. 334, nieuż, i place mr. 17;
bud. mur. 1, z drzewa 19. WŚ M. os. 56, z gr.
mr. 651; wś Anielin os. 5, z gr. mr. 126; wś
Katarzynów os. 17, z gr. mr. 255; wś Poręba
08. 4, z gr, mr, 85; wś Marcelin os. 7, z gr.
mr. 110. Ob. Kapiin. Br. Ch,

Mistrowitz, ob. Mistrzowice.
Mistrz, magister był to przełożony szkoły przy

kościele katedralnym lub parafialnym. Wsie, które
stanowiły uposażenie takiego magistra, czy też kano-
nika seholastyka, nosiły zwykle miano: Mistrzowice.

Mistrzejowice, ob. Jistrzowice.
Mistrzewiee, wś i folw. nad rz. Bzurą, pow.

sochaczewski, gm. Młodzieszyn, par. Mistrze-
wice. Posiada kościół par, drew. i szkołę po-
czątkową. W 1827 r. wś rząd. 36 dm., 279
mk. M. wchodziły w skłąd dóbr rząd. Kam-
pinos. Kościół i parafia niewiadomej erekcyi,
M, par., dek. sochaczewski, 3811 dusz. Folw.
M. rozl, mr. 564: gr. or. i ogr. mr. 322, łąk
mr, 19, past, mr. 15, lasu mr. 184, nieuż. i
place mr. 24; bud, z drzewa 15; folw. ten od-

-_ dzielony został od dóbr Kampinos. Br. Ch.  

Mistrzów wyspa, ob. Herrmeisterholm.
Mistrzowice al. Mistrowice, wś, pow. pin-

czowski, gm. i par. Opatowiec, W 1827 r. 19
dm., 112 mk, W XV w. połowa wsi należała
do proboszcza wiślickiego, który miał tu swój
folw, i 8-ch zagrodników; dziedzicem drugiej
połowy był Jakób Koczyński h. Grabie; z tej
połowy dziesięcina szła dla kościoła w Koci-
nie; z jednego zaś pola brał biskup krak, (Dług.
II, 418). 2.) M. (Mystrzowycze), wś nad Wi-
słą. Istniała w XV w. między Piotrowieami
a Linowem, należała do par. ś, Trójcy w Za-
wichoście i stanowiła uposażenie scholastyka
sandomierskiego. Za Długosza było tu tylko
dwa łany kmiece, inne zabrała Wisła (Dług.,
II, 4938). Obecnie nie istnieje, Br. Ch.

Mistrzowice al. Mistrzejowice, wś, pow. kra-
kowski, należąca do par. rz.-kat. w Raciboro-
wicach, odl. 7:5 kil, od Krakowa. Leży w ró-
wninie na praw. brz. Dłubnicy, w glebie glin-
kowej i ma 154 mk. rz.-kat. z których 45
przebywa stale na obszarze więk, pos., 204 mr.
roli, 30 łąk i 9 mr. past.; mn. pos. 64 roli i
18 mr. łąk i ogr. Za Długosza (Lib. benetf,,
II, 55—60) należały M. do kapituły krak. a
mianowicie stanowiły uposażenie scholastyka,
Kazimierz Jagiellończyk przeniósł je 1440 r.
z prawa polskiego na magdeburskie; miały
wówczas 7 łanów kmiecych. M. graniczą na
płd. z Bieńczycami, na wsch. z Zasławieami,
na płd, z Batowicami a na wsch. z Prądnikiem
Czerwonym. Mac,

Mistrzowice, wś, pow. cieszyński na Szlą-
sku austr., par. kas, Cierlicko, par. ew. (ie-
szyn; w pięknem położeniu, w dolinie, słynie
zsądów owocowych; 544 mr. obszaru i 828
mk. Należy do gm. Koniaków. Gniazdo ro-
dzinne znanych patryotów szląskich Ciencia-
łów, siedziba Jerzego Cienciały, posła ze Szlą-
ska do Rady państwa w Wiedniu.

Mistycze (al. Mistyce, rus. Mystyczi), wś,
pow. mościski, 12 kil. na płd. wsch. od urzędu
poczt, w Mościskach, 10 kil. na płd.-zach, od
sądu powiat. w Sądowej Wiszni. Na płn. leżą
Stojańce i Wołostków, na wsch. Wołczyszczo-
wice, na płd, Podliski, na zach. Sanniki, Przez
wś płynie potok Sanniki, dopływ Wiszni, od
płd.-wsch. na płn.-zach. Zabudowania wiej-
skie leżą w środku obszaru. We wsch, stronie
wznosi się wzgórze Glistek do 508 m. Własn,
więk. ma roli or. 5, past. 1, lasu 94 mr.; wł,
mn. roli or. 574, łąk i ogr. 88, past, 62, lasu
23 mr. W r. 1880 było 451 mk. w gm,, 17
na obsz. dwor. (obrz. gr.-kat, z wyjątkiem kil-
ku rz.-kat.). Par. rz.-kat. w Radynicach, gr.-
kat. w Wołczyszczowicach. We wsi jest cer-
kiew pod wez. Narodz. N. M, P. i szkoła flial-
na. Za czasów polskich należała wieś do dóbr
koronnych i tworzyła wraz z Sannikami i
Ostrożcem dzierżąwę, leżącą w ziemi przemy-



 

skiej. W 1768 r. była ta dzierżawa w pos.
Franciszki z Cetnerów Rzewuskiej, wojew. po-
dolskiego wdowy, z prow. 5137 złp. 16 gr.,
z czego kwarta 1284 złp. 19 gr. Po zaborze
sprzedana Hyacyntowi i Antonii Małachow-
skim za 24,868 złr. wedle kontraktu z 1 lute-
go 1788 r. Lu. Dz.
Misundy al. Ziponty, wś, pow. dzisieński,

w 4 okr. polie., gm. Mikołajów, okr. wiejski
Powianóżka, o 8 wł. od Dzisny, 5 dm., 21 mk.,
17 kat., 4 żyd,
Misuny, wś włośc., pow. wilejski, w 3 okr.

polic., gm. Miadzioł, okr, wiejski Piotrowo,
o 45 w. od m. Wilejki, 12 dm., 123 mk.; nale-
ży do dóbr rząd. Miadzioł.

Miswalde (niem.), ob. Mieszwald.
Miświecie, wś nad rz, Bredejką, pow. wył-

kowyski, gm. Olwita, par. Łankieliszki, odl.
7 w. od Wyłkowyszek, ma 20 dm., 131 mk,
W 1827 r. wś rząd., 19 dm., 156 mk.

Misyonarka, os. karcz. rząd., pow. wileń-
ski, w 6 okr. polie., o 10 w. od Wilna, 2 dm.,
10 mk. żydów.

Miszańce, wś włośc. nad jez, Konciarzyn,
pow. święciański, w 3 okr. polie,, o 29 w. od
Święcian, 9 dm., 100 mk,, z tego 90 katol,,
10 starow.

Miszawa, rzka, dopływ Nidy, ob. Mierzawa.
Miszawa, wzgórze, na płn. od wsi Kocha-

nówki, na płn. granicy z gm. Wilczą Górą,
w pow. jaworowskim, pod 409 54' wsch. dłg.
g. F. a 490 59' 48” płn, szer. g. Wznies. 251
m. npm. Miejsce znaku triangul. Br. G.
Miszczurowce (?), wś, pow. lityński, po-

dług lustracyi z 1616 r. należała do sstwa
barskiego; ob. Hołowczyńce,
Miszczykowa Wola (zapewne Mistrzykowa

Woła), założona w ziemi czerskiej w 1458 r,,
obecnie nie istnieje (Ks, sąd. czersk,).

Miszedel, niem., ob. Krzywińskie.
Miszeiken 1.) niem., dobra chełm. na Li-

twie pruskiej, pow. kłajpedzki, st. p. 1 kol.
Carlsberg 4 kil. odl., okr, urz. stanu cywil.
Buddelkehmen, Mają obszaru 619:80 ha.
256'40 roli orn.i ogr., 20:60 łąk, 26940 past., |
41:10 boru, 18:30 nieuż., 8:00 wody; czysty
dochód z roli 3313 mrk. W 1856 r. 161 mk.
2.) M.-Dargusz, niem., wś na Litwie pruskiej,
pow. kłajpedzki, st. p. Kłajpeda, okr. urzędu
stanu cywil. Truschellen. W 1856 r. 59 mk.
i 698 mr. obszaru. Kś, Fr.

Miszejki 1.) wś, pow. szawelski, gm. li-
gumska, 15 dusz, 260 dzies. ziemi uwłaszcz,
2.) M., wś, pow. rossieński, par. botocka.
Miszek 1.) wś nad rz. Wisłą, pow. lipnow-

ski, gm. i par, Bobrowniki, odl. o 17 w. od
Lipna, ma 6 dm., 65 mk., 395 mr. gr. dobr,,

49 nieuż. W 1789 r. wś ta należała do par.
Czernikowo; włościanie płacili 120 zł. czyn-
szu. 2.) M., folw., pow. lipnowski, gm. Obro-  
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wo, par, Osiek, odl. o 32 w. odLipna, mal
dm,, 65 mk. ; Br. Ch,

Miszelmonty, zaśc. pryw. nad rz. Dzisien-
ką, pow. dzisieński, w 1 okr. polie., o 29 w.
od Dzisny, 2 dm., 18 mk. kat,

Miszenki, wś włośc,, pow. orszański, w 4
okr. police. (Lubawicze), gm. Mikulin (o 6 w.),
zapasowy skłąd zboża wiejski.
Miszewko 1.) Strzałkowskie, wieś włośc.,

pow. płocki, gm, Bielino, par. Miszewko, odl.
o 100 w. od Płoeka, Posiąda kościół par. mu--
rowany, 35 dm., 213 mk., 374 mr. gr. dobr.,
9 mr. nieuż. W 1827 r. 10 dm., 78 mk. Ko-
ściół tutejszy i parafia erekcyi niewiadomej.
Obecny drewniany konsekrował 1757 r. Jan
Dębowski, sufragan włocławski. M.-Strzał-
kowskie, par. dek. płocki: 568 dusz. 2.) M.-
Stefany, folw., pow. płocki, gm, Bielino, par.
Miszewko, odl. o 10 w. od Płocka, ma 3 dm,,
47 mk., 600 mr. gr. dobrego, 59 mr. nieuż.
W 1827 r. 9 dm., 60 mk, M.-Strzałkowskie
al, Edzin i M, dolne al. Stefany, z wsią M.-
Strzałkowskie i M.-Stefany rozl. mr. 675: gr.
or. i ogr. mr. 578, łąk mr. 34, pastw. mr, 2,
wody mr. 2, lasu mr. 46, nieuż. i place mr. 13;
bud. mur. 9, z drzewa 7; płodozmian 10-polo-
wy. WŚ M.-Strzałkowskie os. 22, z gr. mr.
202; wś M,-Stefany os. 11, z gr. mr. 15.
Miszewo 1.) wś nad rz. Sonią, pow. płoń-

ski, gm, Modzele, par. Nowemiasto, odl. o 18
w. od Płońska, Posiada młyn wodny i ce-
gielnią, ma 82 dm., 238 mk., 760 mr. gruntu
dobr., 18 nieuż. W 1827 r. M. (Średnie) 6
dm., 67 mk. Folw. M.-Wielkie z wsią NE,
Florentynowo i Julianowo rozl. mr. 557: gr.
or. i ogr. mr, 430, łąk mr. 34, past. mr. 15, la-
su mr. 26, nieuż. i place mr. 52; bud. mur. 3,
z drzewa 15. WŚ M. os. 48, z gr. mr. 179; wś
Floreńtynowo os, 8, z gr. mr. 158; wś Julia-
nowo 08, 7, zgr. mr. 71. 2.) M.- Wźelkie, folw.
nad rz. Sonią, pow. płoński, gm, Modzele, par.

Nowemiasto, odl. o 21 w. od Płońska, ma 4
dm., 77 mk. W 1827 r. 10 dm., 123 mk,
Folw. M. lit. A rozl. mr. 90: gr. or.i ogr. mr,
68, łąk mr. 15, lasu mr. 2, nieuż, i place i
mr. 5; budynków z drzewa 4. Folw. M. lit.
B rozl. mr. 134: gr. *or. i ogr. mr. 66, past.
mr. 7, wody mr. ], ląsu mr. 58; bud, z drze-
wa 3. 3.) M.-Strzembiska, folw., 1 dm., 24
mk., 150 mr. gr. 4.) M.-Dębiny, folw., 1 dm.,
8 mk., 117 mr. gr, 5.) M.-Czerne, os. nad rz.
Sonią, | dm., 8 mk,, 35 mr. gr. dob., 3 nieuż.
6.) M.-Cegielnia, os., 1 dm., 19 mk., 8 mr. gr.
1.) M.-Murowane, wś, pow. płocki, gm. Ramu-
tówko, par. Miszewo-Murowane, odl. o 16 w.
od Płocka a 2 w. od Wisły. Posiada kościół
par. murowany, szkołę początkową, urząd
gminny, 25 dm., 372 mk., 1056 mr. gr. dobr.,
225 nieuż. W 1827 r. 16 dm., 150 mk, Nie-
gdyś gniazdo rodziny Miszewskich, potem na-
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leżało do Jaszczołtów i Lasockich. Kościół
' parafialny tutejszy odznacza się oryginalną
budową. Forma jego jest krzyżowa, ramiona
zaś tego krzyża tworzą od wschodu presbite-
ryum, od północy zakrystyą, od południa ka-
plicę, a od zachodu babieniec czyli kruchtę,
Bam środek kościoła łączy cztery ramiona
krzyża, ma postać ośmiościenną i to stanowi
właściwą nawę. Dach na tej nawie zbiega się
do jednego punktu, małą zakończonego wie-
życzką, na innych częściach kościoła jest zwy-
czajny, Założycielem tego kościoła był ksiądz
Jakób Jaszczoł,, proboszcz katedralny płocki
dziedzie M. Wedle śladu w aktach miejsco-
wych, budowa jego rozpoczętą była w r. 1441,
a wr. 1446 ukończona, We dwa lata później,
dopełnił poświęcenia Paweł Giżycki, biskup
płocki, nadawszy poprzednio plebanowi dzie-
sięciny na wsi Rękocicach, przez proboszczów
płockich dawniej pobierane. Wnoszączkształ-
tu okien i wnęków, niemniej sklepienia nad
częścią kapłańską, kościół ten wystawiony
był w stylu ostrołukowym.  Osobliwość jego
polegała na ośmiobocznym kształcie nawy,
której pierwotne sklepienie na jeden filar ze-
brane było. Sklepienie to runęło w skutek
uderzenia pioruna i dziś prostym sufitem z de-
sek jest zastąpione. Qzęść kapłańska docho-
wała się prawie w całości, gwiaździste żebro-
wanie sklepienia zbiega się w niej do czterech
punktów, herbownemi tarczami otoczonych.
Na jednej z tych tarcz znajduje się herb Goz-
dawa, na drugiej Lubicz, na dwóch zaś stro-
nach Przerowa, Równie dobrze zachowaną
jest zakrystya, do której nie z części kapłań-
skiej, ale z nawy kościoła prowadzą drzwi że-
lazne z kamiennem obramowaniem. Wnętrze

, kościoła dziś nie starożytnego nie przedstawia,
Ołtarze są nowsze, zgrabne jednak i niezłej
roboty, W wielkim umieszczony jest krucy-
fiks z drzewa dłutowany, po bocznych obrazy
ś. Katarzyny i Nawrócenia 5, Pawła, oraz Ś,
Anny, bardzo dawny, przez niejakiego Wojcie-
cha Kosińskiego fundowany. Zwraca także
uwagę starożytna gotycka ambona. Ma ona
kształt ośmioboczny bardzo prosty, ściany zaś
u góry i dołu pięknie rzniętym z drzewa fili-
granem przyozdobione, W zakrystyi były
niegdyś bardzo ciekawe zabytki, z tych oso-
bliwsze: kielich z pateną, krzyż i monstran-
cya, a raczej szczątki tych sprzętów dotąd się
przechowały. Kościół ten przez czas zrujno-
wany, restaurowany był w r. 1834, a nastę-
pnie w 1860 i w 1880 r. kosztem parafian.
W zachodniej stronie wsi znajduje się nie
wielkie grodzisko, kopiec z wklęsłością na
wierzchu. Obwód jego wynosi 120 kroków,
wysokość może około 8 łokci, a otwór czyli
wklęsłość górna 8 kroków, w dłuższym 9 a 4
w krótszym kierunku wymierza. Przed kil-  

kunastu laty właściciel wsi sadząc na tym
kopcu drzewa, miał sposobność przekonać się,
że wnętrze jego jest wypełnione gruzem. Lu-
dność tej wsi trudni się wyrobem sukna gru-
bego. Tutejszy ogród dworski odznacza się
malowniczem położeniem i piękną pasieką.
Ogród ten założony został w 1750 r. M.-Mu-
rowane, par. dek, płocki: 748 dusz. Folw.
M.Murowane z wsią M.-Murowane, Biało-
brzegi i Klaczkowo. W 1866 r. rozl. fol-
warczna wynosiła mr. 1145. Wś M.-Muro-
wane os. 28, z gr. mr. 320; wś Białobrzegi os.
8, zgr. mr. 154; wś Klaczkowo os, 4, z gr.
mr. 16. 8.) M.-Garwackie, wś, pow. płocki,
gm. Ramutówko, par. Bodzanów odl. o 18
w. od Płocka. Posiada kościół filialny, ma 4
dm., 137 mk., 718 mr. gr. dobr. Dobra M.-
Garwackie składają się z folw. Krawięczyn,
Miszewko-Garwackie i Stanowo wraz z karcz-
mą i młynem wodnym nad rzką Mutawą obej-

mują do 1498 mr. obszaru, w tem gruntu or-
nego 1244 mr. Kościół w M,-Garwackim był
erygowany w r. 1445 przez Jana Grarwackie-
go z M., a przez Pawła Giżyckiego, bisk, pło-
ckiego, r. 1452 erekcya onego potwierdzona.
Był więc pierwiastkowo parafialnym i miał
nadane przez tegoż Jana Garwackiego trzy ła-
ny chełmińskie ziemi i łąkę zwaną Okrąglica
z miejscem na sadzawkę przydatnem, oraz
dziesięcinę z wsi Miszewka i Małoszewa. Gdy
jednak później dla szczupłego uposażenia, oso-
bnego plebana utrzymać nie mógł, dekretem
konsystorza płockiego z 10 paźdz. 1784 r. zo-
stał do kościoła parafialnego w Bodzanowie
przyłączony. W r. 1848 ówczesny dziedzic
M. rarwackiego i Małoszewa, Onufry Bro-
mirski, zamknąwszy kościół miszewski, pro-
boszczowi bodzanowskiemu obowiązków du-

chownych sprawować nie dozwalał i gruntów
kościelnych wydać nie chciał. Br. Ch.

Miszkańce 1.) zaśc. szlach., pow. wileński,
w 3 okr. police, o 44 w. od Wilna, 1 dm, 7
mk, kat, 2.) M., wś, pow. wileński, w 3 okr.
polie., o 52 w. od Wilna, 4 dm. 21 mk. (9
prawosł., 12 kat.).
Miszlcas (genitiv miszko), po litewsku (w na-

rzeczu żmudzkim) las.

Miszkawica, węg. Miskarovicza, wś, hr. be-
regskie, kościół filial. gr. katol., lasy, 109
mieszk,

Miszkeniszki, folw. szlach., pow. wileński,
w 2 okr. polie., gm, Szyrwinty, okr. wiejski
Wazguny, o 14 w. od Śzyrwint a 65 w. od
Wilna, I dm, 9 mk, kat., własność G-rabo-
wieckiego. Do dóbr M. należą wsie: Toma-
szyszkii Tałucie, oraz zaśc. Wiesiołówka.

Miszki 1.) wś włośc, pow. wilejski, w 3
okr. polic., gm. Duniłowicze (o 5 w.), okr.
wiejski Pachowszczyzna, 18 dusz rewiz.; na-
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leży do dóbr rządowych Pachowszczyzna. 2.)
M., wś, pow. rossieński, par. gawrańska,

Miszki al. Myczki, wś, pow. zwinogrodzki,
należała niegdyś do dóbr Lisianka (ob.).

Miszkiele 1.) wś włośc,, pow. wileński,
w 1 okr. polic., gm. Niemenczyn, okr, wiejski
Padziuny, o 7 w. od gminy, 11 dusz rewiz.;
należy do dóbr rząd. Giejany. 2.) M., zaśc.
włośc,, pow. wileński, w 3 okr. polic., o 47
w. od Wilna, 1 dm., 13 mk, kat,  J. Krze.

Miszkiewicze, zaśc., pow. oszmiański, w 3
okr. polic., gm. Siedlicko, okr. wiejski Pasze-
le, o 6 w. od gminy, 5 dusz rew.; należy do
dóbr Giieranony, Korwina Milewskiego.
Miszkiewicze al. Miszkowce, wś, pow. owru-

cki, na zach. od miasta powiat.; ob. Arch.
J. Z. R., cz. VI, t. 2, 22—34.

Miszkińce 1.) wś włośc., pow. wileński,
w l okr. polic., gm. iokr. wiejski Niemen-
czyn, o 64, w. od gminy a 281/4 w. od Wil-
na, 4 dm., 49 mk, kat.; należy do dóbr Czarny
Dwór, Parczewskich. 2.) M., zaśc, szlach.,
pow. wileński, w 1 okr. polic, gm. Rzesza,
okr. wiejski Niemenczynek, o 8 w. od gminy
a 80 w. od Wilna, I dm., 21 mk. kat, (4 du-
sze rewiz.). 3.) M., wś, pow. wileński, w 3
okr. polic., gm. Podberezie, okr. wiejski, Wi-
żulany, o 7 w. od Podberezia, 16 dusz rewiz.;
należy do dóbr Pikieliszki, Rudolfa Pisanki.
4.) M., w spisie urzędowym Miszezkincy, WŚ,
pow. wileński, w 3 okr. polic., gm. iokr, wiejs
ski Gedrojcie (o 1/ę w.), 8 dusz rewiz.; nale-
ży do dóbr okmiańskich Jasieńskiego. 5.) M.,
zaśc., pow. wileński, w 8 okr. polie., gm. Ge-
drojcie, okr. wiejski Wielki Dwór, o 7 w. od
gminy, 12 dusz rewiz.; należy do dóbr Ambro-
żyszki, Bolesława Jeleńskiego. 6.) M., zaśc.
szlach, nad bezim. potokiem, pow. wileński,
w 3 okr. polic., o 37 w. od Wilna, 2 dm,, 14
mk. katol. 7.) M., zaśc. szlach, pow. wileń-

ski, w 8 okr. polic,, o 47 w. od Wilna, 2 dm,,
14 mk, kat. J. Krze,

Miszkinie, wś, pow. sejneński, gm. Hołny
Wolmera, par. Berzniki, odl. 14 w. od Sejn,
ma 52 dm., 328 mk. W 1827 r. 25 dm., 810
mieszk, |

Miszkinie 1.) wś włośc., pow. oszmiański,
w 1 okr. polic., gm, Polany, okr. wiejski Dzie-
gieniewo, o 7 w. od gminy, 6 dusz rewiz.; na-
leży do dóbr rząd. Tołociszki, 2.) M., ws,
pow. rossieński, par. pogromoncka, 3.) M.,
wś, pow. szawelski, gm, chwałojnska, 24 dusz,
88 dzies. ziemi, J. ©.

Miszkinis, jez. w pow. święciańskim, na
wsch, od jez, Kretony.

Miszkinis, wś, pow. szawelski, gm. podu-
biska, dusz 4, ziemi 65 dzies.

Miszkiszki 1.) zaśc. włośc, nad jez. Żieża-
bry, pow. wileński, w 3 okr. polie., o 70 w. od
Wilna, 3 dm., 38 mk. kat. 2.) M., zaśc. włośc.,  
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pow. wileński, w 3 okr. polic., o 64 w. od
Wilna, 2 dm., 28 mk, kat.
Miszkowa góra, w płn. stronie Nowoszy-

na, pow. doliński, pod 489 54 30” płn. szer.
a 419 38' wsch. dłg. od F., na praw. brz. Dzia-
dycza, dopływu Mizuńki, Szczyt 576 m,
Miszkowce, ob. Miszkiewicze,
Miszkowe pólko, wzgórze 322 m. wys.

(znak triangul.), pod 50? 28' 40” płn. szer.
a 41? 5' wsch. dłg. od F., w płn.-wsch. stronie
Kadłubisk, pow. cieszanowski.
Miszkowiec, węg. Miskolcz, st. dr. żel. ci-

skiej, o 87 kil, od Koszyce,
Miszkowską, gmina, pow. witebski, w 2

okr. police, zarząd w Terespolu, 1162 dusz;
poprzednio własność Aleksego Ciechanowskie-
go; dziś Kroneberga.

Miszkucie 1.) okol. szlach., pow. oszmiań-
ski, w 1 okr. polie., o 10 w. od Oszmiany, 8
dm., 137 mk. kat.. 2.) M., zaśe. szlach., tam=
że, o 10 w. od Oszmiany, 2 dm., 12 mk. kat,
8.) M., folw., pow. miński, własność Krasow-
skich, razem z folw. Ojceniewo około 7 i pół
włók. J. Krz.

Miszkuciszki, okol. szlach., pow. oszmiań-
ski, w 1 okr. polic., gm. Polany, okr. w.
Oszmiana, 6 dusz rew. J. Krz,

Miszlauken al. Pritzkehmen, niem.,, wś na
Litwie pruskiej, pow. piłkałowski, st. p. Mal-
wiszki, okr. urz, stanu cywil. Spullen. W 1856
r. 106 mk. Kś. Fr.

Miszniewicze, dobra u zbiegu Usyski z Obo-
lem, pow. horodecki, w 1 okr. polic., 7 okr. sąd.
(witebski), o 25 w. od Horodka; własność Sko-
robohatych, dawniej Galofów; 106 dusz i 790
dzies. ziemi dworsk.; cerkiew pod wezw. św.
Jana Chrzciciela. Jest tu zarząd gminy, liczą
cej 1045 dusz, M. K,

Miszniuny, wś rząd nad jez, Szeszole, pow.
wileński, w 2 okr. polic., gm. Szyrwinty, okr,
wiejski Szeszole, o 12 w. od Szyrwint a 60
w. od Wilna, 34 dm., 386 mk, kat.; należy do
dóbr rząd. Szeszole,

Misztale, część wsi Lisiejamy, pow. ciesza-
nowski. :
Miszten-George al. Szaggaiipurwen, niem.,

wś, pow. szyłokarczemski, st. p. Kukoreiten,
okr, urz. stanu cywil. Lappienen. W 1856 r.
139 mk. Kś. Fr.

Misztołtany, wś, pow. wileński, w 5 okr.
polic., gm, Soleczniki, okr. wiejski Kamionka,
0 6 w. od gminy a 37 w. od Wilna, 8 dm,, 55
mk., w tej liczbie 52 kat., 3 żyd. (38 dusz re-
wiz.); należy do dóbr Trudy, Kurzątkow-
skich, J. Ke;

Misztuny, wś rząd., pow. trocki, w 1 okr.
polic., gm. Olkieniki, okr. wiejski Nopiszki,
0 44 w, od Trok, 18 dm., 202 mk. kat. (94
dusz rewiz.).

Miszucie 1.) (lit. Myszutiu), dwór nad rz. Mi-
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_nią, pow. telszewski, okr, polic. sałancki, o 57
w. od Telsz, 53 mk., gorzelnia (1859). 2.) M.,
wś, pow. rossieński, par, szyłelska. 35.) M,
wś, pow. szawelski, b, własn. Ant. Żukow-
skiego, A. BEZ
 Miszuryn-Róg (2iszurin-Roh) al. Horodek,
w dokum. Mfiszuryna Słoboda, Mieszuryn Róg,
Muszuryn, wś kość. na praw. brz. Dniepru,
pow. wierchniednieprowski gub. ekateryno-

 sławskiej, na płn.-zach. od miasta powiat.;
8000 mk., 2 cerkwie, 2 jarmarki, przystań;
starożytna, niegdyś warowna i ważna pozy-
cya strategiczna na pograniczu. Ob. Arch.
J. Z. R., cz. III, t. 3, 745; Wieliczko, t. III,

J. Krz,
Miszuty 1.) wś rząd., pow. święciański,

w 4okr. police, gm. Wojstom, okr. wiejski
rusko-sielski, o 4 w. od gminy a 80 w. od
Swięcian, 10 dm., 96 mk., w tej liczbie 65
prawosł., 31 kat. (35 dusz rew.); należy do
dóbr rząd. Wojstom, 2.) M., wś włośc., pow.
dzisieński, w 1okr. polic, gm. Łucka, okr.
wiejski Borejki, o 15 w. od gminy a 77 w. od
Dzisny, 4 dm., 55 mk, (28 dusz rew.); należy
do dóbr Borejki, Lubeckich. J. Krz.
Miszuty ai. iszutyno, wś, pow. suraski,

w 3 okr, polic., gm. wymniańska, 49 dusz.
Miszutyno, ob. Miszuty.

_Mitak, prawy dopływ Zizi, prawego do-
pływu Prutu.

_ Mitarce (?), Miturce (Arch. J. Z. R,, cz. III,
t. 8, 266), miejscowość w południowej części
gub. kijowskiej, w pow. lipowieckim lub hu-
mańskim, ob, Zdpowiec, t. V, 287—1.

Mitawa, po niem, Mitau, po łot. Jelgawa al.
 JLeela Jelgawa, niegdyś stolica ks. Kurlandyi

_(w 1863 r. było 305

i Semigalii, dziś miasto gł. gub. kurlandzkiej,
- nad rz. Aa, przy ujściu do niej Drykszny, na

płaszczyźnie, często podlegającej zalewom; odl.
© 41 w. od Rygi, 404 od Rewla, 587 od Pe-
tersburga a 661 w. od Warszawy. M. ma
23882 mk. (w 1816 r. było tylko 9764 mk.),
głównie Niemców i przeszło 5500 żydów

10 Polaków, dziś znacznie
więcej), 20( sklepów, 26 fabryk, głównie wy-
robów zcyny i drutu, Prowadzi dość oży-
wiony handel przez Rygę, do której wysyła
się produktów na 800000 rs., przywozi zaś na
] mil. rs. Handel ogranicza się głównie na
lnie, zbożu i siemieniu lnianem Miasto ob-
szernie i pięknie zabudowane, posiada 6 ko.
ściołów, między temi cerkiew, 3 kościoły
ewangielickie (niemiecki św, Trojcy i łotew-
ski św. Anny), kościół reform, i kośc. katoli-
cki pod wezw. św. Jerzego, wzniesiony z muru

- w 1634r. przez ks, Inflant, Kurlandyi i ge-
migalii (paraf, dek. kurlandzkiego liczy 2550
wiernych); dalej 3 synagogi, gimnazyum, za-
łożone w 1775 r. przez Piotra Birona, ks, kur-

: landzkiego (w 1875 r. obchodzono stuletni ju-  

bileusz), z gabinetem fizycznym i przyrodni-
czym, oraz liczną biblioteką (przeszło 25000
tomów), szkołę realną, szkołę okręgową ży-
dowską, 7 szkół miejskich, wiele prywatnych,
szpital, dom dla obłąkanych, teatr, więzienie,
muzeum prowincyonalne, 2 księgarnie i 3 dru-
karnie; trzy towarzystwa naukowe. M. jest
tezydencyą gubernatora cywilnego, zarządu
powiatu mitawskiego i okręgu dobleńskiego,
komitetu szlacheckiego, towarzystwa kredy-

towego i towarzystwa wzajemnego ubezpie-
czenia od ognia, oraz 2 kas oszczędności. M.
założona w 1271 r. przez w, mistrza Konrada
von Mandern, zwanego Medem, który zbudo-
wał zamek, przebudowany następnie przez ks.
Ernesta Jana (Birona) na wzór pałacu zimo-
wego w Petersburgu, była od 1566—1795 r.
stolicą książąt kurlandzkich, poczem od 1795

r. zamieniona na miasto gubernialne. Na po-
czątku XIX w, żył tu przez lat kilka później-
szy król Ludwik XVIII ze swoim dworem.
W 1812 r. była w M. przez czas niejaki głó-
wna kwatera marszałka francuzkiego Macdo-
nalda, M, połączona jest dr. żel. z Rygą (o 40
w.) i st, dr. lipawskiej Możejki (o 89 w.).
Mitawski powiat ma na przestrzeni 4394 w.
kw, 149000 mk. Dzieli się na 2 okręgi: do-
bleński (al. mitawski) 2548 w. kw. i bowski
(bauski) 1846 w. kw. Co do podziału na pa-
rafie ob. art. Kurlandya (t. IV, 919—2). Mi-
tawskie sstwo grodowe, leżało w księstwach
Kurlandyi i Semigalii. Podług ustawy za-
sadniczej zarządu tych księstw, na sejmie w r.
1617 uchwalonej, do juryzdykcyi tego grodu
należały miasta i zamki: Mitawa, Bowsk, Ne-
hogutr, Ekawa, Baldona, Sessawa, Grrentzhaff
i Doblena, W r. 1794 wraz z całą Kurlandyą
i Semigalią przeszło pod panowanie rossyj-
skie. J. Krż.

Mitek al. Bronowizna, os. młyn., pow. no-
woradomski, gm, Rząśnia, par. Pajęczno, Na-
leży do Gawłowa (ob.); 1 dm., 30 mr.

Mitczenki. wś nad rz. Tytczą, pow. kono-
topski gub. czernihowskiej, o 19 w, od Kono-
topu, przy trakcie z Połtawy do Warszawy,
367 dm., 3175 mk.; gorzelnie, jarmark,

Mitewszczyzna, urzęd. nazwa wsi Miciow-
szczyzna (ob.).

Mitiakinskaja, stanica w ziemi wojska
dońskiego, w okręgu donieckim, nad Dońcem,
1400 mk., cerkiew, jarmarki na bydło, stacya
pocztowa, 45 w. na płn.-zach. od stacyi Ka-
mińskiej. Jedna z najdawniejszych osad na
Donie. |

Mitianiszki, dobra, pow. wiłkomierski, w 1
okr. polie. Pogiełoże (0 28 w.), gm., parafia
i st. poczt. Szaty (o 2 w.), przy gościńcu

z Żejm do Szat, o 13 w. od st. dr. żel. lipawo-
romeńskiej Żejmy; 80 włók, grunta lekkie,
żyzne, własność Montwiłłów, Do M, należą

)  
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folwarki: Szaty, Pawlukii Pakście. W Pak-
ściach jest młyn parowy i wodny na Abeli.

Mitki, folw., pow. mozyrski, około 29 włók
ziemi, własność Jabłońskich,

Mitki al. ZVitkć, niem, Mitken al. Nattken, wś,
pow. jańsborski, st. p. Drygały, okr, urz. sta-
nu cywil. Monety. Istniały już w 1481 r.
Fryderyk v. Heidek, ssta piski, sprzedaje r.
1585 swym poddanym w Mitkach: £Łukaszo-
wi, Stańkowi, Bojniowi (Boyne), Szezepanowi
(Stzeppan), Witowi i Józefowi, braciom, Jagu-
stynowi (Jegustin), Mikołajowi, Brunakowi,
Wawrzyńcowi, orazJakubowi iStańkowi Bzu-
rom, tudzież Jakubowi Bzurze (Bszchura) i
Stańkowi Bagińskiemu 2 włóki nadwyżki,

włókę za 5 kop (ob. Kętrz.: O ludn. polsk.,
str. 437). | Kś, Fr.

Mitkiany 1.) wś, pow. święciański, w 2
okr, polie., gm. Kukuciszki, okr. wiejski Gra-
liniszki, o 14 w. od Kukuciszek, 11 dusz rew.;

należy do dóbr Naniszki, Broniszów. 2.) M.,
zaśc. szlach., pow. święciański, w 2 okr. po-
lie., o 64 w. od Święcian, 1 dm., 18 mk, kat.
38.) M., zaśc. szlach., pow, święciański, w 2
okr. polie., o 641/, w. od Święcian, 3 dm., 27
mk. kat, J. Krz.

Mitkiewicze al. Mitkowicze, wś nad lew.
brz. rz. Łani, pow. słucki, w gm. hrycewi-
ekiej, przy drodze wiodącej z Ostrowczye do
Łognowicz; ma osad 14, miejscowość poleska,
grunta lekkie, łąki obfite. A. Jel.

Mitkiszki 1.) w spisie urzęd. Miszkźszki, do-
bra rządowe, pow. wileński, w 3 okr. polie.,
gm. Malaty, okr. wiejski Kazimirowo, o 4—6
w. od Malat. W skład dóbr wchodzi: wś Koj-
rańce (29 dusz rew.) i trzy zaśc. M., z których
jeden ma 12, drugi 20 a trzeci 14 dusz rewiz.
2.) M., folw. i wś, na lew. brz. Wilii, poniżej
Kiernowa, pow. trocki, w 1 okr. polie,, gm.

Jewie, okr. wiejski Aleksandryszki, par. kat.

Żośle (dawniej Poporcie), o 11 w. od Jewia,

823 dzies. rozległ., 45 dusz rewiz. Folw. ma
1 dm., 17 mk. kat., wś zaś 8 dm., 110 mk.,
w tej liczbie 4 prawosł., 106 katol.; własność
Górskiej. Do dóbr M, należy jeszcze wś Ła-
tysze. Od M. do Ordziszek liczne kurhany.
Pod wsią miała miejsce potyczka w d. 24 mar-
ca 1863 r. pomiędzy powstańcami a wojsk.
Toss. 3.) M., zaśc. szlach. nad Wilią, pow.
trocki, w 2 okr. polic., o 23 w. od Trok,
dm., 10 mk. kat. 4.) M., zaśc. szlach. nad
rz. Dumiek, pow. trocki,w 2 okr. polie., 0 38
w.od Trok, 1 dm., 19 mk., w tej liczbie 0
kat, i 14 prawosł. (w. ross.). J. Krz.
Mitków al. Mótkiw, Mistkeu, wś parafialna,

pow. kocmański, na granicy Bukowiny 2 Ga-
licyą, na prawym brzegu Dniestru, przy ujS6lu
pot. Kizy do Dniestru. Od zach. leży wś
Brodek, od płd.-zach. Okna, a od wsch. Onut
i Samuszyn (Zamuszyn). Przez obszar M. pły-  

nie pot. Kiza, napływajacy z obszaru wsi
Okna zwanej. Dwór, folwark i młyny. Liczy
mk. na obszarze gminnym 787, dworskim 21,
razem 808 (r. 1880). W miejscu parafia gre-
cko-nieunicka. St. p. Okna. Właśc, G. i M.
Missier i H. Aywas. Br. G.
Mitkowa al. Mitkówka, os. nad rz. Pridoł-

żek, pow. nowozybkowski gub. czernihow-
skiej, w 1670 r. przez starowierców założona.
Ma 495 dm., 30338 mk., 2359 dzies. ziemi, 2
cerkwie.
Mitkowe pole, miejscowość nad Wiedroszą,

niedaleko Dorohobuża, pow. dorohobuski gub,
smoleńskiej, pamiętna bitwą 1499 r., w której
ks. Konst. Ostrogski dostał się do niewoli.

Mitkowicze 1.) dobra, pow. połocki, w 1 okr.
polie., 2 okr. sąd. o 60 w. od Połocka, przy
drodze pocztowej z Lepla do Witebska. Ziemi
719 dzies, własność niegdyś Piadziewiczów,
następnie. Spasowskich, dziś Czunichina. Była
tu niegdyś kaplica katol. par. Bieszenkowicze,
2.) ML, ob. Mitkiewicze, K, M.
Mitkówka, właśc. Ckharkówka (ob.).
Mitkowo 1.) w spisach urzęd. Miśkowo, WŚ,

pow. dzisieński, w 4 okr. polic., gm. Prozoro-
ki, okr. wiejski Błoszniki, o 9 w. od gminy; 9
dusz rew.; należy do dóbr Błoszniki, Hałdzie-

wicza. 2.) M., dobra, pow. połocki, w 2 okr.
polie., gm. w miejscu, 150 dusz rew.; gm. M.
liczy 489 dusz. J. Krz,
Mitkowszczyna, wś, pow. dzisieński, w 2

okr. polic., gm. Jody, okr. wiejski Rafałowo,
o 7 w. od gminy, 12 dusz rewiz.; należy do
dóbr Rafałowo, Łopacińskich.
Mitkowszczyzua 1.) wś włośc., pow, 0r-

szański, w 1 okr, polie. (Orsza), gm. wysocka
(o 6 w.), zapasowy skład zbożowy wiejski,
2) M., wś nad rz. Ułą, pow. lepelski; prze-
prawa promem przez Ułę. J. Krz.

Mitkuny, wś, pow. maryampolski, gm. Ale-
ksota, par. Sapieżyszki, odl. 52 w. od Ma-
ryampola, ma 19 dm., 199 mk, W 1827 r.
par. Godlewo, 15 dm., 81 mk, Ob. Freda

Dolna. Br, Ch.
Mitkuny, wś, pow. szawelski, gm. krukow-

ska, 28dusz, 258 dzies. ziemi,

Mitkuszki |.) wś włośc., pow. wileński,
w 8 okr. polic., gm. i okr. wiejski Podberezie
(o 5 w.), o 80 w. od Wilna, 13 dm., 214 mk.,,

1|ztego 16 prawosł., 198 kat, (?, 42 dusze re-
wiz.); należy do dóbr Podberezie, fldefonsa

Hurczyna. 2.) M., os. karcz., tamże, 1 dm.,
10 mk. żydów, J. Kre,
„Mitłaszyno błoto, uroczysko około wsi

Lipowo, pow. czehryński; ob. Arch. J, Z. R,,

cz. VI, t. 2, 256. |.
Mitoka 1.) z przys. Mitoką i Dragomirną,

wś paraf., pow, suczawski, na pograniczu Bu-
kowiny z Mołdawią; od płn.-zach. leży wieś
Kupareńko, od zach, Petrowce, Lipoweny i
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Nowe Ickany; płn. część zajmują obszerne la-
sy 1 przys. Dragomirna, gdzie wznosi się kla-
sztor, 1602 r. przez metropolitę mołd. Anasta-
zego Krymkę fundowany; zbudowany w stylu
bizanekim, o pięknej wieży, Z lasów tych
wypływa pot. Dragomirna; płynie na płd.
przez przys, Dragomirna, następnie łąki mito-
ekie, w dalszym biegu odgranicza obszar M.
od Lipowen i Ickan Nowych i zlewa swe
wody doSuczawy, Wzniesienie wsi koło cerkwi
wynosi 372 m. Par. grecko-nieunieka w miej-
seu. St. p. także w miejscu. Liczba mk. 2540
(r. 1880). Własność funduszu religijnego. 2.)
M.- Ormiańska, niem. Armenisch- Mittoka, część
miasta pow. Suczawy. 8.) M. al. Mittoka, za-
kład stadniczy dla poprawy rasy koni i folw,,
w obrębie gm. Fratowiec Nowych, pow. ra-
dowiecki, Br, G.

Mitoszyn, węg. Marcalfalu, pusta, należąca
do obszaru gm. Beseniowy, w hr. liptowskiem
(Węgry), na prawym brzegu Wagu, liczy
dusz rz.-kat, 13, ewang. 20, nieun. 3, żyd. 11,
razem 47. Ob. Beseniowa. Br. G.

Mitręga, rz. w pow. będzińskim; poczyna
się przy osadzie Mitręga, na płd.-zach. Ogro-
dzieńca; płynie w kierunku płn.-zachod. pod
Młynkiem, pomiędzy Łazami i Ząbkowicami,
przerzyna drogę żel. warsz.-wied., płynie pod
Chruszczobrodem i za Sulikowem, poniżej Sie-
wierza wpada z lew. brz, do Czarnej Przem-
szy. Długa 14 wiorst, J. Bliz.

Mitręga, os. włośc. nad rzeczką t. n., pow.
będziński, gm. Rokitno Szlacheckie, par. Cią-
gowice. Ma 6 dm., 35 mk, 20 mr.
Mitrochówka, zaśc., pow. święciański, ob.

Dworaniewo,

Mitrofanówka, wś włośc., pow. wileński,
w 8 okr. polic., gm. Podberezie, okr. wiejski
Adamejciszki, o$ w. od gminy, 50 dusz re-
wizyjn.; należy do fermy rządowej Żemaj-
tele. J. Krz.

Mitropolia, folw., pow. nowogródzki, pod
samym Nowogródkiem, około 80 mr. obszaru,
w 1868 r. dany w nagrodę urzędnikowi Ra-
gożynowi. A. Jel.

, Mitrowo, wś, pow. siebieski, w 1 okr. po-
lic., gm. kamieniecka, 25 dusz,
Mitrowszczyzna, 1.) wś, pow. wilejski, w 1

okr. polic., gm. Radoszkowicze, okr. wiejski
Głowacze (Hołowacze), o 8 w. od gminy, 7
dusz rewiz.; należy do dóbr Nowy Dwór, Wo-
łodkowiczów. 2.), M., folw., pow. miński, 8
włók obszaru, od 18/2 r. własność włościani-
na Kupryana, : ŚR zak Jab

Mitrzyszki, wspisach urzęd, Mitryszki, wś,
pow. wileński, w 2 okr. polic., gm. i okr.
wiejski Muśniki (o 6 w.), 7 dusz rewiz.; nale-
ży do dóbr Muśniki, Siesickich.,  J, Krz,

_ Mitschullen, niem., ob. Jiczuły,
__ Mitszen al. Sassupseknen,  niem., wś na Li-  

Mit

twie prusk, pow. ragnecki, st. p. Krupiszki,
okr. urz. stanu cywil. Warnen, W 1856 r.
115 mk. i 1060 mr. obszaru Kś. Fr.
Mittel, niem., znaczy: średni, środkowy.
Mittelber, dok, Mitlburg, nazwa góry nad

N. Targiem, wymieniona w przywileju funda-
cyjnym tego miastą przez Cedrona, wojewodę
krak., r. 1288 jako dana słudze wojewody Al-
bertowi dla założenia osady ( Morawski, Sąd.
1,88). Z powodu najścia Mongołów osady
nie założono. Mac.

Mittelberg 1.) niem., wyb., pow. wejherow-
ski, st, p. Kielno. 2,) M., niem., wyb. do
Warzna należące; pow. kartuski, st. p. Kielno,
Mitteldorf, niem., dobra ryc., pow. morą-

ski, st, p. Zalewo 5 kil. odl., okr. urz. stanu
cywiln. Kuppen. Roli orn. i ogr. 168 ha, łąk
28, pastw. 20, boru 45, nieuż, 8, wody 1, ra-
zem 265 ha. Czysty dochód z gruntu 2595
mrk, Dobywanie torfu. W 1856 r. 78 mk,

Mittelfelde (niem,), dobra ryc. na Pomorzu,
ze st. p., 15 kil. na płd. odm. pow. Dramburg.
W górzystej okolicy, ma ostry klimat; gleba
piaszczysta, w okolicy duże lasy. W 1878
r. 23 mk, ewang. Poczta osobowa idzie z Dram-
burga na M. do Callies, Kś, Fr.

Mittel-Friedrichsberg, wś, pow. złotowski,
st, Kujam, par. kat, Zakrzewo, ew. Złoto-
wo, szkoła w miejscu; ma 616'73 mr. ob-
szaru, 538 bud, 20 dm., 140 mk., 138 kat,,
121 ew. Okr. urz. stanu cywil. Stawnica,

Mittel Geyersdorf, ob, Dębowa łąka,
Mittel Glomkau (niem.), ob. Gołębiewo śre-

dnie 1 Rumianowo,
Mittel Goldmansdorf, ob. Bzy pośrednie.
Mittelgrat, ob. Grań pośrednia,
Mittel-grossen bohrau, ob. Borowo 3).
Mittel-Grzibno, ob. Grzybno.
Mittelgut (niem.), wś. na pol.-prusk, Mazu-

rach, pow. ostródzki, st. p. Bieża, okr. urz.
stanu cywiln. Olsztynek. W 1850 r. 116 mk,

Mittelhaken (niem.), wyb. pow. gdański, nad
Baltykiem, na Mierzei fryskiej, należy do
Sztutowa, gdzie jest st. p. Kś. Fr,

Mittelhof (niem.) 1.) dobra koronne, w
pow.iokr, mitawskim, par. zessawska (Ses-
sau). 2.) M., folw. dóbr., Alt-Auz w pow,
i okr. tukumskim, par. auceńska (Auz). 3,)
M., folw. dóbr Zirau, w pow. i okr. hazenpo-
ckim, paraf. zakonno-hazenpocka (Ordens-Ha-
senpot). 4). M., folw. dóbr Laiden, tamże, par.
neuhauzeńska (Neuhausen). 5.) M., folw, dóbr
Gros-Aswikken, tamże, par. amboteńska (Am-
boten), 6.) M., folw. dóbr Graweesen, pow, ha-
zenpocki, okr. grobiński, par, grobińska.

Mittelhof 1.) folw. do Polskiej Wierzbicy,
pow. kluczborski. 2.) M., folw, dóbr Zalesie
(Salesche), pow. wielkostrzelecki, 3.) M., folw.
do Ornontowice, pow. pszczyński, 4.) M., folw,
do Mizerowa, pow. pszczyński., 5.) M., folw



do Gołaszowic, pow. pszczyński, 6.) M., al.
Wymysłowice, folw. do Kobierzyc, pow. raci-
borski. 7.) M., zamek w Giessmansdorf, pow.
bolesławski. 8.) M., folw. do Ober-Schwirk-
lan, pow. rybnieki. 9.) M., folw. do Hohen-
liebenthal, pow. szumowski. Br. Ch.

Mittelhuette (niem.), ob. Zuta średnia, wyb.
do Osia należ., pow. świecki, par. kat. Płocho-
cin, ew. Osie, Kś, Fr.

Mittel-Fiufen (niem.), ogrody służące mie-
szkańcom Królewca za ulubione miejsca wy-
cieczek, leżą po za murami miasta.

Mittel-Joduppe al. Jodupp, niem. (może
średnie Czarnówko?) wś na pol. prask, Mazu-
rach, pow. gołdapski, st, p. i urz. stanu cywil.
Gołdap, 144 mk. w 1856 r, Kś, Fr.

Mittelmark, ob. Marchia,
Mittelmuehle 1.) młyn, pow. między chodz-

ki, nal. do dom, Mościejewa; ob. Średni Młyn.
2.) M., młyn, pow. czarnkowski, nal. do gm.
i kol. Karoliny; ob. Średni Młyn.

Mittelmuehle 1.) os. młyn. do Lubania,
pow. lubański. 2.) M., do Sabschiitz, pow.
głupczycki. 3.) M., do Krapkowie, pow. opol-
ski. 4.) M., do Żórawia, pow. rybnicki, 5.) M.,
do Rozwodza, pow. wielko-strzelecki. 6.) M.,
do Szymiszowa, pow. wielko-strzelecki. 7.) M,
jeden ze Złotowskich 1ałynów, pow. trze-
bnicki. , Br. Ch.
Mittel-Pogabien (niem.) ob. Średnie Po-

góbie .
Mittel-Pogobien (niem.), ob. Średnie Po-

góbie,
Mittel-Ruda, (niem.), ob. Średnia Ruda (?),

folw. do Trzebielucha, pow. grudziądzki, st. p.
i okr.urz. stanu cywil. Trzebieluch, pow. cheł-
miński, | Kś, Fr.

Mittel-Salpkeim (niem.) ob. ŚrednąSalpik?,
wyb., pow. ządzborski, st. p. Nakomiady.

Mittel-Schweikowen (niem.), ob. Średnie
Szwejkowo. Ka. Fr.

Mittelthal, os., pow. czarnko wski; 2 dm,,
6 mk.; nal. do gm. i kolon. Karoliny, Poczta

w Siedlisku, st, kol. żel. i tel, w Trzciance.

Mittelthal (niem.), wyb., pow. rastembor-
ski, st. p. Dryfort.

Mittel-Upalten (niem.), ob. Średnie Upałty.
Mittelvorwerk 1.) folw. do Neuhammer,

pow. bolesławski, 2.) M., folw. do Seifersdorf.

3.) M., folw. do Tschirne, oba w pow. bolesła-

wkim. 4,) M, folw. do Baumgarten, pow. klucz-
borski, 5.) M., folw. do Kochcic, pow. lubli-

niecki. 6.) M., folw. do Habendorfifol. do Neu-

dorf, pow. Reichenbach. Br. Ch.
Mittelwałd (niem.), os leś., pow. Świecki,

st. p, Nowe.
Mittelwalde (niem.), 1.) ob.Międzybórz. 2.)

M., ob. Mięciarzyn. 3.) M., ob. Kuwróżek i
Mittenwalde.
Mittelwalde, miasto nad rz. Nissą, w reg. Wro-
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cławskiej, pow. bystrzyckim (Habelschwerdt),
pod 508 48” szer. i 39921 16” długości,
na wzniesieniu 1256 st. par. nad poz. morza.
Leży w odl. !/, mili od granicy Czech, 130
kil. od Wrocławia a 58 kil., od Kamenz. Po-
siąda kościół par. katolicki, szkołę katol., urząd
miejski, główną komorę celną pograniczną, sta-
cyą pocztową, st. dr. żel. górnoszląskiej. F'a-
bryki tytoniu: i płótna i handel płótnem. W
1840 r. 254 dm., 1763 mk., w tej liczbie tyl-
ko 51 ew. W 1870 r. było 2152 mk. W 1384
r. istniał tu już kościół parafialny. Hussyci
spustoszyli M. w 1428 r. W 1590 r. prote-
stanci zajęli kościół i osadzili swego ducho-
wnego, lecz już w 1625 r. powrócił katolicki
proboszcz, W 1648 r. Swzedzi spalili ze szczę-
tem miasto, które odbudowało się dopiero

1676 r. Kościół tutejszy upiększony i rozsze-
rzony w 1712 r., otrzymał w darze obraz Ma-
donny, przesłany przez Innocentego XI So-
bieskiemu po odsieczy Wiednia. Obok miasta
znajduje się majorat hr. Althann, z pięknym
zamkiem, zarządem dóbr, gorzelnią i browarem.

Mittel-W arkau (niem.), wś, pow. wystru-
eki,st. p, Auloweehnen, okr. urz. stanu cy-
wil. Budwethen; 149 mk, (1856 r.)
Mittenwalde 1) folw., pow. krotoszyński,

ob. Międzyborze. 2) M., pow. bydgoski, ob.
Dąbrowo Małe.

Mittenwalde 1.) al. Aittelwalde (niem.), al.
Kuwrózek (ob.), dobra, pow. toruński, st. p.
Ostaszewo 4 kil, odl, Zawiera 146:58 ha roli
orn. i ogr., 8.07 łąk, 0'68 pastw., 4'11 nieuż,,
1-85 wody, razem 155*90 ha; czysty dochód
z gruntu 2226 mrk. Właśc. Ema Feldt w To.
runiu, Par. kat. Swierczynki, ew. Chełmża,
szkoła Brąchnówko. M. zostało założone w
1822 r. Ma 10 bud., 4 dm.. 70 mk. 38 kat.,
32 ew. 2.) M., kolonia, pow. wystrucki, st. p.
Gruenheide. W 1858 r. 37 mk. 3.) M., leśni-
etwo, pow. gąbiński, st. p. Malwiszki. W 1856
r. 12 mk. 4.) M., wś, pow, kłajpedzki, st. p.
Lankuppen, okr. urz. stanu cywil. Plucken-
Martin. 5.) M. oś., pow, piłkałowski, st. p.
Schorellen. W 1856 r. 23 mk. Kś, Er.
Mittlau (Mittel,- Ober-i Nieder,), w 1887 r.

Mittelow, wśi dobra, pow. bolesławski. W 1844
r. Ober M. miało 79 dm., 483 mk. i szkołę ew.
od 1742 r.; Mittel M, 42 dm., 263 mk., Nieder
M. 25 dm. 156 mk. Ludność przeważnie
ewangielickąa,
Mittoka, ob, Mitoka,
Mittoszin, węg. Marczałfalva, wś w hr. lip-

towskiem (Węgr.), 47 mk.
Mitulin, wś, pow. złoczowski, 22 km. na

płd.-zach., od sądu powiat. w Złoczowie, 5 km.
na płd.-zach. od urzędu poczt. w Olszanicy,
Na wsch' i płd, leżą Nowosiółki Zahalczyne,
na zach.: Słowita, Krzywice i Przegnojów, na płn.-zach, Przegnojów (3 ostat, miejsc. w pow.
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przemyślańskim), Wody płyną małą strugą,
od płd. na płn., a potem na zach. i wpadają
do t. zw. stawu Przegnojowskiego, utworzo-
nego przez pot. Przegnojówkę, dopływ Pełtwi.
Zabudowania wiejskie leżą w płd. stronie ob-
szaru, Jedna grupa domów zwie się „„Kowa-

lem,* druga „„Na granicy*, Przez wieś idzie
gościniec lwowsko-złoczowski, Własn. więk.

. marolior. 138, łąk iogr. 39, pastw. 69, lasu 50;
wł. mn.rolior. 994, łąk i ogr. 225, pastw. 48,
lasu 4mr. Wr. 1880 było 861 mk. (obszar dwor.
Olszaca), między nimi 455 obrz. gr.-kat., 390
rzym.-kat. Par. rzym.kat, w Gołogórach, gr.
kat, w Nowosiółkach Zahalczynych. We wsi
jest cerkiew, szk, etat, jednokl. i kasa pożycz.
gm. z kapit. 376 zł. w. a, W polu zwanem
„„Mogiłki** przechowały się kurhany poniszczo-
ne i pozaorywane, w których dawniej znacho-
dzono czerepy i sprzęty kamienne. Takżewpo-
lu pod „Babiną Kiernicą* znaleziono popiel-
nicę i krzemienne piłki, L, Dz.
Mituwa, rzka w gub. kowieńskiej, lewy

_ dopł. rz. Ławeny (Lawen-aa),pr.dopł. Muszy.
Mitwa 1.), rz. w gub. kowieńskiej, prawy

dopł. Niemna, wypływa z niewielkiego błota
pod wsią Grumkojnie, w pow. rossieńskim,
około5w. od Dubissy, naprzeciw m. Ejrago-
ły. Z początku płynie w kierunku płd.-zchd;
przyjąwszy z lewej str. rz. Grausantę, przybie-
ra kierunek płn.-zachodni, a potem wschodni,
poczem, po połączeniu się z rz. Widawią, zwra-
ca się na płd.-wschód i płynie w tym kierun-
ku do ujścia w Niemen pod Jurborgiem, po*
wyżćj którego opływa wś 5mukucie, Długość
jej dochodzi do 90 w.; przy ujściu szeroka do
10 sążni, a głęboka 7 stóp. Spławna na wio-
snę, na przestrzeni 300 w. od ujścia, poczyna-
jąc od st. Bardzie, Pod Jurborgiem urządzony
jest na M. prom. Z lew, str. M. przyjmuje
rzki: Upie, (rausantę, Śnietołę, Ontwardę
i Imstrę z Jodkupką (pod wyr. Imstra mylnie
podano, że M. jest dopływem Imstry). Prawe
dopływy M. są: Okmiena, Olsa, Tydyk, Jodu-
pis, Widawia, Głoble i Kamie, 2.) M., prawy
dopływ Prypeci, ob. Mytwa. J. Kre.
Mityńce, wś kośc. nad rz. Bożkiem, pow.

starokonstantynowski, na płd.-zchd, od m.
powiat.; ob. Arch, J, Z. R, cz. VI, t. 1, 291,
dodatki 354;-357.
Mitzkaweitschen al. Szaiben (niem.), wś

na Litwie prus., pow. stołupiański, st. p. Pil-
lupoenen; okr. urz, stanu cywil. Podszohnen.
W 1856 r. 174 mk,

Mitzken, 1.) al. Mitzko-Manduili (niem.), wś
na Litwie prus., pow. szyłokarczemski. 2.) M.,
al. Zigauden-Paul (niem.), dobra chełm, na Li-
twie prus., pow. kłajpedzki, st. p. dr. żel.
i iokr, urz, stanu cywil. Proekuls o 7 kil,

' Razem z folw. Spenden mają 259'10 ha ro-
|iorn, i ogr. 11490 łąk, 12:80 pastw., 
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18:60 nieużyt., razem 405'40 ha; czysty do-
chód z gruntu 2469 mrk. Mlekarnia i hodo-
wla bydła holend, rasy. W 1856 r. 45 mk.
Mitzlizo (niem.), skrócone, tyle eo Mikołaj.
Mitzako 1.) Bajohr al. Alznen (niem.), wś na

Litwie prus., pow. kłajpedzki, st. p. Pliki,
okr. urz, stanu cywil. Gr. Jagschen. W 1856
r. 141 mk., 980 mr. obszaru. 2.) M. Mandwill
(niem.), ob. Mitzken. 3,) M.-Zhewel/ al. The-
wellen (niem.), wś na Litwie prus., pow. szy-
łokarczemski, st.p. Kallningken, okr. urz. sta-
nu cywil. Spucken. W 1856 r. 90 mk.

Mius, rz., ob. M$ijus.
Mixein 1.) Gross al. Gr. Miaten (niem.),

wś, pow. gąbiński, st, p. Judtschen, okr. urz.
stanu cywil. Lolidimmen. W 1856 r. 99 mk.
2.) M. Klein al. Kl, Mimten (niem.), wś, pow.
gąbiński, st, p. Nemmersdorf, okr. urz. stanu
cywil. Austhinehlen. W 1856 r. 98 mk.
Mixłauken al. Mitalauken, Lutkus, Zucker-

wischken (niem.), majątek chełm., pow. ragne-
cki, st. p. Lengwethen 4 kil. odl, okrąg
urzędu stanu cywil. Pucken. Zawiera 95:45
ha roli orn. i ogr., 15:32 łąk, 8:57 nieuż., 0:65
wody; czysty dochód z gruntu 771 mrk. Do
M. należy także Ruddecken; obejmuje roli
orn. iogr. 10:98 ha, łąk 1.02, nieuż. 0.58.
Cały klucz razem ma 12761 ha. Kś. Fr.
Mizalców (?), okr. wiejski, pow. newelski,

w 3 okr. pol., gm. pieszczańska, 178 dusz, rew.
Mizany, folw. w Inflantach, polskich na £Ło-

twie katolickiej, pow. rzeżycki, par. wieloń-
ska, dek, rzeżycko-łubańskiego, stanowił nie-
gdyś przyległość dóbr Wielony, które wraz
z innemi po Rykach drycańskich odziedziczyli
Manteuffiowie. Obecnie należy do bar. Ry-
szarda Manteuflla, dziedzica majętności Tau-
nag, położonych w tymże powiecie, Na obsza-
rze tego folwarku są ślady starożytnego ło-
tewskiego horodyszcza (po łotewsku „,Piles-
kalus*, po niem. „lettischer Burgberg*), sięga-
jącego epoki przedhistorycznej, a z którego
w dni pogodne widzieć się daje wyraźnie 12
wież kościelnych parafii okolicznych, dwa

miasteczka prywatne (Wielony i Warklany)
i źwierciadło wód rozległego jeziora Łubanu,
błyszczące na samym już niemal widnokręgu.
Mizańską górę zamkową zwiedzał w 1882 r.

badacz Łotwy dr. August Bilenstein w towa-

rzystwie profesorów uniwersytetów krolewiec-

kiego i dorpackiego, drów Betzenbergera i
Stiedy, a wycieczkę do M. opisał wyczerpu-
jąco w „,Baltische Monatsschrift* (str. 731—
733). Zarząd gminny I policyjny w miastecz-
ku Wielonach. ? G..A.

Mizary, WŚ, pow. łukowski, gm. Prawda,

par. Stoczek. Ma 39 dm., 365 mk,, 922 mr.
W 1827 r. wś rząd., 34 dm., 232 mk,

Mizdrza, rzka śród moczarów, w płd, stro-
nie Polesia, w pow. rzeczyckim, bierze począ-



 

tek w okolicy zaśc. Brusiejki, przepływa oko-
ło wsi Muchojedy i po za nią łączy się z dru-
gą strugą równoległą, zwaną Kruciejka, która
ginie bez ujścia w nizinach błotnych, zajmują-
cych niezmierną przestrzeń pomiędzy Derno-
wiczami nad Prypecią i Demidowiezami nad
Sławeczną, | A. Jel.
Mizerka 1.) wś i folw., pow. sochaczewski,

gm. i par. Kozłów biskupi, odl. 7 w. od So-
chaczewa. W 1827 r. 5 dm., 29 mk. Obecnie
folw. M. rozl. mr. 814: gr. or.i ogr. mr. 289,
łąk mr. 15, past. mr. 1, nieuż. i place mr. 8;
bud, ur, 1, z drzewa 4; folw. ten w r. 1873
oddzielony od dóbr Sucha. 2.) M., os., pow.
kutnowski, gm. i par. Rdutów, 1 dm., 18 mk.,
1 mr., należy do Rdutowa. 3.) M., os., pow.
kolski, gm. Drzewce, par. Dąbie, odl. od Koła
w. 15, dm. 1, mk. 8. Br. Ch.

Mizerna, pot. górski, spływa z płd. stoków
działu Lubania, w pasmie Grorców, w obr. gm.
Mizerny, w pow. nowotarskim, płynie górską
doliną na płd., przerzyna wś Mizernę, a przy-
jąwszy od praw. brzegu potok Sygulinę, prze-
chodzi na wschodni obszar gminy Maniów,
gdzie niedaleko młyna (ichorzyna zlewa swe
wody do Dunajca z lew. brzegu, Długość bie-
gu 7 kil. Br: G.

Mizerna, wś, w pow. nowotarskim, nad po-
tokiem tejże nazwy, na płd. stoku działu Lu-
bania, w pasmie Gorców, na wsch. od Maniów,
a na zach. od Kluszkowiec, Zachodnią granicę
tworzy pot. Sygulina, dopływ Mizerny. Za-
budowania legły nad pot. Mizerną. Należy
de par. łac, w Maniowcach. Do końca zeszłe-
go wieku należała do sstwa czorsztyńskiego.
W r. 1777 było tutaj dm. 25, mk. 132; r. 1799
dm. 31, mk. 198; r. 1824 dm. 31, mk. 202;
w r. 1869 dm. 32, mk. 227 (112 męż., 115
kob.); w r. 1850 mk. 237. - Według lustracyi
zr. 1765 było tu 7 zarębników; opłacali czyn-
szu rocznego złp. 106 gr. 24. Wójtostwo w M.
dzierżyły Józefa i Elżbieta Przedolszowskie za
przywilejem Stanisława Augusta II z 22 mar-
ca 1765. Do r. 1824 M. była własnością rzą:
dową. Obszar większej posiadłości obejmuje
roli ornej 42, łąk i ogr. 13, past, 14, lasu 572
mr.; mniejszej zaś posiadł. roli or. 186, łąki
ogr. 81, past. 69, lasu I mr. Właściciel Anto-
ni Gerzabek, St. p. w Maniowach. Br. G.
Mizerów, niem. Miserau, wś i dobra, pow.

pszczyński na Szląsku, odległe 11/, mili od
Pszczyny. Obszar dworski należy do dóbr
księstwa pszczyńskiego (Pless) i składa się
z folw. M., Mittelhof i Kleinhof. M. ma 760
mr. roli i 400 mr. łąk; Mittelhof 300 mr. roli
i Kleinhof 310 mr. rolii 100 mr. łąk. Gleba
żytnia, położenie niskie, bagniste. WŚ M. na-
leży do par. kat. w Suścu a ew. w Pszczynie,
Jest tu 6 gospodarzy, mających od 20 do 30
mr. roli, 19 ogrodziarzy (4 do 10 mr.) i 22 ko-
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morników. Pastwisko wspólne 200 mr. i 50
mr. łąk, Do M. należą kolonie: Borki i Widok,

Mizery, wś, pow. sejneński, gm. i par. Lej -
pumy (ob.), odl. 45 w. od Sejn, ma 4 dm,,
42 mk,

Mizgała, pustk., pow. sieradzki, gm. Gru-
szczyce, par. Wójków, odl. od Sieradza 18 w.
Ob. Jastonna.

Mizgierze, wś, pow. rossieński, par. chwej-
dańska.

Mizginy, wś, pow. rossieński, par. wewir-
żańska,
Miziaków, ob. Miedziaków,
Miziakowskie chutory, ob. Miedziakowskie

futory,
Miziowa, leśniczówka na obsz. dworskim

Chlebowie Świrskich, pow. przemyślański,
Miziureńce, w dok. Myziuryńce, wś kośc,

nad bezim, dopł. Horynia, pow. krzemieniecki,
na płd.-wsch. od Zahajec; ob. Pamiat. Kij.
Arch. Kom., t. IV, ez, 1, 79; Arch. J. Z. R.,
Gz. 1; 6, 4; 358, J. Krz.

Mizlicina (dok.),. miejscowość pod Gnie-
wem, dziś już nieistniejąca, pow. kwidzyński;
zachodzi w dok. z 1258 (ob. Perlbach, Pr. U.
B., str. 149). Kś. Fr.

Mizniki, wś włośc., pow. orszański, w 8
okr. pol. (Babinowicze), gm. wysoczańska (o 6
w.), zapasowy skład zboża wiejski.

Mizocz, w dok. M. Wielki al. Nowy, Miezocz,
mko nad rz, Stubłą lub Stubełką, pow. du-
bieński, w 1 okr. polie. Warkowicze (o 14 w.),
gm. w miejscu, o 26 w. na wsch. od Dubna,
a po 30 od Równego i Ostroga, o 12 w. od st.
dr. żel, kijow.-brzeskiej Zdołbunowo, 8 w. od
st. Ozierany (na linii ku granicy austr.). Ma
1795 mk,, 1303 mr. gruntów dwors., 1721 mr.
włośc., obszerne lasy sosnowe, dębowe, świer-
kowe i mieszane. W M. znajduje się cerkiew
paraf., kościół kat. filial. pod wez, $. Jana Ne-
pomucena, należący do par. Ostróg, synagoga
(pozwolenie na wybudowanie której dał Fe-
liks Turski, biskup łucki, 12 gradnia 1774 r.),
szkółka ludowa 2-klas., browar piwny, gar-
barnia, apteka, lekarz. Gleba urodzajna, czar-
noziem z gliną, rodzi wszystkie gatunki zboża,
szczególniej wyborną pszenicę sandomierkę;
od 1875 r. plantacye buraków cukrowych,
W samem mku jest 101 dm., zamieszkałych
przez żydów trudniących się handlem. Odby-
wa się tu 13 dorocznych jarmarków, na któ-
rych sprzedają miejscowe produkty; ważny
punkt dla handlu smołą. M. znajduje się w u-
roczem położeniu, lekko wzgórzystem, wśród
gęsto rozrzuconych wsi, otoczonych owocowe-
mi sadami, stanowiących obecnie bogactwo
włościan, których w połowie XVIII w. na-
kłonił do tego ówczesny dziedzic Józef Kar-
wicki, kaszt, zawichoski. Majętność, do któ--
rej, oprócz mka M., należą wsie: Piwcze, Mizo-
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czyk, Stubło, Biełaszów, Wielka Moszczanica,
Stupno, folw. Kłopot i os. czynszowa Hurby,
położona wśród lasów, jest obecnie w posia-
daniu jego prawnuka Józefa hr. Dunina Kar-
wickiego, sędz. honor. okr. dubieńskiego, któ-
remu dostała się z działu familijnego, dopeł-
nionego 1865 roku pomiędzy bratem Franci-
szkiem, dziedzicem dóbr połońskich, i siostrą
Celestyną, zamężną za Alfredem hr. Wodzie-
kim, właścicielką dóbr lubarskich nad rz.
Słuczą. M. posiada piękną rezydencyą muro-
waną, nad stawem, otoczoną dwoma piętrowy-
mi pawilonami i obszernym cienistym parkiem,
założonym w drugiej połowie zeszłego wieku.
Miejsce to przed laty kilkudziesięciu słynęło
z zabaw i zjazdów. Bywało tu wówczas wielu
znakomitych mężów, między innymi często tu
gościł Tadeusz Czacki. Za staraniem miejsco-
wego dziedzica w M. stanęła w 1875 r. akcyj-
na fabryka cukru i rafinerya z systematem
dyfuzyjnym, przerabiająca od 80—100,000
12-pudowych berkowców buraków. Fabryka
ta podniosła dobrobyt w całej okolicy, tem
bardziej, że urodzajność gruntów i bliskie
położenie od st. dr. żel. Zdołbunowo i Oziera-

" ny, przyczynia się wiele do ożywienia stosun-
ków handlowych. M. jest bardzo starą osadą,

w miejscowem archiwum znajdujemy ślady,
że: „Roku od stworzenia Swiata 6830 Indicta
siódmego, od Narodzenia Chrystusa 1322 d.
20 Decembris* Lubart Gredyminowicz, ks,
łucko-włodzimierski, nadaje jako fundusz do
zamku ostrogskiego dobra pod Łuckiem: Ro-
żyszcze i Teremne, a pod Ostrogiem: sioła Bu-
szczę z dworzyszczem  Borszczowieckiem, M,
Wielki, M. Mały, Buderaż, Piwczę i Toczewi-
ki, który to fundusz Aleksander, w. ks. litew.,
w Grodnie 1498 r. aprobował., Fundusz ten

- do akt metryki koronnej d. 31 marca 1629 r.
_w Warszawie przyjęty, Następnie spotykamy
donacyą na te dobra ur. Pawłowiczowi, od
którego 3 maja 1594 r. kupił je ks. Janusz
Ostrogski i do ordynacyi ostrogskiej przyłą-
czył. Pod d. 5 stycznia 1711 r. przed aktami
grodzkiemi krzemienieckiemi widzimy zezna-
nie ks, Aleksandra Dominika Lubomirskiego,
ssty sandomierskiego, dożywocia na te dobra
ur. Charbijewiezowi, pułkownikowi chorągwi
tatarskiej ordynackiej, Około 1720 r. dobra
te, jako posagowe, przeszły w dom Duninów
Karwiekich, na co jednak z powodu istniejącej
jeszcze, choć tytularnie, ordynacyi ostrog-

skiej, nie można było spisać formalnej inter-
cyzy; dopiero, Jak widać, dla zlegalizowania te-
go posiadania spotykamy dokument z d. 17 lu-
tego 1748 r., oblatowany t. r. 19 lutego przed
aktami grodzkiemi łuckiemi, już na imię syna
podkomorzego sandomierskiego, autora „Sy-
stemu reformy Rzeczypospolitej, „a mianowi-
cie na imię Józefa Dunin Karwickiego, regen-  

ta koronnego, i Heleny z Szembeków, wydany
przez ks, Sanguszkę, miecznika w. ks. litew.
Od tego czasu dobra te z przyległościami zo-
stają w posiadaniu rodziny Karwiekich. Ob.
Arch. J. Z. R., cz. I, t.1, 203, 207; ez. III,

8, 19; 02 V;'bę4, 402-400: JD, K.
Mizoczyk al. Mizocz Mały lub Stary, wś nad

rz, Stubełką, pow. dubieński (dawniej w pow.
łuckim), o 21/4 w. na płd.-wsch. od Mizocza;
202 mk., 366 mr, ziemi dwors., 433 włościań.,
w bardzo dobrej glebie. Osada starożytna,
sięgająca XIV w., jak świadczy nadanie z d.
20 grudnia 1322 r. Lubarta Gedyminowicza,
ks, łucko-włodzimierskiego (ob. Mizocz), M.
należy do dóbr mizockich hr. Józefa Dunina
Karwickiego. Por. Arch. J. Z. R., ez, I, t. 1,
208, 207. J.D.K.
Mizow, Mizowo, ob. Myzowo.
Mizulicze, w spisach urzęd, Mizulicze, wś

dawniej szl. a teraz włośc. nad jez. Świr, pow.
święciański,,w 4 okr. polic., gm. i okr. wiejski,
Wiszniew (o 7 w.), 056 w. od Święcian, 6
dm., 58 mk. kat. (21 dm. rew.).

Mizuń, rus. Myzuń z Pszenicznikiem, Kropi-
wnikiem i Nowym Mizuniem, wś, pow. doliński,
Główna część wsi M. Stary, odl. o 12 kil. na
płd.-zach, od sądu pow. i urzędu poczt. w Do-
linie; grupa domów najdalej na płd, wysunię-
ta „Na Roskołach'* (al. Roszkoło) odl. 38 kil.
na płd.-zach. od Doliny, Cały ten obszar leży
między 48047' a 48958! płn, szer. i między
41715 a 41?85' wsch, dłg. od F. Na zach.
od niego leży Kalna, na płn, Witwica i Knia-
ziołuka, na wsch. Nowosielica niżna i wyżna,
Pacyków, Wełdzirz, Nowoszyn i Ludwików-
ka, na płd. Seneczów, na płd.-zach. Rożanka
wyżna i niżna (obie w pow. stryjskim). Cały
obszar leży w Beskidzie lesistym, w dorzeczu
Dniestru. Wzdłuż granicy wsch. płynie na
małej przestrzeni Swica, dopływ Dniestru, od
płd. na płn. i oddziela M. od Pacykowa i No-
wosielicy, Do Świcy wpada w obrębie wsi
Mizunka. Wchodzi ona tu od płd. z Seneczo-

wa, płynie środkiem płd. części obszaru krę-
tym biegiem, a w kierunku przeważnie płn,-
wsch , następnie tworzy na małej przestrzeni
granicę od Kalnej, poczem skręca na wsch.
i płynąc środkiem płn części obszaru przybie-
ra kierunek płn,-wsch., zatrzymując go aż do
ujścia. Ze znaczniejszych dopływów przyjmu-
je Mizunka w obrębie wsi od praw. brz. poto-
ki: Jałowy, Sapolej, Sokolin, Pionkę z Troja-
nem od lew. brvz., łysyniec (al, Lesenieę),
Dziadycz (ob.); od lew. brz.: Skoperszczak
z Żarwyńcem teź z lew. brz., Sobol, nastający
w płd.-zach. narożniku wsi, a płynący aż do
ujścią wzdłuż granicy od Kalnej w kierunku
płn.-wsch., wsch. a w końcu płn-wsch.-wsch.,
Hłuboki, Bystry, Falaczarski (z pot. Migłym
od praw. brz., a Tersowanym i Roztoką od



  

lew. brz.), BernyiKrajnę (ob.), zasiloną licz-
nymi dopływami z praw. i lew. brz,, zbierają-
cymi wody z całej płn, kończyny obszaru.
„Z ważniejszych grup i łańcuchów górskich
wymieniamy: po praw, brz. Mizunki od płd.
ku płn. Kiczerka między Mizunką a pot. Jało-
wym (szczyt 1113 m.), Dauszka (ob.) między
pot. Jałowym a Sapolejem, ze szczytami Dau-
szka wyżna (1294 m.) i Dauszka niżna (1097
m.); Chom (ob.) ze szczytem 1347 m. wys. i
Petriwec (szczyt 1010 m.) między pot. Sapo-
lejem a Sokolinem; Szczawna (szczyt 1176 m.)
między Sokolinem a Pionką i Trojanem; Pod
Pianulskiem ze szczytem Pianulą (1003 m.)
między Pionką a Lesenicą; Tarnica (1060 m.)
i Łysa (1160 m.) na praw. brz. Lesenicy. Na
lew. brz, Mizunki wznoszą się w płd. stronie
obszaru; Czyrak (1251 m.) w narożniku płd.-
zach., na granicy wsi, między Ńkoperszcza-
kiem a Żarwyńcem; Pereniż Wielki (1000 m.),
Pereniż Mały (956 m.), Krasna (1136 m.) i
Bukowec między Sobolem a Mizunką ze szczy-

tem 1112 m. wys.; w płn, zaś stronie wsi:
Przysłóp (szczyt 1012 m.), Pisok (702 m.) nad
samą Mizunką, a na płn. od niego Czerkiszcze
(1126 m.) i Luta (1093 m.). W płn, krawędzi
nakoniec, na lew. brz. pot. Krajnej, wznoszą
się: Zasiadka (644 m., znak triang.), Czerteż
(646 m.) na granicy płn., Osi garb (768 m.,
znak triang.), Główna część zabudowań wiej-
skich, Mizuń Stary, leży u podnóża góry Os-
sos, nad dolną Mizunką i nad dolną Krajną,
zajmuje tedy płn.-wsch, część obszaru (461 m.
punkt najniższy). Na zach. od M. Starego
leżą przysiołki Hołyszyn i Kropiwnik; na płd.
na praw. brz. Mizunki, część wsi Pszenicznik;
na zach. od Pszenicznika M. Nowy, między
górami Lutą a Łysą, na zach. od niego, w do-
linie Mizunki, Sołotwina, kol. robotników; na
płd -zach. krańcu obszaru poszczególne domy
„Na Roskołach'. Własn. więk. (rządowa) ma
roli or, 8, łąk i ogr. 169, past. 285, lasu 26,767
mr.; własn. mn. roli or. 1415, łąk i ogr. 2488,
past, 1761, lasu 9 mr. W M. są znaczne torfo-
wiska u samych stóp Karpat, na pastwiskach
po obu stronach Mizunki. Po lewej stronie,
pod lasem, wynosi torfowisko, porośnięte kar-
łowatą sośniną iświerczyną, do 50 mr., a po-
dobne rozległo się po prawej stronie, od gra-
nie Nowoszyna, Występują tu także torfowi-
ska kompletne o formach wypukłych (Hoch-
moore). Dawne tu są i obfite rudy żelazne,
Z cetnara tej rudy wytapia się żelaza surowe-
go 18 do 26 funtów. Gatunek żelaza dobry.
(Siarczyński, rkp. Ossol. M 1825). W wielkiej
ilości znajdują się t. zw. łupki ałunowe, t. j.
iłołupki, zawierające znaczne masy cząstek or-
ganicznych, a oprócz tego przymieszki pirytu
(siarczku żelaza), sprawiające przywietrzeniu
tworzenie się ałunu i wytryolu żelaza. Znaj-  
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dowano tu także bursztyn koloru zielonawo-
żółtego. O nafcie czyt, Jahrb, der geol. Reichs-
anst,, 1881, str. 158. W r. 1980 było 2094
mk, w M. Starym, 90 w M. Nowym, a 122 na
obsz. dwors. (między nimi 296 obrz. rz.-kat.).
Par. rz.-kat, w Wełdzirzu, gr.-kat. w miejscu,
(dek. perehiński, archidyec. lwowska). Cer-
kwie są dwie: w M. pod wez. Wznies. św,
Krzyża, a w Kropiwniku pod wez, ś. Mikoła-
ja. We wsi jest szkoła etat. 1-klas., c, k, za-
rząd lasów i domen i 3 tartaki wodne. W je-
dnym z nich, o 2 gatrach, 2 piłach zwyczaj-
nych i 1-nej cyrkularnej wyrabiają rocznie
z 1700 mt, kub. drzewa świerkowego i jodło-
wego, 1100 mt. kub, desek, brusów i łat;
w drugim, o 2 gatrąch i 3 piłąch zwyczaj-
nych z 2500 mt. kub, drzewa 1600 mt. kub.
desek, brusów i łat. W trzecim, o 1-nym ga-
trze, 1-nej pile zwyczajnej i 1-nej cyrkularnej
z 800 mt. kub. drzewa świerkowego i jodło-
wego 180 mt. kub, deszczułek rezonansowych.
Za czasów polskich należała wś do dóbr ko-
ronnych, do sstwa dolińskiego w pow. żyda-
czowskim, W lustracyi z r. 1662 (rkp. Ossol.,
M 2834, str. 189) czytamy: „Ta wieś zasiadła
na łanach 10, teraz osiadłych jest 8, Podda-.
nych w tej wsi jest 80, Czynszu dają z łanu
po zł. 40, fecit 320 zł. Owsa z łanu po mac 2,
fecit zł, 8; za stróża i hajduka dają zł. 60;
z młyna dają zł, 50, za karczmę zł. 100. Gręsi
z łanu po 2, czyni 3 zł. 6 gr., 3-cia na pana
podstarościego. Kur z łanu po 4; 2 z osobna
na p. podstarościego. Jajec z łanu po kopie;
drew z łaau wozów 6. -Dziesięciny owczej
20-stą owcę dawać powinni; teraz się dostało

owiec 20, po zł. 2, czyni zł. 40. Dziesięciny
pszczelnej 10 pień; teraz się dostało pniów 6,
po zł. 2, czyni zł, 12. Dziesięciny świnnej od
świń 60 po gr. 8, czyni zł. 6, Sarnę jednę da-
ja. Dwa stogi siana zrobić powinni, Kolen-
dy z łanu po gr. 4, czyni zł. 6 gr. 12. Pop
daje zł, 2. Kniaź w tej wsi prawo pokazał.
Suma prowentu z tej wsi czyni zł. 607 gr. 185,
W Iustracyi zr. 1727 (rkp. Ossol., M 1420)
czytamy: „Wieś osiadła na łanach 10. Osia-
dłość poddanych 134 wołowych, podanych
z nazwiska, jako to: Bordonin, Kucion, Senie-
nicz, Hawrycz, baszczyn, Kuniczyn, Łabycz,
Doczczyn, Ozwarniak, Berczyn, Dulak, Pro-
nicz, Kilczyn, Bodyn, Kierewanie, Dudczak,
Kimizela, Klewetyn it. p.; 89 zagrodników,
jako to: Nahumowicz, Nagonin, Semaniaszyn,
Kubarycz, Bursztyn, Hodowanciow, Pryndzo-
lak, Bełzonow, Bełzecki, Halicki, Puskow,
Marczyszyn, Pacykowski, i t. p. Wdów dwie.

W tej wsi są młyny, przyłączone do arendy
zamkowej. Str. 38: „Powinności poddanych
tej wsi: Pieniędzy czynszowych Z łanu jedne-
g0 po zł. 40, czyni 400 zł.; za stróża i hajduka
zł. 160; za siana stogów 4 winni opłacić zł,
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240; kolendnych pieniędzy 8, rybackich 50,
za dwie sarny 4, spisnego 10 zł. Kniaziowie
płacić powinni za kozaka zł. 120, za hajduka
15, zpól pustych zaś 300 zł. Z gruntu do
cerkwi należącego zł. 24. Owsa mace 20, gęsi
21, kur 42, jajec 10) kop; panu podstaroście-
mu na sustentament z łanu jednego gęś jednę,
kur 2, a drew na opał co potrzeba. Osobliwie
ta wieś za robociznę płaci, jako się w suma-
ryuszu specyfikować będzie. Taż wieś dziesię-
cinę owczą, świnną i pszczelną dawać powin-

na*. Str. 48 zawiera sumaryusz rocznej in-
traty. Czyni ona 1872 zł, Na str, 49 czyta-
my: „Pstrągarnia w M. ze wszystkiem dobrze
opatrzona, która zawsze od tej gromady po-
winna być pstrągami napełniona i pod strażą
tamtejże gromady zostawać”. W inwentarzu
zr. 1758 (rkp. Ossol., N 1419, str. 22 do 24)
czytamy: „„Osiadłość wsi M, 134 (wymienia po
nazwisku). Wołów 80, byków 46, krów 116,
jałówek 20, owiec 635. Powinności wsi: Ta
wieś że obrócona na pańszczyznę, z tej racyi
są jej powinności opuszczone, jednakże dają
hiberny złp. 280, smolackich zł. 190, na koza-
ka zł. 75, pogłównego na rok cały zł. 58. Ta
wieś osiadła na łanach 10. Pstrągów do sa-
dzawki kop 3. Iwaś Popowiez Mizuński z grun-
tu gromadzkiego, którego używa, corocznie
płacić ma zł, 40. Poddanych pociężnych znaj-
duje się 40; robi z nich każdy w tydzień po 2
dni, na rok robocizny wyniesie ciągłej dni
4160. Pieszych, robiących po dni 2, znajduje
się 30; na rok wyniesie dni 8120. Pieszych,
robiących po dniu jednym, znajduje się 50; na
rok wyniesie dni 2600. Suma robocizny pie-
szych 1 pociężnych dni 9880. Rachując dzień
robocizny tak ciągłej jako i pieszej po gr. 8,
czyni zł. 1976. Str. 42: „Gromada mizuńska
na łąkach inwentarskich zrobiła siana stertę
na wzdłuż sążni 5, na czole 2; w M. za hutą
zrobiono wzdłuż sążni 15%, Na str. 77 i nast.
do 89 podany spis wydatków, jako to: expens
na kuźnice mizuńskie tudzież na majstrów i
kuźniaków i innych rzemieślników; na kowa-
lów, sichtanów, na magistra, piecowego, fry-
szera; zapłata cieślom i parobkom; expens po-
toczna na restauracyą kuźnie mizuńskich; za-
płata rudy kopanej i zwiezionej z zamku; ex-
pens na rąbanie sążni do kuźnie, Fabrykę że-
laza w M. utrzymywał rząd do niedawna a
w r. 1875 wzywał zarząd fabryki handlowo-
przemysłową izbę lwowską, do udzielenia dat
statystycznych, odnoszących się do fabrykacyi
Żelaza i towarów żelaznych w Galicyi, mając
na celu rozszerzenie i przeistoczenie fabryki.
Izba handlowo-przemysłowa odpowiedziała na
wszystkie pytania, ale niebawem potem fabry-
kę zniesiono. Lu. Dz,

Mizuńka, rz., wypływa w obrębie gminy
Wyszkowa, w Karpatach wschodnich, w dzia-  

Miż

le Beskidu Wyszkowskiego, z pod graniczne-
go grzbietu karpackiego; płynie zrazu na
wsch., zabierając od praw, brz, dwa górskie
potoki bezimienne i opłukując płd. stopy góry.
Kalinowcami zwanej, 993 m. wys. Zasiliwszy
się od praw. brz. wodami pot. Sidynowca,
zwraca się na płn. doliną górską, a dobiegłszy
do górnych chat Wyszkowa wygina się na
płn.-zach.; przepływa obszar Seneczowa, i
wreszcie w kierunku płn.-wsch. przez obszar
Mizunia podąża do Świcy z lew. brz, Od praw.
brz, przyjmuje potoki Sidynowiec, Rostokę,
Bohuńkę, Strymbę, Krzywicę, Tarnicę, Jało-
wy, Sapolej, Sokolin i Pionkę z Trojanem;
z lew, brz. Bahoński pot. al. Bagna, Beskido-
wiec, Słowiankę, Seneczyn, Skoperszczak,
Sobol, Hłuboki, Bystry, Falaczarski, Berny i
Krajnę. Nad praw. brzegiem rzeki wznoszą
się potężne działy górskie, tworzące dział wo-
dny między Świcą a Mizuńką. Przedewszyst-
kiem postępując od płd. ku pła. mamy szczy-
ty: Heczkę (1108 m.), Mińczoł (1454 m.),
Pusty wierch (1358 m.), Bahonkę (1339 m.),
pasmo Roztoki z szczytami Tomnatyk Mały
(1235 m.) i Tomnatyk Wielki (1204 m.), dział
Dauszki (1264 m.), dział Chomu (1347 m.);
Szeczawną (1176 m.), nareszcie Łysę (1160 m.).
Niemniej górzystym jest brzeg lewy M. Wzno-
szą się tutaj szczyty Kalinowce (993 m.), We-
pienek (903 m.), Buskowa (900 m.), Olszano-
wiec (10438 m.), Czyrak (1251 m.), Krasna
(1136 m.), Bukowiec (1112 m.), Czarna Se-
chła (1188 i 1287 m.), Przysłop (1022 m.),
Jaworzyny (1184 m.), Gorgan (1133 m.),
Przysłop (1012 m.), Luta (1093 m.), Czerkisz-
cze (1126 m.), Pisok (702 m.), Zasiałki (644
m.) i Hlubiczka. Spad wód okazują następu-
jące liczby: 1000 m. (źródła), 847 m. (ujście
Bidynowca), 812 m. (górne chaty Wyszkowa),
759 m, (ujście Słowianki), 812 m. (gór. na cha-
ty Wyszkowa), 759 m. (ujście Słowianki), 653
m. (powyżej ujścia Sapoleja), 544 m. (poniżej
ujścia Pionki), 455 m. (ujście). Wody Mizuńki
przedstawiają w górnej części krainę pstrąga,
a w dolnym biegu lipienia. Br. GQ.

Miżajcie 1.) wś, pow. szawelski, gm, radź-
wiliska, 56 dusz, 495 dz. ziemi, 2.) M. wś,
ow. rossieński, par. kielmeńska, Ja
Miżajtele, wś, pow. rossieński,

meńska, , i
Miżańce, wś, pow. sejneński, gm. Kudra-

ny, par. Lejpuny, odl. 37 w. od Sejn, ma 14
dm., 170 mk. W 1827 r. par. Liszków, 11
dm., 68 mk. M. wchodziły w skład dóbr Ku-
drany (ob.).
Miżance 1.) wś rząd. nad Niemnem, pow.

trocki, w 4 okr. polic., gm. Merecz, okr, wiej-
ski Soleniki, o 14 w. od Merecza a 101 w. od
Trok, 4 dm., 62 mk., z tego 49 katol., 13 pra-
wosł. (19 dusz rew.); należy do dóbr rząd, -

par, Kiel
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Merecz. 2.) M., wś rząd. nad rz. Rawdańką,
pow. lidzki, właściwie Mieżańce, ob.). J. Kre.
Miżany 1.) dobrai wś, pow. trocki, w 2 okr.

polic., gm. Zyżmory, okr. wiejski M., o 11 w.
od Zyżmor, w widłach linii dwu dróg żel. pod
Koszedarami się rozchodzących; 97 dusz rew.,
własność hr. Benedykta Tyszkiewicza. Okr.
wiejski M. obejmuje wsie. M., Ejciekany, Wi-
lany-Gąsiewo i zaśc. Jodyszki, Szukiszki,
Szymkowszczyzna. 2.) M., zaśc. szlach., tam-
że, o 52 w. od Trok, 1 dm., 4 mk, kat. 3.) M.,
osada strażn. przy dr. żel. petersb.-warszaw.,
tamże, o 54 w. od Trok, 4 dm., 21 m, katol.
4.) M., okol. różn, właśc., pow. oszmiański,
w l okr. polie,., o 16 w. od Oszmiany, 9 dm.,
172 mk. kat. 5.) M. al. Mieżany, okol. szl.,
paw. lidzki, w 2 okr. polic., o 48 w. od Lidy
a 12 od Ejszyszek, 11 dm., 79 mk, kat.

Miżewicze, wś, pow. słonimski, b. st. poczt,,
o 16 w. od Rożany a 20 od Słonima. M. w lo-
kacyi 1717 r. wykazane jako wójtostwo w wo-
jew. nowogrodzkiem, pow. słonimskim; nale-
żało wtedy do ekonomii słonimskiej, płaciło
hyberny, czopowego i podymnego 1240 zł.
(ob. Vol. Leg., VI, str. 187). Później zamie-
nione na sstwo niegrodowe. Gdy w 1776 r.
ustawą sejmową podnoszono kwartę w ekono-

mii słonimskiej, wspomniano sstwo miżewic-
kie z przynależnemi do onego wsiami: M.,
Juchnowicze i Woronicze z przyległościami
(ob. Vol. Leg., VIII, str. 574), W 1766 r. po-
siadał je Narbut, marszałek lidzki, opłacając
kwarty 602 zł. 14, A. Jel,

Miżniuny, wś włośc., pow. wileński, 5 okr.
polie., gm. i okr. wiejski Szumsk (o *, w.),
026 w. od Wilna, 17 dm., 205 mk., z tego 25
prawosł,, 176 kat.; należy do dóbr Szumsk
gen. Łabyncewa.

Miżyki, wś nad rz. Wirwitą, pow. szawel-
ski, gm. i par, łuknicka, 38 dusz, 161 dz, zie-
mi. Należała do Berżynian. da Ba”

Miżyniec al. Niżyniec, rus, Miżynec, WŚ,
pow. przemyski, 16 kil. na płd.-wsch. od Prze-
myśla, 9 kil. na wsch, od sądu pow., i urz.
poczt, i st. kol. w Niżankowicach. Na płn. le-
żą Boratycze i Stroniowice, na płn.-zach, Dro-
zdowice, na płd.-zach, Zrotowice, na płd. Grde-
szyce, na wsch. Radochońce (w pow. mości-
skim). Przez wieś płynie pot. Warwa, dopływ
Wiaru, wchodzący tu z Gdeszyc, a płynący
na płn.-zach do Drozdowie i zasilony w obrę-
bie wsi małemi strugami, W dolinie potoku
leżą zabudowania wiejskie (249 m.). W płd.
stronie, na lew, brzegu potoku, dwór, na płn.
graniczy folwark; na płn.-wsch. las Zwierzy-
niec, oparkaniony, a obok niego cegielnia.
W tej stronie wsi wznoszą się poszczególne
wzgórza do 318 i 391 m, wys. Własn. więk,

(ks. Adama Lubomirskiego) ma roli or. 574,

łąk i ogr. 108, past. 67, lasu 541 mr.; wł. mn,  
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roli or. 828, łąk i ogr. 165, past, 39, lasu 154
mr. W r. 1680 było 1022 mk. w gm., 133 na
obsz. dwors. (między nimi 381 obrz. rz.-kat.).
Par. rz.-kat w miejscu (dek. mościski, dyee.
przemyska). Należą do niej Boratycze, Dro-
zdowice, Grdeszyce i Stronowice. Dokument
pierwszej erekcyi tej parafii zaginął. Wr. 1488
wznowili fundacyą Piotr Derśniak z Rokietni-
cy i Jakób Kamieniecki z Nowodworu. Kościół
mur. wzniesionyi konsekrowany w r. 1772
pod wez. WW. $$, Przy kościele istnieje brac-
two ś. Trójcy i wstrzemięźliwości od napojów
gorących. Par. gr.-kat, w miejscu 4dek. ni-
żankowieki, dyec. przemyska). Należą do niej
Zrotowice i Grdeszyce, ktore to wsie, jak się
z dawnych metryk okazuje, tworzyły niegdyś
osobne parafie. We wsi jest cerkiew pod wez,
ś. Bazylego, szkołą etat. 1-klas. i szpital ubo-
gich, założony w 1758 r. przez Adama hr.
Mniszka, w celu utrzymania 5-ciu ubogich
miejscowych, M. jest siedzibą głównego za-
rządu i punktem środkowym dóbr ks, Adama
Lubomirskiego, administrowanych w własnym
zarządzie. Dnia 1 grudnia 1877 r. puszczono
w ruch gorzelnię, zbudowaną kosztem 16,000
zł. w. a. Opis tej gorzelni wraz z planami umie-
ści. M. Zajączkowski w „,Dźwigni*, Lwów
1878, NM 4, str. 28. Lu. Dz.

Miżyreczje, właśc, Międzyrzecz, wś, pow.
wołkowyski, ob. Międzyrzecz 1.). Do wiadomo-
ści tam podanych dodać należy, że leży przy

zlewie Saski, Dubówki i Zerdnianki, dopły-
wów Zelwy.
Mje... nazwy kaszubskie tak się rozpoczyna=

jące ob. pod Mie.

Mjedźwiez, po niem. Medewitz, wś, właści-
wie złożona z dwóch części: Medewitz i Bir-
kenrode, w części serbska, na saskich Łuży-
cach, w pow. budyszyńskim, W 1880 r. 47

dm., 2856 mk., w tem 87 Serbów. 4, J.P.
Mjeliczkj, kasz.. ob, Miliczek.
Mjereszeno, kaszub, ob. Mieruszyn,
Mjerkow, niem, Merka, wś serbska na sa-

skich Łużycach, pow. budyszyński. W 1880 r.
28 dm., 146 mk., w tem 110 Serbów. 4. J. P.

Mjeszicy, Meschwiżz al. Meschitz, wś serbska
na saskich Łużycach, pow. budyszyński, W
1880 r. 47 dm., 27] mk., wtem 237 Serbów.
Mkolyno, w Lib, Ben. Łaskiego, dzisiejsze

Mąkolno,

Mladetzko, wś, pow. tropawski, na Szlązku
austr,, ma 33) mk. Szkoła początkowa.
Mlakowatie, grupa zabudowań w okr. gm,

Szypotu kameralnego, w przysiołku Hroby,
w pow. radowieckim, Br. G.

Mlatka, góra 946 m. wys., pod 48%56' 80”
płn, szer., a 40? 59' wsch. dłg., od F., w płd,
stronie Orawczyka, pow. stryjski, .

Miądz, wś, pow. nowomiński, gm. i par.
Wiązowna. W 1827 r. 23 dm., 216 mk,
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Mlecewo (niem.), Jleczewo i Mletzewo, dok.
Mileczen, Mylecz XV w., Leczen 1498, Loetzen
1592, Mlietzen 1605, dobra ryc., pow. sztum-
ski, ze st. p. i tel., 6 kil. na płn,-wschód od m.

"pow. Leży w równinie z dobrą, pszenną glę-
bą. M. jest zarazem przystankiem kolei mal-
borsko-mławskiej, o 15 kil. od Malborga,
Okr. urz. stanu cywil, Kołoząb, par, kat. Kal-
wa, ew. Sztum, szkoła Klecewo. Obejmuje
128'89 ha roli orn. iogr., 16'16 łąk, 8'19 nie-
użyt., 0:89 wody, razem 148:63 ha; czysty
dochód z gruntu 2574 mrk. Właśc, Ignacy
Tolkiemitt na Klecewie. W 1868 r. 12 bud,,
5 dm., 57 mk., 45 kat, 12 ew. Jest zamiar
wzniesienia tu cukrowni (1884 r.). Tutejsza
agentura poczt. liczy siędo III klasy. M. wzię-
ło swoje miano zapewne od Prusaka Milcze, któ-
rego wymienia przywilej dla Polaszek wysta-
wiony w 1370 r. W 1490 r. wspomniany
w dok. Olbrecht von Mletcz, Olbrycht z Mle-
cewa (Ob. Kętrz. O lud. pol., str. 195). Da-
lej wymieniają jako posiedzicieli M. Kalkstei-
nów, obok nich Brantów i Milewskich. W po-
łowie XVII w. siedzi tu krótki czas Strembo-
wski. Od tego czasu począwszy dzierżyli M.
Szeliscy (1778). W 1804r. posiada te dobra po-
rucznik v. Hainski, Według taksy rządowej
oszacowano je .na 13,871 tal. Ob. Schmitt
Gresch. des kr. Stuhm, 1868, str. 234. W 1858

"r. był właśc. Woelk. Kś. Fr.
Miechow, wś nad rz. Możanką, dopł. Bere-

zyny, pow borysowski, w okr. pol. łohojskim,
gm. łosznickiej, ma cerkiew; po uwłaszczeniu
było 47 osąd włócznych; miejscowość poleska,
gruntą lekkie, łąki obfite, Al. Jel,

Miecze, folw., pow. mogilnicki; 6 dm,, 100
mk., 1435 mr.; należy do gm. i domu Lino-
wiec, Poczta i gośc. w Orchowie, st. kol. żel.
1 tel. w Trzemesznie, M. St.

Mieczka, rzeka, powstaje z połączenia się
dwóch znacznych strumieni, tj. Mleczki zacho-
dniej i wschodniej, a), M]. zachodnia nastaje
we wsi Grzegorzówce al. Gregorówce, w pow.
rzeszowskim; płynie od źródeł swych na pół-
noc między domostwami tejże wsi, poczem
zwraca się na wschód; przepływa gregorow-
skie łąki śródleśne, gdzie od pr. brz, zabiera
potok Bannę (ob.); następnie przechodzi na
obszar Hadla szklarskiego, Tutaj płynie na

płd.-wsch. przez okolicę leśną, potem łąki, a
przyjąwszy z lew, brz. Tarnawkę, zwraca się
na wsch., następnie płn,- wsch., oddzielając Ha-
dle szklarskie, od Hadla Kańczudzkiego (pow.
łańcucki). Wygiąwszy się znowu ku wscho-
dowi, tworzy granicą między Zagórzem a Ma-

 nastarzem, Od ujścia Turzego pot. w Zagó-
rzu podąża ku płn.-wsch., przez łąki manaster-
skie, gdzie z lew. brz. przyjmuje znaczny stru-
mień Hussów, od wsi Hussowa na płd.-wsch.
płynący, W dalszym swym płn.-wsch. biegu  

Mle

zrasza obszar Siedleczki, gdzie z lew. brz. za-
biera pot. Siedleczkę, opływa miasteczko Kań -
czugę, wieś Niżatyce, zrasza płn.-zach. obszar
Krzeczowie i płd.-wsch, obszar  Urzejowie,
gdzie od lew. brz. przyjmuje Markową pot.,
a nieco poniżej łączy się od pr. brz. z M!eczką
wschodnią. b) MI. wschodnia nastaje ze zle-

wu dwóch znaczniejszych strug leśnych, we
Woli węgierskiej (w pow. jarosławskim);
wschodnia struga spływa z Wielkiego lasu,
pokrywającego półn. stoki góry Bukowego
Garbu (426 m.), zachodnia zaś z zachodnich
lasów Woli węg. Oba te potoki łączą się we
Woli węg., nieopodal pieca wapiennego, na
wys. 249 m, npm. Płynie na północ doliną
górską przez wieś Węgierkę, nad którą od
zach. wznosi się rozłożysty grzbiet Iwa (406
m.), aod wsch, góra Smiagówka (389 m.).
Przyjąwszy od lew. brz. pot. Pruchnik, zra-
sza łąki w Tyniowicach, następnie mija Wię-
ckowice i Bystrowice. W Cząstkowicach za-
biera znaczny strumień Jodłówkę (ob.) z lew.
brz. Opływa od wsch. Cząstkowice i Pełna-
tycze, poniżej których zwraca się na płn.-zach..;
płynie łąkami moczarowatymi popod Zarzyce,
od której to wsi przybiera nazwę „Zarzyce'/,
Poczem płynie granicą Rożniatowa i Krzeczo-
wie (od płd.), a Łapajówki (od płn) i na gra-
nicy Urzejowic, Łapajówki i Krzeczowicz łą-
czy się z Mleczką zach. Odtąd Mleczka połą-
czona płynie na płn., tworzy granicę między
gm. Mokrą Stroną (od zach.), a Zurowiczkami
długimi, Maćkówką i obszarem Przeworska
(od wsch.). Opływa od zach, Przeworsk, prze-
pływa wieś Gorliczynę, wreszcie Grniewczynę,
gdzie uchodzi do Wisłoka z pr. brz. Długość
biegu M. zach. wynosi 25 kil, M. wsch. również
25 kil. M. połącz, 16 kil.; od źródeł więc, czy
to zach., czy też wsch. M., do ujścia do Wisło-
ka, ma długości 41 kil. M. zach. zasilają z pr.
brz, pot. Banna, Łęgi, Turzy, Łapuszka, z lew.
brz. Tarnawka, Hussów, Siedleczka i Marko-
wa. Do M. wsch. z pr. brz. uchodzi p. Mo-
krzyska, al, Moczyska, z lew. zaś brz. Pru-
chnik, Jodłówka i Pantolówka, Do M. połą-

czonej zlewa swe wody od pr. brz. Mirociński,
od lew. Grzęska pot. Spadek wód M. zach,
podają liczby: 330 m. (źródło); 804 m, (las
Iścizna w Grzegorzówce); 258 m. (powyżej
stawu w Hadlu szklarskiem); 285 m. (ujście
Turzego pot.); 226 m. (na dolnym końcu Ma-
nasterza); 214 m. (ujście Siedleczki); 206 m.
(pod Kańczugą); M. wschodniej: 249 m, (po-
łączenie strug źródlanych); 224 m, (pod Ty-
niowicami); 212 m. (ujście Jodłówki); 196 m.
(połączenie się obu Mleczek); 180 m, (ujście do
Wisłoka). W wodach tej rz, żyją ryby: jelee,
kiełb, lin, okoń, płotka, szczupak, śliz, węgorz,
(czasem.). ; Br. G.

Mleczki, wś pryw., pow. wilejski, w 2



 

okr. pol., gm. Dołhinów (o 6 w.), okr. wiejski
Suchobory, o 42 w. od m. pow. Wilejki, przy
b. dr. pocztowej z m. Dołhinowa do Wilejki,
7 dm., 738 mk,, kat.; należy do dóbr Suchobo-
ry, Hryniewskich.
Mleczko Ząka ob. Ząka (V, 633).
Mlieczków, wś i kol. nad rz. Bosak, pow.

radomski, gm. Zakrzew kościelny, par. Cere-
kiew, odl. 8 w. od Radomia, Wś ma 29 dm,,
254 mk., 301 mr. ziemi włośc. i 138 m. dwor.;
kol. ma 7 dm., 41 mk,, 41 mr. W XV w. wieś
królewska, płaci dziesięcinę z łanów kmiecych
dziekanowi kieleckiemu, folwark zaś, zagro-
dnicy i karczma swemu proboszczowi (Dług.
I. 444). Folw, i wś. M, z nomenkl, Zdziechów,
rozl. mr, 569: gr. or.i ogr., m. 198, łąk m. 18,
lasu m. 137, wody m. 1, zarośli m. 31, nieuź,
i place m. 16, w wieczystych dzierżawach,
m. 172. Bud. z drzewa 19, płodozmian 10
polowy, pokłady torfu. W 1874 r. odprze-
dano częściowym nabywcom mr. 300. WŚ M.
os. 20, z gr. mr. 174. Br, Ch. A, Pal,
Mlieczkowa Mogiła, kopiec pod wsią Du-

nieliszki (ob.), pow. poniewieski.
Mleczkowo, wś., pow. inowrocławski, 25

dm., 246 mk. 218 ew., 28 kat., 55 analf. Po-
czta 1 gośc. w Dąbrowie o 4 kil., st. kol. żel,
itel. w Gniewkowie o 18 kil, M. należało do
dóbr Łąsk (ob.). M, St.
Mleczkowszczyzna 1.) zaśc. włośc., pow.

wilejski, w 1 okr, pol., gm. krasnosielska, okr.
wiejski Granicze, o 8 w. od mka Krasne, 4
dusze rewiz.; należy do dóbr rządowych Kra-
sne al. Krasne sioło. 2.) M., os. karcz., pow.
Wilejki, w 1 okr. pol., o 44 w. od m. pow,
Wilejki, przy b. drodze pocztowej, z m, Wil-
na do Mińska, | dm., 7 mk. żydow.; własność
Swidy. J, Krze.

Mieczna, rzeczka powstaje z połączenia się
strumieni płynących od Kierzkowa, Jeżowej
Woli, Godowai Malczowa, w pow. radomskim,
i łączących się pod Radomiem. Od tego miasta
płynie ku półn. koło Lesiowa, pomiędzy Józe-
fowem i Owadowem i na wsch. Jedlińska
wpada z praw. brz. do Radomki. Długa 18 w.
Poniżej Radomia, porusza kilka młynów, po:
mimo że w górnym biegu w lecie prawie zu-
pełnie wysycha (ob. Tydzień Piotrk. 1878,
Ne 40). Pod Lesiowem przyjmuje od prawego
brzegu Pacynkę. J, Bliz.

Mleczna, wś włość., pow. radomski, gm.
ipar. Radom, odl, 5 w. od Radomia, ma 8
dm., 80 mk., 148 mr,

Mieczna- Dziura, pieczara, ob. Haligowce.
Mieczne, jez., jedno z grupy jezior leżą-

cych w dorzeczu rz, Pyrry, dopływu Kotry,
w pow. grodzieńskim (ob. t. II, 834.) |
Mieczówka wś, włośc., pow. rypiński, gm.

Okalewo, par. Lubowidz, odl. 19 w. od Rypi-
na. Posiada szkołę początkową, ma 24 dm.,  
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297 mk., 738 mr. ziemi i 1l m. nieużytków,
W 1827 r. par. Skrwilno, 9 dm,, 119 mk. (ob.
Kod. Dypl, Muczk., II, 232).
Miekarnia al. Melkarnia, kasz. Mlekarnjo,

niem. Mfilcherei-Psalteristen, albo  Dompsalie-
risten-M., wś, pow. świecki, st p. Nowe; par.
kat. Komorsk, ew. Nowe, szkoła Pastwisko.
Ma 7 bud, 6 dm. (1868 r.), 24 mk., 7 kat,, 17
ew.; według szematyzmu dyecezal. z 1867 r.
18 kat. WŚ ta była dawniej własnością bi-
skupstwa włocławskiego; jej dochody szły na
psałterzystów przy tamtejszej katedrze, ztąd
owa nazwa,
Mlekówka (Kętrz), miejscowość w pow.

leckim; w spisach urzędowych niema jej.
Mienek, młyn, ob. Kadłub, pow. olesiński,
Mietzewo (niem.), ob. M/ecewo,
Milewiec, jezioro, niem. Zebener-See, pow.

toruński, między wsią Mlewiee a Nowym.
dworem, ma 420) mr. obszaru. Było tu przed-
tem 12, teraz tylko 6 toni (ob. Wernicke:
Beschr. d. St. Thorn, str. 240). Należało da-.
wniej do benedyktynek w Toruniu. Ponieważ
Torunianie wzbraniali połowu, ustąpiły go
miastu zakonnice za roczny czynsz 50 grz,
wynoszący (ob. Fankidejski Klasztory żeń-
skie, str. 165).
Miewiec 1.), niem. Hofleben, dok. Ki,-Ze-

wen 1222, Lewitz 1282, Leben 1527, dawniej
Kl, Mlewo, dobra ryc.. pow. toruński stacya
poczt, Kowalewo 7 kil, odl. Zawierają 291'38
ha roli orn. i ogr., 68:78 łąk 14'84 nieużyt.,

100:63 wody, razem 275*58 ha; czysty dochód
z gruntu 5650 mrk. Par. kat Kiełbasin, ew,
Kowalewo, szkoła Srebrniki, okr. urz, stanu
cywiln. Rychnowo. Ma 20 bud., 8 dm. 131
mk. W 1868 r. 97 kat., 34 ew. Cegielnia,
w której wyrabiają dreny; hodowla bydła
holend. rasy, trzoda chlewna poprawna. M.
należy do starożytnych osąd, Konrad z M.
(Conrad v. Lewitz) zakłada r. 1282 nad jezio-
rem Łomem wieś Grutę (Frankenhagen; ob.
Kętrz. O ludn. pol. w Prusach,, str. 66). Za
czasów krzyżackich należał M. do komturstwa
toruńskiego; w komturskiej lustracyi zapisa-
ny jest M, jako posiadający 32 włók i płacą-
cy 19 grzywien czynszu. R, 1527 darował
Zygmunt I. M. Toruniowi. Wtedy Niemcy
zwali go dla odróżnienia od wsi Leben, t. j.
Mlewa, „Hofleben.'* Później wydało miasto
M. w wieczystą dzierżawę. W pierwszej poło-
wie bieżącego stulecia obejmował M. 76 włók,
20 mr. i 40 prętów obszaru 8 dm., 22 in-
nych bud, i 93 dusz. Wizyta Strzesza z r.
1667 powiada, że M. był przedtem miejscem
warownem (,„quondam castrum muratum.**);
mesznego nie płacił podówczas. M. wspomina-
ny juź w przywileju łowickim z r. 1222 (ob.
Kętrz. O lud. pol., str. 56.). Z wizyt Poto-
ckiego z r. 1706 dowiadnjemy się, że M. pła-
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cił dawniej 9 korcy żyta i tyleż pszenicy me-
sznego, teraz tylko po 3 korce, (str. 129.). 2.)
M., wybud., niem, M/ewiec-Abbau, pow. toruń-
ski, st. p. Kowalewo, par. kat. Kiełbasin 1 m.
odl., ew. Kowalewo, okr, urz. stanu cywil.
Rychnowo, szkoła Srebrniki; zawiera 661.41
mr, magdeb. obszaru, 22 bud., 7 dm., 54 mk.,

"47 kat. © ew. 38.) M. Neusasserei (niem.),
kolonia, pow, toruński, st, p. Kowalewo. par.
kat. Kiełbasin, ew. Kowalewo, szkoła Mlewo,
zawiera 250'99 mr., 17 bud., 12 dm. (1868 r.),
101 mk,, 75 kat., 26 ew. Okr. urz. stanu
cywil. Rychnowo. Kś. Fr.

Mlewo, dok, Zewen, wś. włośc, nad rz.
Drwęcą, pow. toruński, st. p. Kowalewo, par.
kat. Kiełbasin "/, mili odl., ew. Kowalewo,
szkoła kat, w miejscu, okr, urz, stanu cywil.

-  Rychnowo.; ma 315757 mr. obszaru, 92 bud,,
_ 41 dm., 407 mk, (1868 r.), 390 kat., 9 ew.
M. zwało się dawniej za cżasów krzyżackich
z niem. Lewen; witytacya Mtrzesza z r. 1667
donosi, że tu podówczas było tylko 3 gburów
i 1 półgbur (semicmetho); dawniej 12., wś na:

- leżała do m. Torunia i sołtys siedział na gbur-
skich włókach, od włóki dawali mesznego 1
korzec żyta i tyleż owsa. Około 1888 r. li-
czono tu 117 włók, 6 mr., 17 dm,, 33 innych
bud. i 68 mk, Według ksiąg szkodowych
zr. 1414 poniosło M. w wojnie 600 grzywien
szkody. Kś. Fr.

Mięcin, wś, pow. radzymiński, gm. Rudzien-
ko, par, Wiszniew. W 1827 r. wś. rząd., 17
dm., 116 mk, Kaplicę tu wystawił kś. Ocha-
bowicz, przeor. dominikanów warszawskich.
Dobra M, składają się z folw.: M. i Adamowa,
wsi: M., Wiszniówka, Wólka Mlęcka, Gręsian-
ka Borowa, Narty, Zebrówka i Strzebula;
'rozl. mr. 1164: gr. or. i ogr. mr, 596, łąk
mr. 77, pastw. mr. 2, lasu mr. 446, nie-
użyt, i place mr. 41; bud. mur. 2, z drzewa
15. Płodozmiem 9 i 11 polowy; pokłady tor-
fu. WŚ M.os. 27, zgr. mr. 101; wś Wisz-
niówka os. 3, z gr. mr. 20; wś Wólka-Mlęcka
os. 10, z gr. mr. 123; wś Gęsianka Borowa 0s.
9, Z gr. mr. 113; wś Narty os. 14, z gr.mr.
220; wś Zebrówka os. 39, z gr. mr. 726; wś
Btrzebula 0s, 18,z gr.mr. 210. 4. Pul. Br, Ch.

Mięcka Wólka, wś, pow. radzymiński, gm.
Rudzienko, par. Wiszniew, W 1827 r. wś
rząd 8 dm., Ól mk.

Mlice Koziki wś, M. Kostery folw, i M, Jarłuty,
wieś, pow. płocki, gm. Majki, par. Łęg, odl.

238 w. Od Płocka. M, Koziki WŚ, ma 5 dm., 106

mk., 310 mr. ziemi dobr. i 20 m. nieuż. M,
Kostery, folw, 2 dm., 18 mk., a wraz z no-

menklaturą Obory, rozl, mr, 312: gr. or. i ogr.

mr. 230, łąk mr. 39, pastw. mr. 58, nieuż,

i place mr.6; bud, mur. 1, z drzewa 6. (o

do wsi Mlice Jarłuty, ob. Zężek (TL. V, 668).
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(| Mlichów, jezioro w półn. części pow. choj-
niekiego, niedaleko Widna, Kś. Fr.

Mliczki, grapa zabudowań wiejskich w Wo-
li rafałowskiej, w pow. rzeszowskim. Br, G.

Mlietsch 1.) w 1288 r. Mlesco, wś i dobra
pow. wrocławski. 2.) M. wś, i dobra, pow. sty-
nawski, posiada kościół par. ewang., szkołę.
W 1840 r. 73 dm, 5538 mk, (18 kat.) Do
dóbr należy folw. Gruhl i dwa młyny wodne.

Mlijów, w dok. Miklijewo, Miglijewo, [mgli-
jewo, Mglijów i Milejów, wś nad rz. Olszanką,
pow. czerkaski, na płn.-zach. od Smiły, ma
4269 mk. prawosł., 10 katol. i79 żydów.
Rozlegle pobudowana wieś ta, rozsiądła się
wzdłuż rzeczki Olszanki (Olszanicy), o 4 w.
od mczka Horodyszcz. W polu, pomiędzy tą
ostatnią osadą a M., znajduje się rafinerya cu-
kru Jachnenka i Semirenka (dziś w admini-
stracyi), założona w 1848 r. 'o 10 parowych
prasach hydraulicznych. Wieś ta leży czę-
ścią w okolicy otwartej, częścią od strony
Moszen oparta o pasma lasów, równolegle
wkraczających tu długiemi odnogami, Je-
dnakże dziś już wiele z tych lasów siekiera
uprzątnęła. Położenie miejsca zewsząd malo-

wnicze: rzeki, stawy, lasy i gaje, wzgórza ła-
miące powierzchnię w coraz nowe ustronia, na-
dają okolicy jakby postać ogrodu. QGrleba tu
żyżna. W przeszłym wieku w lasach mlijow-
skich kopano rudę żelazną. Jakiś fabrykant,
cudzoziemiec oświadczył był ks. Lubomir-
skiemu, dziedzicowi tych dóbr, że ruda tutej-
sza „na żelazo sztabowe byłaby zdatna i że

widział on ślady rudy ziemnej w górach, nad
jarami się ciągnących (O kościele Smilań-
skim, Wilno, 1856, str. 22). Okolica ta już
w X w. była zajętą przez Ruś kijowską.
Istotnie na tejże przestrzeni w tychże czasach
spotykamy ruskie grody, jako to: Kaniów,
Towarów (dziś Międzyrzecz), Korsuń, Zarub,
Rodnię (dziś Piekary) i Dwereń (dziś Dereń-
kowiec); wszelako od połowy „następującego

stulecia widziemy już, że granica tejże Rusi
od rzeki Rosi aż do Stuhny zaczyna się zwę-

żać i cofać, a natomiast na tychże samych ob-
szarąch inne już, koczownicze a różnoimienne
pokazują się plemiona. Widzimy tu. koczu-
jacych na przemian to Połowców łukomor-
skich, to Torków, Berendejów lub Czarnych
Kłobuków. Toć w Dwereniu wódz Czarnych
Kłobuków Kontuwdiej przebywa (Ipat, let.,
str. 453), a także i ham Fołowców Toglij,
Itomglij ma tu swoje koczowisko i bodaj ezy
Mglijów lub Imglijów nie otrzymał od niego
też swojego nazwiska ? (Ipat. let., str, 450).
W 1240 r., jak wiadomo, następuje najazd
mongolski, który zarówno tuziemców jak i
owych nomadów z tych kątów wymiata. Ze
szczątków Czarnych Kłobuków, jak się domy-
śląć należy, mogli też powstać późniejsi Ko- 
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zacy, Jednakże wiele jeszcze lat potrzeba
było na to, aby na tutejszych pustych obsza-
rach stalsza osiedliła się ludność. Dopiero przy
schyłku XIV w, i w pierwszych dziesiątkach
XV, po raz pierwszy ukazują się tu osiadłe
miejsca, jako to: Czerkasy, Zwinigródka,
Moszny, Radywonowo, Łebedyn i Kiryłów.
Toć królowie polscy iw. ks. lit, i z ich ra-
mienia wielkorządcowie kijowscy  (Olelko
1448—1455 i Szymon -+ 1471) ludziom rycer-
skim lub publicznej zasługi te miejsca puste
lub słabo zaludnione, jako „wysługę” rozdają.
Jakoż zrazu dość szczupły poczet nam się
przedstawia owych obdarowanych „,wysłużo-
nemi dobrami”, albowiem z tych czasów miej-
scowe akta nadmieniają nam tylko o ks, Hliń-
skich i o jakichściś, nieznanych nam bliżej,
Jerszewiczach i Waśkiewiczach, Ale że ich
było niewielu, tem większe zatem mogli po-
siąść oni obszary. Toć widziemy np., że
Hlińscy posiedli wielce szeroką Radywoń-
szczyznę, Jerszewicze—Moszenszczyznę, a nie-
jaki Fedko Waśkiewiez niemałe też: Mihlije-
wo (Mlijów) a Orłowiczy a Lińczyncy (Anto-
nowicz: Hramoty, str, 33), Z dokumentów atoli
dowiadujemy się, że tegoż Fedka Waśkiewicza,
następnie, na służbie hospodarskiej przebywa-
jącego, ubijają Tatarzy, więc z wdową je:
go Hryńko Waśkiewicz się żeni. Toć król
Aleksander w 1499 r. na prośbę tegoż
Hryńka Waśkiewiczą przenosi na jego wła-
sność „sieliszcze Mihlijewo, a Orłowiczy,
a Linczyńcy*, gdyż po Fedku „żadnych na-
śledków nie było*, z tem jednak, żeby tenże
Hryńko, z tychże dóbr służbę ziemską słu-
żył. Przywilej ten wydany był w Kra-
kowie 12 aprila, indikta6 (Ant. Hram., str.
308). Ale było to już po napadzie Mendligire-
ja (r. 1489), który to napad, jak wiadomo,
„zemlu kiewskuju uczynisza pustu* (Nikon,
letop., VI, 118). M. uległ był zapewne ta-
kiemuż jak i reszta kraju losowi i z całą oko-
licą prawdopodobnie był zburzony, albowiem,
jak to widziemy z wyżej wspomnionego przy-
wileju króla Aleksandra, mianowanym on jest
nie „siołem'', lecz „sieliszczem*, a rzecz wia-
doma, że ten ostatni wyraz tyle dawniej ozna-
czał, co miejsce byłej wsi. Z trudnością wiel-
ką tedy, nader lękliwie tenże M, musiał się

na nowo osiedlać, ile że leżał w stronie t. zw.
Czarnego szlaku, którym nieledwie co roku
teraz wpadali Tatarzy. Jakoż w 1527 r. spa-
lili oni nieodległe od M. Horodyszcze (ob.
Horodyszcze). Jednakże M. mniej mógł być
stosunkowo narażony na owe tatarskie zago-
ny, bo wielkie w pobliżu lasy i nie przebyte
topiele błót Trdyńskich, mieszkańcom jego
bezpieczniejsze nastręczać mogły schronienie,

W 1588 r. Hryńko Waśkiewicz już nie żył,
a wdowa po nim, Anna, zostawszy mniszką  
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(inokinią), dobra mężowskie: M., Orłowicze i
Leńczyńce, jak i własne wnioskowe Bachło-
wice nąd Rastawicą zapisała zięciowi swemu
Iwanowi Zubrykowi, który był ożeniony z jej
córką Bohdanną, Miała ona wprawdzie i sy-
na Kostja, ale ten był bezżenny (Ant., Hram.,
59). Iwan Żubryk przez zabiegliwość po-
większył jeszeze swoję fortunę akwizycyą
w 1537 r. sąsiednich, obszernych wielu dóbr
Radywonowskich od kn. Włodzimierza Pu-
tywlskiego (Hlińskiego), które to dobra przod-
kowie tegoż kn, Włodzimierza, Borysi Bohdan
Fedorowicze, w dawniejszych czasach dzier-
żyli (archiw, Smilańskie), Miały atoli już
wkrótce nadejść czasy, w których partyku-
larna własność w tym zakątku, w obec dóbr
hospodarskich, okalających ją dokoła, i gdzie
żywiołu kozackiego, dzień za dniem wzrasta-
jącego, główne mieściło się ognisko, poczęła
być coraz więcej niepokojoną. Owej własno-
ści prywatnej, szeroko rozpostartej w najbliż-
szem sąsiedztwie swojem, Kozacy byli niera-
dzi cczywiście, bo jako pochodzący prawdopo-
dobnie od owych niegdyś na tych obszarach
panujących Czarnych Kłobuków, i tem samem
poczytujący siebie za prawych jedynie tej
ziemi ojczyców, ścierpieć nie mogli, aby kto
z obcych im krwią, tu się obok nich sadowił
i prawo swoje zakładał; toć pokąd byli mniej
silni liczebnie, znosili to wszystko do czasu,
ale skoro ujrzeli przewagę swoję liczebną,
zaczęli też wrogować otwarcie z ziemianami
tutejszymi, w małym tylko stosunku rozsia-
nymi w okolicy. A na pobudkaąch do waśni
i wrogowania z pewnością im niezbrakło. 'Toć

widziemy jak około tego czasu Kozacy z Czer-
kas drapieżnie posiadłości sobie Iwana Zubry-
ka zagarniają, jak zabierają jego „„uchody, pa-
sieki i sieliszcza”, z których tenże Zubryk je-
dne „od przodków swych, drugie, zakupem
trzymał. Naturalnie, iż Zubryk o tę krzyw-
dę poskarżył się wojew. kijow. Niemirowiczo-
wi, który, wszedłszy w tę sprawę, przysądził
mu te posiadłości, a następnie Zygmunt I
w 1541 r. posiadanie onychże zatwierdził
(Hram., str, 67). Ale jednym z drobniejszych
wprawdzie motywów waśni, niemniej wszak-
że powszedniej, było to, że Kozacy zawsze
pragnęlijedynie dla siebie uchwycić monopol
polowania. Toć na własnych obwodach łow-
czych nieprzestając, bez względu na czyje
bądź prawo, za żywym łupem wydeptywali
oni cudze stepy i lasy, gonili bobry i cudze
rybne pustoszyli wody. Toć i M. w tymże
z nimi zostawał przypadku. Iwan Zubryk
Już w tym czasie nieżył, ale widzimy znowu,
jak syn jego Wasyl użala się na Kozaka
z Qzerkas Zdana Powitkę o to, że ten mu bo-
bry na Rdeni pogonił „ku niemałej krzywdzie
i szkodzie jego, Sprawę tę z rozkazu królą
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Zygmnntą I rozbierał i rozsądził na korzyść
poszkodowanego ks. Michał W iszniowiecki,
ssta czerkaski (Hram. 92), Wasyl Żubryk
miał tylko jedną córkę Krystynę, która była
pierwszymi śluby za Filonem Bałakierem, po-
wtórnymi za Fedorem Roznoszyńskim. Oba
ci mężowie jej zginęli w bojach z Tatarami,
a więc wyszłą ona za mąż po raz trzeci za
Andrzeja Pachułę Korzeniowskiego. Z pierw-
szym mężem, Bałakierem, miała ona syna Ja-
na, z dwomś drugimi same tylko córki, z któ-
rych jedna Nastazya była za Janem Przy-
godzkim, Maryna za Stanisławem Gostkow-
skim, trzecia, nieznana nam po imieniu, za
Jerzym Czechowiczem. Nadto z dokumentów,
które nam służą, okazuje się niemniej, że je-
dna z tych trzech córek Krystyny Pachucinej
Korzeniowskiej miała córkę za Sokorem, ale
która z nich nie wiemy, Wyżej zaś rzeczony
Jan Bałakier miał córkę za Hrehorym Zdanem
Deleszkanem, a ten syna Mikołaja i córkę za

_ Janem Kostiuszkiewiczem (Sumar. archiw. La-
chowieckiego). Krystyna Pachucina Korże-
niowska doczekała się też później starości i
rojne nader grono dzieci, wnucząt i prawnu-
cząt tę sędziwą niewiastę otaczało. Była
ona panią szerokich bardzo, jak wiadomo, dóbr
poojczystych, ale cóż z tego, kiedy po więk-
szej części pustych i mało co przynoszących,
albowiem jak z jednej strony częste inkursye
tatarskie wszelką w nich kolonizacyą i gospo-
darstwo tamowały, tak znów z drugiej Koza-
cy nieprzestąawali je po staremu niepokoić.
Ale tym razem Kozakom nie chodziło, jak da-
wniej, o owo pastwisko w lasach lub na ste-
pach, o pasieki, tonie rybne it. p., ale szło
im 0 €oś więcej, bo występowali już z tytułem
niby prawnym, tak do Jaśkowa (późniejszej
Śmiły), jak i samego nawet Radywonowa.
Czyli zaś te ich uroszczenia do dóbr owych
były istotne lub urojone nie wiemy. Zdaje
sięjednak, że co się tyczy pretensyj ich do
Jaśkowa, to takowe, jak to widzieliśmy, jesz-
cze w 154] r. przez wojew, Niemirowicza by-
ły. uchylone; Radywonowo zaś miało być

_ poźniej, bo w1565 r., jakoby przez Wasyla
Zubryka wpierw niejakiemu Radusie Hubie,
a potem przez tegoż mieszczanom czerkaskim
sprzedane, ale list kupny na tę majętność, ja-
ki Kozacy produkowali, nie był w prawną
obleczony formę, lecz tylko przez Żubryka
„prywatnie, według tamtego starego zwycza-
juć zeznany (Aleks, Jabłon., Źródła dziej., t,
V, str. 224—5). Ale bądź co bądź, wszystko
to w końcu musiało dojmująco dolegać dzie-

 dziczce M. i Radywonowa, która, jak się sa-
ma wyraziła, mając nieustannie „wielkie do-
lewki od Kozaków pilnie też oglądać się za-
częła za jakimściś takim nabywcą „potężnym,
któryby i żyć w sąsiedztwie z Kozakami od- 

ważył się i któryby im imponował, Na po-
gramiczu tem właśnie naonczas, z obowiązku
swego jako hetman, Stanisław Koniecpolski,
dość często przebywał. Ale zapoznał się on
z temi stronami nierównie wcześniej, bo jeszcze
wtedy, gdy w 1617 r. wraz z teściem swoim
hetm. Zołkiewskim na komisyą z Kozakami,
tak zwaną olszańską, w dobrach Korzeniow-
skiej odbywającą się, był zjechał. Prawdopo-
dobnie już wtedy mógł on otrzymać propozy-
cyą od dziedziczki M. korzystnego dóbr naby-
cia; oczywiście interes nie był do odrzuce-
nia, ale Koniecpolskiemu, jako mężowi rycer-
skiemu, dla spraw osobistych i domowych
najzupełniej wówczas jeszcze niestarczyło cza-
su; jakoż istotnie widziemy jak przez lat wie-
le ciągle on jest na wyłomie, w ogniu, w bo-
jach, jak kolejno walezy z Turkami (1620),
znosi więzy u tychże, jak bojuje z Tatarami
(1624—33), ze Szwedami (1627—28) i na-
reszcie z Kozakami (1628—25). Atoli chwilo-
wa przerwa w bojach nadeszła i dała też mo-
żność Koniecpolskiemu nareszcie pomyśleć i
o sobie. Jakoż widziemy, że w 1633 r. na-
bywa on od Krystyny Pachucinej Korzeniow-
skiej dobra Mlijowskie i Radywonowskie za
24 tysięcy zł. liczby polskiej (Orędownik
nauk. r. 1841, str. 340). Koniecpolski wsu-
wał się tedy w ten sposób w sam środek Ko-
zaczyzny. Mamy śląd, że Kozacy w 1636 r.
przed lustratorami sstwa czerkaskiego manife-
stowali się, iż in foro fori nieomieszkają win-

dykować dóbr, do których rościli sobie pre-
tensye w Radywońszczyznie (Jabł., Zródłą
dziejowe, V, str. 245), Wszelako czy zdobyli
się na odwagę i czy poruszyli tę sprawę nie
wiemy. Widzieliśmy już wyżej, że przecież
dokumenta, na których się oni opierali, ani
form prawniczych, ani słuszności urzędowej
nie miały, a więc w każdym razie, gdyby się
ta ich sprawa wytoczyła nawet na drogę są-
dową, już przez to samo z pewnością byłaby
przegraną. Wiemy wszakże, iż Koniecpolski
wkrótce po nabyciu dóbr M. i Badywonowa
niemusiał być pewnym onych, kiedy swych
dziedzietw potwierdzenia od Zygmunta III
potrzebował (Siarczyński: Obr. wieku, 1, str,
264), ale to prawdopodobnie było z innego
powodu, a mianowicie z tego, że sukcesorowie
Korzeniowskiej chcieli następnie uczyńioną
przedaż przez nią obalić, bo ich babka (jak do-
wodzili) nie miała prawa sprzedawać dóbr,
których była tylko doży wotniczką (Sum, arch,

Lachow.). Ale w kilka lat po objęciu dóbr
M.i Radywonowa przez Koniecpolskiego na
sejmie w 1635 r. zarządzono wybudowanie
twierdzy Kudak, w dzikich polach, nad je-
dnym z porohów Dnieprowych i polecono
przyprowadzić to do skutku Koniecpolskiemu.
Jakoż wkrótce stanęła tam twierdza; miała
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ona odtąd Kozaków „hamować od morza”, ile
że ci morskiemi swojemi wycieczkami wciąż
Rzplitę z Turcyą wadzili i na szwank zgodęi
pokój dwóch państw narażali. Oczywiście
Kozacy Kudakowi nie mogli nie złorzeczyći
czekali tylko sposobnej pory aby te krępują-
cą ich ruchy zdruzgotać zaporę. Jakoż Kozak
Sulima skorzystawszy z oddalenia się Koniec-
polskiego na wyprawę pruską przypadł nagle
pod Kudak, zdobył go i zburzył (Beauplan).
Zburzonej twierdzy przez jakiś czas nieodna-
wiano, ale kiedy nowy w 1637 r. bunt Pa-
wluka wybuchnął, Koniecpolski udał się 0s0-
biście z 4000 ludźmi, podniósł ją na nowoi
załogą osadził (tenże). Okolski opowiada, że
równocześnie z hetmanem przybyli byli na
Kudak i ks. dominikanie, którzy od króla
Władysława IV otrzymali byli w tem miejscu
fundacyą swoją. Toć za ich przybyciem,
w ciągu jednej nocy zbudowaną została ka-
plica i gdy w niedzielę z rana ozwały się
dzwony, zwołujące lud na mszę świętą, Ko-
niecpolski zdumiony tem śpiesznym krokiem
udał się do zaimprowizowanej na prędce ka-
plicy, do której gdy wchodził, ojeowie pobożni
zaśpiewali chórem: „Gaudeamus omnes in Do-
mino*. Hetman z radości rzewnemi zalał się
łzami (Okolski: Russia flor., fol. 328 i Chody-
kiewicz: De rebus gestis etc., Pars secunda,
libri septimi, Caput VII, de caenobio Koda-
censi, fol. 710, rkpsm). Z postawieniem
atoli twierdzy tej iz zaprowadzeniem nowej
ordynacyi na Niżu w 1638 r. dla Ukrainy za-
witał, jak cię wyrażano „pokój święty” i już
umilknąć miały na jakich lat dziesięć surmy
bojów kozackich. Zaczęła się przeto w naj-
lepsze doba osadnictwa, Koniecpolski ku-
pił włość spustoszałą, ale żyzność i obfitość

miejsca była wielką dla osiadających przy-
nętą, ze wszystkich tedy stron garnęło się lu-
du co niemiara i w niedługim czasie, dzięki
zachodom dziedzica, cały spory obręb MIi-
jowszczyzny i Radywonowszczyzny, magicz-
nym prawie sposobem, zaczął się roić w mno-
gie wsi i miasteczka, M, do niedawna sam
był maluczką osadą, ale przez skrzętne kolo-
nizatorskie zabiegi nowego pana, z wioski na
mczko wyrósł i tak rozszerzył swój obwód,
tak się rozbudował, że obok „Starego', stanął
i,„Nowy*. Zakładanie osad w owych cza-
sach uskuteczniali tak zwani „osadzcowie*.
Wkopawszy „wolę* czyli słup, na osadę za-
praszający, pod warunkami korzystnymi wzy-
wali osadników czyli tak zwanych: „„słobo-

dzianików', którym, oprócz gruntów, budo-
wano na samym początku chałupę, oraz konie,
woły i wszelką zapomogę dawano. „Wola"
zaś, czyli „słoboda”* znaczyła wolność używa-
nia gruntów na pewien lat przeciąg (do 15,
20 a czasem i 30 lat), przez właściciela osad   
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zabezpieczony. Toć obok M. w krótce stanęły
z warunkami jak najrozleglejszej słobody na-
stępne włości, jako to: Derenkowice (na posa-
dzie starożytnego Dwerenia), Wrzeszczówka,
Wałlawa, Wiązowek, Hac, Olszana, Tarasów-
ka, Kapustynna dolina, Łebedynka, Woro-
nówka, Kapitanówka, Zabotyn (Radywono-
wo), Horodyszcze „spalone*, Konstantynów,
Orłowiec, Bałaklej (dawniej siedlisko Leń-
czyńce) i Taśmin (dawniej Jaśkowo, później
Smiła; ob. archiw. Smilańskie), Nowonabywcea
odnowił przeto tę krainę, wlał w nią nowe
życie, osiedlił i zaludnił; ziemia pusta nabrała
teraz wartości, Lasy zaroiły się pasiekami,
pełno w nich było miodu, wosku; towary też
leśne, potaż, popioły, smelcuga spory dochód
przynosiły, Na stepach wyrabiano saletrę.
Stanęły młyny istawy spustne. Podniosły
się też arendy, (Czerwiec (6oceus polonieus),
zbierany po lasach i łąkach, zaczął stanowić
wielce skrzętnego handlu artykuł. Zgłaszali
się poń na targi tutejsze Turcy i Tatarzy.
Ale i kmiecie świeżo tu osiedleni niemniej hoj-
nym i pomyślnym cieszyli się bytem. „Żyli
oni tu (słowa małoruskiego a więc niepodej-
rzanego tych miejsci tych czasów świadka)
we wszelakich dostatkach, w bydłach, w pa-
siekach'* (Letop. Samowidca, str. 7). Innemu
zaś także kozackiemu kronikarzowi a niedale-
kiemu również tych czasów widzowi, takie
znów wymyka się zeznanie: „Ukraina naon-
czas (mówi on) była jakby druga ziemia obie-
cana, miodem i mlekiem płynąca, tak tu we
wszystko lud opływał, taka była niewyczer-
pana wszystkiego obfitość (Wieliczko, t. I,
str. 5). ,,Posadami wielkich miast* pisze
znów inny współcześnie żyjący, „,Ukrainę
Koniecpolski ozdobił, a tem w Ukrainę Tata-
rom drogę zawarł, Sprawił to Pan Bóg prze-
zeń, że Ukraina tak była spokojna, jako które
miasto w pośrodku Korony (Pam. o Koniecp.,
str. 179). W istocie Tatarom wejście do
Ukrainy zagradzał terąz Kudak; jakoż odtąd
nie mogąc oni swoich tu bezkarnie rozpoście-
rać zagonów, wpadać zaczęli „murawskim
szlakiem” na Zadnieprze, Toć w 1640 r. za-
ciekli się oni nazbyt głęboko, bo aż pod Przy-
łukę i Kijów. Koniecpolski za powracający-
mi z zagonu w pościg się puścił, ale niedopę-
dził (Akty J, Z. R., t. III, str. 33; Jerliez, I,
str. 44), Koniecpolski, liczący już w innych
stronach Rzpltej secinami wsi i miast, teraz na
tem pograniczu, za pomocą starań swoich ko-
lonizacyjnych przyszedł był nareszcie do roz-

ległego nader i zwartego dóbr kompleksu,
a jeżeli dorzucimy do niego jeszcze i dwa
ogromne starostwa: korsuńskie i czehryńskie,
które syn hetmana Aleksander był w tych
czasach posiadł, to można powiedzieć, że ten
cały kraj w ręku potężnym tego magnatą za-
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stawał, Toć widzimy jak w 1643 r. w paź-
dzierniku puszcza się Koniecpolski z Baru na
oględziny tych swoich latifundiów ukraiń-
skich, świeżo rozkolonizowanych. Zatrzymaw-
szy się w Korsuniu u syna Aleksandra, prze-
jeżdża on następnie wzdłuż całą w zbitej ma-
sie leżącą Mlijowszczyznę i Radywońszczyznę;
wszędzie po drodze jednem nieprzerwanem
pasmem snuły mu się spore miasteczka i osa-
dy, błyszczały tu i ówdzie stawy spustne, po-
rozlewane szeroko; do M. nie zajeżdżał, ale
był z kolei w Orłoweu, Bałakleju, Konstan-
tynowie i Smile, następnie odwiedził Zabo-
tyn (Radywonowo) i Medwedówkę, Z Me-
„dwedówki zaś wprost przez Czehryn do swego
sstwa pereasławskiego za Dniepr się udał
(Kiewskaja Star., Pam. Oświecima, 1882, zesz.
I, str. 134), Tymczasem, oddawna niewi-
dziani w tych stronach Tatarzy, w 1644 r.
wpadli na Ukrainę. Koniecpolski dopada ich
pod Ochmatowem i w krwawej bitwie d. 30
stycznia zupełnie znosi i rozprasza. Było to
ostatnie ze świetnych dzieł rycerskich znako-
mitego hetmana. Pod wieczór życia ożeniw-
szy się z Opadlińską osiadł w Brodach i aż
do zgonu, który wkrótce nastąpił, już nieru-
szał się z miejsca. Na rok przed śmiercią, to
jest w 1646 r., nowym nabytkiem terytoryal-
"nym swoje rozległe ukraińskie włości po-
większył, albowiem od Stefana Łuczkiewicza
nabył Łebedyn (ob. Łebedyn). Piękna i szla-
chetna to była postać, „Umarł hetman—mó-
wił współczesny poeta—ani znajdziem dru-
giego, bo z nim umarli hetmani*. Pacyfika-
tor Kozaczyzny, niepobłażał swawoli, karcił
ją energicznie ale sprawiedliwie. Mąż to
był szerokiego poglądu i dojrzałej rady, Wia-

_ domo, że sprzyjając zamysłom królewskim,
popierał je, ale doradzał nie wojnę z Turcyą,
jak chciał Ossoliński, ale z Tatarami. I gdy-
by na podbicie Krymu był pchnął Kozaków

-_ możeby nie przyszło potem do wojen Chmiel-
nickiego. "Tymczasem umarł i wszystko po-
szło na marne, Ogromna fortuna, jaką zosta-
wił, zlała się na jedynego jego syna, Ale-
ksandra, chorążego kor., ożenionego z Joanną
Barbarą Zamoyską. Następca mienia i sławy
rycerskiego ojca młody Koniecpolski, jako
regimentarz pilnował granie. Jakoż już wnet
po śmierci ojca widzimy go na Ukrainie.
Był on stronnikiem zaczepnej wojny z Turcyą
i zdaje się, że wyprawa, którą wkrótce. miał
on przeciwko Krymowi skierować, prawdopo-
dobnie w ścisłym musiała zostawać związku
z projektami królewskimi wciągnienia Rzplitej
w wojnę z Turcyą, pod pozorem wojny z Ta-

 tarami, Jakoż w 1647 r. zjeżdża Aleksander
Koniecpolski na Ukrainę I wziąwszy zastęp
czterotysięczny w listopadzie wyruszą prze-
ciwko Tatarom i aż pod Oczaków dociera,  
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Atoli o tejże wyprawie dwie najsprzeczniejsze
z sobą współcześni powtarzali wersye, Jedna
znich utrzymywała, że chorąży „,pogromił*
Tatarów, i z ogromnymi powrócił łupy, że
„hana krymskiego nastraszył'* (Niesiecki,
wyd. Bobrowskiego, V, str. 199 i dr. Ludw.
Kubala: Jerzy Ossol., t. I[, str. 144; Odymal-
ski, str. 340; Księga Michał., str. 5—6), dru-
ga przeciwnie, że „ledwie z życiem uszedł
z pogromu' (Szajnocha: Dwa lata ete., IL, str.
10). Którejże z tych dwóch wersyi mamy
dać wiarę? Zdaje się, że pierwsza jest prawdo-
podobniejszą, bo wylicza ona jak najskrzętniej
ile chorąży uprowadził łupu, ile bydła, koni,
owiec przed sobą przypędził, ,,a kto taką zdo-
bycz z ziemi nieprzyjecielskiej uprowadza, ten
z pewnością nieucieka z pogromu. A więc
jeżeli nie było „„pogromu*, to też nie można
innej zarówno współczesnej dopuścić relacyi,
że Bohdan Chmielnicki miał jakoby ostrzedz
Tatarów o gotującym się napadzie na Krym,
iże w skutek tegoż ostrzeżenia Koniecpolski
od nich miał ponieść w odwrocie klęskę i że

w końcu ten ostatni przez zemstę za to miał
następnie kazać pochwycić Chmielniekiego i
wtrącić do więzienia (Quatre annóes de guerre

des Polonais contre les Russes et les Tartares
1618—52, traduit de I'hóbreu Jaran Messoula,
par Daniel Levy, Tlemcen, 1855). 'Tymcza-
sem, jak godzi się przypuszczać, tak z na-
pomknień samego Chmielnickiego, jak z nie-
których zeznań kozackich, to rzecz ta miała
się cokolwiek inaczej. Oto Pesta Kozak (czyli
„cham: jak go sam Chmielnicki pogardliwie
nazywał) miał denuncyować przed chorążym
Chmielnickiego, iż ten jakoby skrycie knuje
bunt, Koniecpolski kazał go schwytać i trzy-
mać pod wartą, aż się z tego obwinienia wy-
wiedzie, "Tymczasem sam wyruszył na wyżej
wzmiankowaną wyprawę na Tatarów. Gdy
zaś z niej wrócił, w Bużynie zabiegł mu dro-
gę pułkownik Krzyczowski razem z Chmielni-
ckim, i tam ten ostatni, w postaci pokornego
suplikanta, upadł do nóg chorążemu o miło-
sierdzie prosząc (Wójcicki: Pam. do panow,
Zygmunta III ete., I, str. 271, i Ojez. spom.,
II, str. 112). Koniecpolski na instancyą star-
szyzny kozackiej oddał Chmielnickiego na po-
rękę Krzyczowskiemu (tamże). Wiadomo co
się potem stało. Ohmielnicki dosiadł „„rącze-
go” i zemknął na Niż. A. więć Koniecpolski
samochcąc z rąk go wypuścił. 'Toć współcze-
sne krajowe głosy surowo mutoganiłyi całą
winę nawet nieszczęścia na niego staczały
(Jerlicz, II, str. 32). Alebądź co bądź rzu-
cone były kości. Ludność wieśniacza Ukrai-
ny jednym porywem chwyciła za broń,
a Ohmielnicki na czele Kozaków, we spółce
z Tatarami, rozpoczął wojnę „okrutną, sroższej
której, ani krwawszej nigdy nie było* (Twar-
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dowski). Pogrom korsuński (1648 r.) spadł
jakby grom z pogodnego nieba na bawiącego
w Podhorcach chorążego Koniecpolskiego;—
zrywa się on wtedy do walki ina czele goto-
wych do boju hufców śpieszy na Ukrainę, ale
w Brodach zapada na zdrowiu (Ks. pam. Michał.
str. 17). Ogromnych dóbr ukraińskich przy-
szło mu więc odstradać na zawsze;—do śmier-|
ci już ich nieodzyskał. Ale za to życie mu
odtąd całe miało zbiedz w krwawych, zapamię-
tałych z Kozakami, ze zmiennem szczęściem,
walkach. Zobaczmyż teraz co się stało z Mli-

jowszczyzną. Oto Chmielnieki ją zagarnął.
,„„Z Mlijowa, dóbr Koniecpolskiego obszernych,
pisze współcześnie żyjący, ,,za potasze Chmiel-
nicki więcej 200 tysięcy talarów bitych wziął
w Wołoszech, 70 miast i wsi bez liczby i pa-
siek co niemiara, z których była intrata nie-
mała, wojną odebrano Koniecpolskiemu'** (ano-
nim Raczyńskiego, I, str. 110). W M. ipo
włościach usadowiła się sotnia kozacka do

korsuńskiego należąca pułku, której sotnikiem
był w 1649 r. niejaki Martyn (Maks, Soczyn,,
I, str. 1686). Aleksander Koniecpolski, chor.
kor. wda sandomierski, starosta. pereasławski,
kamiowski, korsuński, czehryński, doliński,
umarł nagle ostatnich dni marca 1659 r. w
Podhoreach. O dwa lata tylko przeżył Chmiel-
nickiego. Zostawił on syna jedynaka Stani-
sława, oboźnego kor., potem kasztelana krak.
Wiadomo z dziejów, że po śmierci hetmana
Chmielnickiego został obrany hetm, kozackim
Jan Wyhowski. Gdy zaś tenże Wyhowski
następnie przerzucił się na stronę Rzplitej i
gdy w 1659 r. stanęła głośna tak zw. ugoda
Hadziacka, sejm, dla ujęcia sobie kozackiej
starszyzny, dozwolił królowi, aby sstwa ukra-
inne pomiędzy nich rozdał lennem lub dzie-
dzicznem prawem. Ale hetman W'yhowski
całą Mlijowszczyznę do dóbr królewskich za-
liczył i jako taką do rozdania pomiędzy Ko-
zaków przedstawił, snać przez złą wolę, bo
jużcić nie mógł nie wiedzieć, do kogo te dobra
jeszcze przed niedawnym czasem należały.
Jeszcze tak świeżą tu była pamięć Koniecpol-
skich, A więe Taśmin czyli Smiłę nadano Da
nielowi, a Bałaklej i Orłowiec Konstantemu
Wyhowskim; Kapustynną Dolinę zaś, Deren-
kowec z futorem Czerepinem Tymoszowi No-
sączowi, oboźn. zapor., a sam M. Samuelowi
Zarudnemu, byłemu sędziemu zapor., ,,24 WIer-
ność i usługi jemu i potomstwu jego, lennem
prawem* (Vol. leg., LV, str. 360). Atoli w za-
padłej na rozdanie tych dóbr konstytucy! 8©]-
mowej znajdowało się zastrzeżenie, iż „„Jeżeki-
by te dobra były juris haereditaris evictum

coram omnibus Regni haereditatem, tych, któ-
rzyby pretendowali na przyszłym sejmie ko-
mutacyą Rzplita uczyni*, Stanisław Koniec-
polski ujrzawszy się tedy w ten sposób od  
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dziedzictwa odpadłym, o krzywdę mu wyrzą-
dzoną na sejmie podnosi głośne zażalenie. Ja-
koż w skutek tych jego skarg w 1662 r. do-
bra ukraińskie kazano mu zwrócić, Powrócił
przeto Stanisław Koniecpolski do dziedzictwa
dóbr mlijowskich, ale tylko imiennie, albo-
wiem Ukraina była jeszcze wciąż zamieszana

inie było bezpieczeństwa własności, Nawet
za hetmaństwa Tetery nie już sotnia, jak
przedtem, ale eały pułk, tak zw. Mlijowski,
rozlokował się był w tych dobrach. Pułko-
wnikiem był Hrehory Hulanieki, który, nawet
bez względu na prawa Koniecpolskiego, M.
korsuńskiemu monasterowi był nadał (Maks,
Soezyn., t. 1, str. 690). Ale nareszcie tak dłu-
gie zamieszanie i wojny wydały swój owoe i
najpiękniejszy kraj na nowo, dzień po dniu,
w pustynię się obracał. Improwizowani co
chwila nowi kozaccy wodzowie Ukrainy, aby
dopiąć celów swoich, rozlewali krew; kraj ten
dla własnych osobistych poświęcali widoków,
Nastała tedy tak zwana ,„Ruina*i „Zhon* ezy-
li przepędzanie gromadne ludu za Dniepr. Toż
w 1674 r. hetman lewo-brzeżnej Ukrainy Sa-
mojłowicz, wszystkich mieszkańców M, i Mli-
jowszczyzny na brzeg przeciwległy przepędził
(Letop. Samowidca, str. 64). Układ Zorawiń-
ski w 1676 r. zwrócił był Polsce Ukrainę nad-
dnieprską, ale ta prowincya pomimo to długo
była zawichrzoną; Stanisław Konieepolski nie
doczekał się faktycznego zawładania dobrami
ukraińskiemi. Jako bezdzietny 1682 r. spo-
rządził testament, mocą którego tak wszystkie
swoje dobra, jak „tractum bonorum Mhliho-
viensium* przekazał w spadku Janowi Aleks,
Koniecpolskiemu „jako najbliższemu z krwi
domu swego* (Pam. o Koniecp., 3/1—382).
Atoli skończyło się panowanie Kozaków; po-
kój zawarty w Karłowicach 1699 r. położył
koniec istnieniu ich w znaczeniu politycznej
niepodległości. Z całej tak niedawnej jeszcze

wrzawy ich nie nie pozostało. Ludność
ukraińska częścią przez wojny wygnębiona,
częścią wychodźtwem za Dniepr uszezuplona,
do zera nieledwie zredukowaną została, Toż
około tego czasu pisał hetman Mazepa, że z ca-
łej ludności Ukrainy ząchodniej nie pozostało
jak kilkanaście tysięcy wszystkiego (Kosto-

marow, Mazepa, str. 206). A więc teraz dzie-
dzicom ukraińskim przy padł na nowo trud ko-
lonizowania pustek, przypadło staranie, które
w obec dawniejszych tego kraju kolonizacyi,
tyle razy przez nich na nowo wszczynanych
a potem niszczonych, wyglądało zaiste na pra-
cę Danaid, Aż nareszcie doczekawszy lepszych
cokolwiek czasów i dziedzie Aleks. Koniecpol-
ski, wysłany przez stany Rzpltej do uregulo-
wania granie pomiędzy Turcyą a Polską, po
raz pierwszy zawadził o M. (Arch. Śmilań-
skie), Było to w 1708 r. Z M. następnie
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'wraz z komisyą udał się w stepy „gdzie 50
- mil Polsce przyczynił i powrócił szczęśliwie
(Andr. Chrys. Załuski: Kpist, hist. famil., III,
f. 484, i Zieleźnicki: Kazanie na pogrzebie
Jana Aleks. Koniecpolskiego). Tymczasem są-
siadem o ścianę z M. był teraz ks, Jan Aleks,
Jabłonowski, chor. kor., któremu sstwo kor-
suńskie jeszcze w 1687 r. ustąpił był ojciec
jego Stan. Jabłonowski, het. w. kor, (Sumar.
Arch Lachow.). Mlijowszezyzna nigdy, jak
to wiemy, do korsuńskiego sstwa nie należa-
ła, ale tylko podczas Chmielniczyzny, w ogól-
nem zagmatwaniu stosunków majątkowych,
jakie wtedy panowało, tak sam M, jak i wiele
z włości jego przyległych przez przywła-

'szczenie do niego wcielone zostało, Kozacy
korsuńscy na obszarach mlijowskich miewali
swoje pasieczyska i „„zajmiszcza”. Owóż Jan
Aleksander Jabłonowski, starosta korsuński,
korzystając z tego w 1708 roku przez za-
jazd zagarnia Mlijowszczyznę. „„Jmóć Pan
chorąży koronny (Jan Aleksander Jabłonow-
ski) pisał też w swoim testamencie z 1711 r.
Koniecpolski, „„dalej od dwóch lat misit falcem
in alienam messim, kiedy włość moją Mlijow-
ską sub specie królewszczyzny zajechał, i do-
tychczas mnie należące prowenta zabiera”
(Pam. o Koniecp., str, 411). Istotnie Jabło-
nowski posiadł był Mlijowszczyznę „nullo
jure*, a Koniecpolski tak ukrzywdzony mu-
siał tylko na Śmile i Łebedynie poprzestawać.
Ale w 1719 r. tenże Koniecpolski, ostatni z ro-
du, umiera i ogrom majątków jego przechodzi

_ naturalnem prawem na Walewskich (t. j. na
Aleksandra i Franciszka, urodzonych z Ale-
ksandry Koniecpolskiej, wojewodzianki po-
znańskiej, i Zygmunta, kaszt, rozpierskiego); ci
jednakże niebawem swoje prawa spadkowe do
dóbr przelewają'na dalekiego krewniaka swe-
go Aleksandra Walewskiego, miecznika sie-
radzkiego, a od tego znów w 1723 r. nabywa
wszystkie dobra po Koniecpolskich Jerzy ks.
Lubomirski, oboźny kor. (donacya w grodzie
chęcińskim feria tertia post Rogationem 1728).
Nowonabywca rozpoczyna tedy z Jabłonow-
skim zatarg prawny o M. Ale sprawę z wiel-
kiem zaognieniem z obu stron prowadzoną,
Lubomirski w końcu wygrywa, i wiele włości
przez tracycyą odbiera. Atoli w trakcie tego
w 1783 r. Jan Aleksander Jabłonowski, ssta
korsuński, umiera, i zajście o M. pomimo prze-
granej znowu występuje na jaw, ale już
w nowej, odmiennej postaci. Oto Jan Kajetan
Jabłonowski, wda bracławski i ssta czehryń-
ski, synowiec zmarłego Aleksandra, bierze na
nowo w swe ręce tę sprawę, i, chcąc jej nadać
inny zwrot, do M., Derenkowca i Olszany
praw od Zarudnego, Nosacza i Leśnickich na-

— bywa (Sumar. Archiw. Lachow,) a do Zaboty-

na od króla Stanisława Leszczyńskiego, któ- 

remu jakoby po Koniecpolskich część spadku
się należała. Ale pomimo to sprawy tej je-
dnakże nie wygrał i dopiero po śmierci jego
(1764), wdowa jego, wojewodzina bracł,, ,„pod-
stępną zgodą'* w Przybysławicach zakończy-
ła ją, otrzymawszy dla siebie połowę dzie-
dzictwa Zabotyna (Pam. Ant, Barn. Jabłonow-
skiego). Za rządów Jerzego ks. Lubomirskie-
go, oboźnego kor., wojew. sandom., Mlijow-
szczyzna zaczęła się osiedlać, acz na małe je-
szcze rozmiary. W 1741 i 1746 r. w M. 120
chałup rachowano. Po ks, Jerzym Lubomir-
skim w 1751 r. został właścicielem M, ks,
Stanisław. Włości z dniem każdym rosły
w ludność, ale zbójectwo, zagęszczone w tych
czasach na Ukrainie, zakłócało ich spokojność.
Wpół dzikiej, nieugłaskanej jeszcze prowin-
cyi, dawnego życia nałogi wracały, a hajda-
macy przepełniali ją. Tu przychodzi nam za-
znaczyć oryginalny szczegół. Oto niejaki
szlachcie Śłotwiński, dzierżawcą czy zasta-
wnik jednej z wiosek w Mlijowszczyźnie, po-
wodowany chciwością obłowu, nie tylko opry-
szkom owym dawał u siebie przytułek, ale
nawet płacił im pewną roczną gratyfikacyą,
aby rabowali w okolicy na jego rachunek
(w Zb. Konst. Swidz, list Chojeckiego do ks.
Udalryka Radziwiłła). Osobliwy był to spe-
cymen, jak widzimy, ówczesnego zdziezałego
jakiegoś spekulanta z pogranieza! Ohydne
mordy hajdamackie z 1766 r. ogarnąwszy ca-
łą SŚmilańszczyznę, obiły się z kolei i o M.
Ryzuny wpadłszy do miasteczka, parocha cer-
kwi Przemienienia Pańskiego postrzelili i spi-
sami skłóli (Akta grodz. Lwow., I, str. 167).
Dziedzice M, Stanisław ks. Lubomirski, podsto-
li kor., potem wda kijowski, w starych latach
cierpiący na umyśle, za prośbą synów był
wzięty w kuratelę, i już aż do śmierci do rzą-
dów majątkowych się nie wtrącał. Toż w

1776 r. synowie jego zrobili między sobą
dział majątkowy, mocą którego z dóbr ukraiń-
skich ks, Michałowi dostały się klucze: smi-

lański, kamioński, rotmistrzowski i andruja-
nowski, a ks. Francisz, Ksaweremu klucz mli-
jowski. Jednakże potem ks. Michał swoją
schedę odprzedał bratu, Ks. Fran. Ksawery
Lubomirski był ożeniony z Teofilą Rzewuską,
która wniosła mu w posagu przyległe Smilań-
szczyźnie dwa klucze: moszeński i między-
rzecki. Ks. Fran. Ksawery przylgnął do tych
żyznych ukraińskich włości i w ulubionej
Smile zajął stałą siedzibę. Został też dóbr
swoich urządzicielem i kolonizatorem na wiel-
ką skalę. Sprowadzał też ludzi dla osady,
zkąd tylko się dało. Z futorów wsie pourasta-
ły. Smiłę, wpierw szczupłą wioskę, ks. Ksa-
wery na mko przeistoczył, prawo magdebur-
skie w 1773 r. wyjednawszy dla niej. Odtąd,
martwo leżąca ziemia w tej przecudnej okoli-
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cy pługowi i pracy: rąk ludzkich się poddała.
Podrosły też w cenę niedawne jeszcze tych
dóbr pustynie. Ale odkąd Smiła centralnym
punktem administracyi dóbr została, M. stra-
cił swoje dotychczasowe znaczenie; z miaste-
czka na wioskę zamienił się i zeszedł na jednę
z ekonomii klucza horodyskiego. Jednakże
tenże sam ks, Ksawery Lubomirski, z niezna-
nych nam bliżej powodów, całe to bogate dzie-
dziectwo, bo składające się z 9-ciu miasteczek
i 174 wsi, ks. Grzegorzowi Potemkinowi, feld-
marszałkowi wojsk rossyjskich, w 1787 r. za
dwa miliony rs. odprzedał. Ks. Potemkin Tau-
rycki umarł w 1791 r. i smilańskie kolosalne
włości przeszły naturalnem prawem na rzecz
jego sukcesorów. Z tych generał Engelhardt,
w skutek podziału, wziął na schedę swoją

klucze: olszański i horodyski (te dwa klucze
rozdzieliły się następnie na dwie odrębne sche-
dy: horodyską, która przeszła w ręce hetma-
nowej Branickiej, i wiązowiecką, która dostała
się na własność Tatianie Jusupowej). Klucz
zaś kozacki wzięła ks. Gralicynowa, klucz ki-
ryłowski hr. Szepelowa a klucz mlijowski do-
stał się na rzecz Skawrońskiej, Następnie zaś
od córki tej ostatniej hr, Litta, hetmanowa
Branicka, z domu Engelhardt, nabyła klucz
mlijowski i razem z moszeńskim i horodyskim
oddała w posagu córce swej ks, Woroncowej.
Na początku przeszłego wieku w M. było dwie
cerkwie: Uspeńska i Troicka, W wizytacyi
uniackiego smilańskiego dekanatu w 1741i
1746 r. powiedziano, że Uspeńska zbudowana
w 1746 r. „koło starej cerkwi”, a Troicka
w 1738, również na miejscu dawnej. Z tych
Uspeńska zamkniętą została w 1842 r., istnie-
jąca zaś Troicka wzniesioną została na nowo

z muru w 1827 roku przez parafian, przy po-
mocy ówczesnej dziedziczki Katarzyny Lit-
ta. Ob. Arch. J. Z. R., cz.I, t. 2, 385 i dal-
sze; cz. I, t. 3, 52, 252, 255, 298, 295; cz, V.,
t. 1, 552. Edward Rulikowski.
Mlinarowce, węg. Mlinarocz, wś w hr. sza-

ryskiem (Węg.), kościół par. gr.-kat., 411 mk.
.Mlinek (niem.), ob. Jżynki.
Mlinicken (niem.), ob. Mżyniki.
Mliniec i Miinietz (niem.), ob. Młyniec.
Miinisken (niem.), ob. Jłyniska,
Mlinki, prawy dopływ Dniepru, w pow.

chersońskim, na granicy ekaterynosławskiego,
wpada do limanu Wielkie Wody; wspomina
Wieliczko w Kronice, t. III, 477.

Miinok, ob. Młynek.
Mlińsk al. Młyńsk, dwa zaśc, po obu stro-

nach rz. Siewielgi, praw. dopł. Słuczy, pow.
słucki, w 1 okr. police, starobińskim, przy dro-
dze z Czepielów do Carowców, w miejscowości

dość leśnej, równej. Wielki M. ma 29 osad
pełnonadziałowych, Mały M. 10 osad. 4. Jel,

Mliny (/Vowe), mko nad rz. Sejmem, pow.  
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sośnicki, gub. czernihowskiej, o 15 w. od m,
pow., ma 480 dm., 2166 mk., znaczny handel
zbożem,

Mioetzen (dok.), ob. Miecewo,
Mlosino al. Mlusino, jez. pod Starą Kisze-

wą, pow. kościerski. Wspominane jaż w dok.
zr. 128] (ob. Zeitschr. des Westpr. Gresch.
Ver., X, str. 97). Należało do wsi Kiszewa
Stara (ob.). Kś, Fr.
Mlosty al. Mlostki (?), pow, sieradzki, gm, i

par. Klonowa, Podaje tę miejscowość Skoro-
widz Zinberga i dawniejsze spisy urzędowe,
lecz nie wymienia jej spis wsi gubernii ka-
liskiej z 1881 r.
Mlynsker-Mikle (niem.), ob. Młyńsk.
Mła, jez. w pow. lidzkim, przez nie oraz jez,

Dub łączy się rz. Kotra (ob.) z rz, Osupką,
płynącą do Mereczanki,

Młaczki, ob. Polana Młaczki.
Młaczowa, dopływ rz. Bobryk, wpadającej

do Uszy.
Młaczówka, wś, pow. radomyski, śród la-

su, przy drodze z Maksymowicz do Chabna,
ma 234 mk.; należy do paraf, praw. Maksy-
mowicze.

Mładki, mylna nazwa szczytu tatrzańskie-
go, zwanego powszechnie u Liptowian Hładki,
także Gładki (ob. t, II, str. 594). _ Br.G.
Młaka, potok, lewy dopływ Lubaczówki

w pow. cieszanowskim, przepływa przez wsie
Łukowiec i Krowicę lasową.

Młaka, dopływ potoku Brzaza w pow. do-
liniańskim.
Młaki 1.) pot. górski, wypływa w płd.-zach.

stronie obszaru gm. Jasionki niżniej, w pow.
turczańskim, z pod grzbietu górskiego „,„Szaiń-
skie jabłońskie* zwanego, płynie na płn.-
wsch. i wpada do Jabłonki (ob.) z praw. brz.
Długość biegu wynosi niemal 4 kil. Z praw.
brz. przyjmuje Wirikiwski potok. 2.) M., na-
zwa potoku Glinnego (ob.), dopływu Dyrbo-
ka (ob.). Br. GQ.
Młaki 1.) część Jabłonicy, pow. nadwór-

niański. 2.) M., karczma na obsz. dwors. Sia-
nek, pow. turczański,

Młanicze, folw. i wś, pow. oszmiański, w 2
okr. polic., 027 w. od Oszmiany; folw. ma 1
dm., 6 mk, kat., wś zaś 5 dm,, 32 mk., z tego
16 prawosł, i 16 katol.

Mława, miasto pow. gub. płockiej, leży na
wyniosłości, pod 530062" szer. i 380 05/6”

dłg. geog., odl. 112 w. od Warszawy, 83 w. od.
Płocka i 31/, w, od rz. Mławki, połączone li-
nią dr. żel, nadwiślańskiej z Warszawą a dro-
gami bitemi z Płockiem, Przasnyszem i Sierp-

cem, tudzież Działdowem i Neidenburgiem
w Prusach. Droga żel. nadwiślańska łączy się
w Iłowie (o 6 kil. od Mławy) z linią dr. żel.
malborskiej, prowadzącej do Malborga (149
kil.) i Gdańska. Miasto posiada kościół par,
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_ katol, mur, drugi filialny, cerkiew, kościół
 ewang.-augsb., synagogę, szpital $, Wojciecha
na 20 łóżek, dom schronienia dla starców i ka-
lek, ochronkę, dwie szkoły początkowe ogólne,
szkołę miejską 2-klas. męską, szkołę ewang.,
szkołę prawosł., szkołę żyd. elementarną, sąd
pokoju okr, III, zjazd sędziów pokoju, urząd
poczt., st. telegr., st. dr. żel. nadwiślańskiej
0 */ą w. od miasta, Z zakładów fabrycznych
istnieją tu młyn parowy, browar, fabryki oc-
tu, narzędzi rolniczych, wód gazowych, 4 gar-
barnie, 5 olejarni, 3 fabryki mydła, 3 cegiel-
nie, 8 wiatraków. Miejscowe potrzeby zaspa-

_kaja 150 drobnych sklepów, 4 handle sukna,
3 handle win i towarów kolonialnych, sklep
fabryki żyrardowskiej, jeden dom handlowy,
skład nasion, 28 szynków, 24 restauracyi, Tar-
gi bywają dwa razy w tygodniu: we wtorek
i piątek, Jarmarki 6 razy do roku: naliczniej-
sze na ś. Trójcę i śś, Piotra i Pawła. Do mie.
szczan należy 3893 mr. ziemi, w tem 1868 mr.
roli ornej, (o do ludności, to w 1807 r. miała
M. 800 mk., samych chrześcian; w 1827 r. by-
ło 190 dm. i 2216 mk.; w 1860 r. 261 dm.
(33 mur.) i 3838 stałych mk. (w tem 1720
żyd.); w 1888 r. było 472 dm. (70 mur.) i
6989 mk., w tej liczbie 3504 żyd., 3331 kańt,,
132 protest. i 22 prawosł. Obecnie ludność,
wzrastająca szybko z otwarciem kolei, docho-
dzi do 8000. M. teraz jest jednem z porząd-
niejszych miast powiatowych. Ma regularne,
dość szerokie, brukowane ulice z chodnikami
asfaltowemi. Oświetlona 45 latarniami żela-
znemi, naftowemi. Posiada trzy place targowe:
Stary rynek z kościołem i ratuszem, zbudow.
w 1545 r. a odnow. w 1878 r.; 2-gi niebruko-
wany, zwany Świńskim; 3-ci Zielony, na któ-
rym r. 1556 założono skwer, zwany także
ogrodem angielskim. Od czasu ukończenia dro-
gi żel. nadwiślańskiej połączona z Warszawą
i Gdańskiem, M. stała się miastem handlo-
wnem. Głównym produktem handlu jest zbo-
że, do przechowywania którego wzniesiono tuzmaczną liczbę śpichlerzy. W 1877 r. prze-4ezIono przez M. do Prus 1,932,000 pudów.Roczny obrót średnio przedstawia do 500,000TB. wartości, Po zbożu idzie wełna, której do-
wóz wynosi do 2500 pud., wartości przeszło
50,000 rs., i ryby przywożone w zimie, głó-wnie z jezior pruskich a nabywane do War-
szawy i Płocka. Przemysł rękodzielniczy stoi
na niskim stopniu. Jest jednak 12 cechów,
w skłąd których wchodzi: 16 bednarzy, 10
białoskórników, 8 szklarzy, 23 krawców, 20
garncarzy, 6 kołodziei, 12 kowali, 13 kamie-
niarzy, | cukiernik, $ młynarzy, 33 piekarzy,
26 rzeźników, 3 studniarzy, 6 siodlarzy i ry-
marzy, 2 jubilerów, 7 ślusarzy, 32 stolarzy,
180 szewców, 1 tkacz, 5 zegarmistrzów, 8 czą-
pników i 6 kuśnierzy, W pamiątki przeszło-  
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ści M. nie obfituje, Starożytny kościół para-
fialny stoi w środku Starego rynku. Fundamen-
ta i pozostałe wnęki pochodzą prawdopodobnie
zXIV w. Kawał muru i płyta za wielkim
ołtarzem noszą datę 1477 r. Kościół ten ulegał
kilkakrotnym pożarom i przebudowaniom. Akt
erekcyi zaginął. W aktach kościelnych zapi-
sano, iż r. 1712 kościół oddanym został pod
zarząd kś. misyonarzy, sprowadzonych z Cheł-
mna pruskiego przez Kazimierza Bielińskiego,
sstę mławskiego, marszałka w. kor.Misyona-
rze pod przewodnictwem sufragana Seweryna
Szczuki założyli wprost kościoła klasztor,
w którym zamierzali utrzymywać szkołę, ale
usiłowania te nie wydały rezultatu Po znie-
sieniu zgromadzenia w 1865 r. klasztor sam
przeszedł na własność rządu i dziś mieści
biuro powiatowe, Kościół, który po pożarze
w 1792 r. ze składek odbudowanym został,
coraz więcej popadał w ruinę, a od 1870 przez
rok cały był zamkniętym. Z zebranych skła-
dek odbudowano go 1882 r., lecz ze szkodą dla
jego architektonicznych zalet. Z pięknej i oka-
załej świątyni zrobiono kościół niski, którego
boczne ściany nie odpowiadają wysokiemu
stosunkowo dachowi, a okna zbyt szerokie za
wiele wpuszczają światła. Drugi kościołek ś.
Wawrzyńca, obecnie przy ementarzumiejskim,
stol na górze. Był on podobno pierwotnie pa-
ralfialnym. M. otrzymała w r. 1429 przywilej
lokacyjny, podpisany przez Ziemowita, Kazi-
mierzai Władysława, ks. mazowieckich. Przy-
wilej ten dawał prawo chełmińskie i pozwole-
nie posiadania własnej wagi i postrzygalni
sukna. Gdy Mazowsze przyłączono do Koro-.
ny, M. została sstwem niegrodowem, a Zy-
gmunt I potwierdził wszystkie jej przywileje
w r. 1548. Toż uczynili następni monarcho-
wie: Zygmunt August w r. 1565, Stefan Ba-
tory w r. 1576, Zygmunt II[ w r. 1602, Jan
Kazimierz w r. 1667, August II wr. 124,
August III w r. 1745, nakoniec Stanisław Au-
gust wr. 1779, przydawając wiele innych
swobód, M. należała niegdyś do znaczniej -
szych miast mazowieckich, jak o tem przeko -
nywaą lustracya 1564 r., która znalazła tutaj
424 domy i 22 niezabudowane siedliska, sa-
mych zaś rzemieślników oprócz szewców, wy-
licza 225. Święcicki w „Opisie Mazowszać
powiada o M.: „Otwarte miasto, ładnie zabu-
dowane, dwa kościoły: murowany i drewnia-
ny”, Wojny szwedzkie przywiodły miasto do
zupełnego upadku i lubo potem nastąły dłu-
gie lata pokoju, wrócić wszalże nie mogło do
pierwotnego stanu. Ostatnia też lustracya,
w r. 1765 odbyta, zaledwie 85 domów wyka-
zała i podupadłych zupełnie rzemieślników.
Dopiero od 1779 r. zaczęłą się M. powoli od-
budowywać. W r. 1783 straszny pożar zni-
szczył pięć ulie a z 83 domów pozostał tylko
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popiół, Od r. 1795 M. przeszła pod zarząd
pruski. Po utworzeniu księstwa warszawskie-
go mieszczaństwo, a szczególniej żydzi, zawią-
zawszy stosunki z pogranicznemi miasteczka-

- mi pruskiemi, trudnić się zaczęli przemytnie-
twem i przez to drobny handel bardzo się oży-
wił. W 1809i 1812 r. przez M. przechodziły
wojska francuskie, Po utworzeniu w 1815 r.
królestwa kongresowego, M. z otwarciem ko-
mory celnej we wsi Mławce, oddalonej o 3 w.,
oraz drugiej jeszcze komory o w. 17 w Pe-
płówku, zaczęła się znowu podnosić. Przez M.
przeprowadzano z Prus towary kolonialne,
cukier, wyroby bawełniane, wełniane, jedwa-
bne. Wywożono zaś zboże, drzewo i skóry.
W 1840 r., przy nowym podziale królestwa
kongresowego na gubernie, M. zaliczoną z0-

stała do gub. płockiej i została stolicą powia-
tu. Odtąd poczyna się wzrost pomyślniejszy.
Utworzone zostało biuro powiatu, a następnie
sąd okręgowy. W tym samym czasie założo-
no szkołę powiat. 4-kl. W 1862 r. szkoła ta
zniesioną została, a mimo przyrostu ludności
dotąd M. nie ma wyższego zakładu naukowego,
Obecnie mieszkańcy zamierzają z własnych
funduszów urządzić szkołę realną. M. parafia
dek, t, n. ma 5502 dusz. M, folw., pow. mław-
ski, 23 dm,, 516 mk., 263 mr. gruntu dobr. M.-
wójtostwo, wś, gm. Dębsk,:par. M. 20 dm., 251
mk., 263 mr. Z historyą M. wiążą się ściśle
dzieje sstwa mławskiego, Pierwszym starostą
znanym był Jakób Glinka, który otrzymał je
od. Aleksandra Jagielończyka na zastaw sumy
1000 czerw. zł. Z początku sstwo to nie było
grodowe; ssta nie przebywał w niem a utrzy-
mywał podstarostów, którzy mieszkali w dre-
wnianem domostwie, zwanem dla odróżnienia
od innych zamkiem. Podstarostowie zarzą-
dzali, odsyłając starostom dochody. Po Glinee
sstwo dzierżył Wojciech Kryski, dworzanin
Zygmunta Augusta, podkomorzy płocki, Był
on rodzonym bratem matki ś, Stanisława Kost-
ki. Około 1567 r. należało sstwo do Olbrachta
Łaskiego, wojew. płockiego, później sieradz-
kiego. W 1628 r. sstą mławskim był Zygmunt
Opacki, podkom. warszawski. Dnia 24 lutego
1646 r. przez M, przejeżdżała i nocowała tu
Marya Ludwika Gonzaga, zaślubiona Włady-
sławowi IV. Podczas wojen szwedzkich sstwo
wraz z miastem zniszczonem zostało. W 1662
r. otrzymał je Franciszek Bieliński, o którym
Niesiecki powiada (t. I, str. 95): „że dostał je

za zasługi, kiedy obersterem będąc w gwardyi
rajtarskiej króla Jana Kazimierza, w najcięż-
szych pod te czasy rewolucyach wiernie i mę-

żnie służył krajowi*. W tymże 1662 r. sstwo
obejmowało: folw. zwany Starostwo, WŚ Mław-
kę, Modłę, Nową Wieś, Młyny-Zawady i Ru-
dę. Każdy zaś osadnik z tych wiosek dawał
do zamku rocznie: z Modły po 1 zł., z Mławki
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po gr. 18, z Nowej Wsi po 8 gr.; przytem po
15 jaj, po 2 kapłony, a po 8 dni na tydzień
pańszczyzny dworskim sprzężajem; włościdnie
zaś Mławki, oprócz powyższych, 1 dzień pieszo.
Z miasta było czynszu z włóki po 24 gr. ro-
cznie; szewcy wszyscy razem zł, 4, od rzeźni-
ków po kamieniu łoju i łopatki od wołu, zdun
każdy po 2 garnki polewane 3 razy do roku; *
od piwowarów po miarce słodu i miarce piwa,
od przekupniów po 8 gr., od sukienników po
8 gr., od żydów po gr. 15. Miastu zaś opłaca-
no targowe, na każdy zaś Ś. Marcin każdy
przybywający z towarem po gr. 9 (lustracya
zr. 1616 zapisana w aktach miejskich). Na
początku XVIII w. sstą był Jakób Przeben-
dowski, stronnik Sasów, gromadzący w M.,
jako w miejscu blisko granicy od Prus leżą-
cem, posiłki dla stronników Augusta II. Z tych
względów miasto nie mało ucierpiało, albo-
wiem major Krajewski, stronnik Leszczyńskie-
go, zakwaterowawszy się na 17 niedziel w M.
(Akta miejskie z r. 1709) zabrał zboże, inwen-
tarz i wszelki prowiant przygotowany dla
Piotra W., spalił 3 folwarki starościńskie,
zmusiwszy miasto do zapłacenia 17,000 zł. Po
śmierci Przebendowskiego od r. 1729 dochody
z M.pobierała wdowa po nim pozostała jako
o tem świadczy podpis jej, jako prawnie po-
siadającej sstwo mławskie, znajdujący się
w aktach miejskich r. 1730 (str. 235). Pani
ta wyszedłszy wkrótce za Józefa Potulickiego,
wojewodę czernihowskiego, przelała na niego
swe prawa do sstwa. Hr. Józef Potulieki zmarł

1734, a sstwo prawem spadku dostało się S10-

strze jego Barbarze z Potulickich, wdowie po
Czarlińskim, pośle z Pomorza. Wtedy to mia-
sto odmówiło płacenia powinności starostom,
na zasadzie, iż dochody miejskie wraz ze sta-
rostwem nadawane były tylko przez monar-
chów za zasługi, nie mogły więc przechodzić
dziedzicznie. Barbara Czarlińska wystąpiła
z procesem przeciwko miastu, a uzyskawszy
posłuchanie u Augusta III, uzyskała i wyrok
nakazujący dwoma królewskimi listami z r.
1742 1 1747 ażeby miasto wszelkie powinności
opłacało, wsie zaś odrabiały przynależne ro-
bocizny, oddając w naturze oznaczoną przez
poprzednich starostów ilość zboża, lnu, drobiu
i bydła, Prócz tego listy królewskie nakazy-
wały zupełne posłuszeństwo posiadaczce staro-
stwa. Nakoniec za Stanisława Augusta sstą
jest Adam Feliks Piotrowicz, panujący samo-
wolnie w ziemi zawkrzyńskiej a uciskający
ludność pobieraniem coraz to większych opłat,
zmnuszaniem mieszkańców do nowych a ucią-
żliwych powinności. Sejm 1775 r., odbierając
królowi prawo rozdawania starostw, skasował
zarazem wszelkie sądy starościńskie, czem

ośmieleni mieszkańcy M. wytoczyli proces
Piotrowiczowi, wnosząc akt oskarżenia za
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: gwałty i nadużycia na nich popełniane, Ze-
słana na skutek tego komisya (Akta miejskie
1776 r.) nakazuje, ażeby starosta płacit czynsz
miąstu za to, że zamek drewniany stoi na
gruntach miejskich, miasto zaś uwalnia od
opłat składanych staroście, Sejm z 1778—75
r. nadał sstwo mławskie w emfiteutyczne po-
siądanie Karniewskiemu, pisarzowi rożańskie-
mu. Ośmnaście lat swobody, jakiej doznawali
mieszkańcy, nie wiele wpłynęło na podniesie-
nie dobrobytu M., to też kiedy po ostatnim
rozbiorze kraju r. 1795 przeszła ona pod pano-
wanie pruskie, posiądała zaledwie 83 domy,
wioski ząś należące do sstwa nie tylko się nie
wzniosły, lecz jeszcze więcej upadły, zanie-
dbując uprawę roli i chów nierogacizny, któ-
ry był źródłem dochodów ludności. Prócz te-
go Piotrowicz, straciwszy swoją starościńską
władzę, otrzymał od władzy pruskiej urząd
landrata i stał się gnębicielem mieszczan.
Starosta-landrat zmarł 1801 roku, imię jego
wypisane w pamięci mieszkańców. Wsie na-
leżące niegdyś do sstów oddano w dzierżawę,
Jako dobra rządowe. Zabytkiem dawnego sta-
rostwą są tylko lipy stare przy dominium,
zwanem Starostwem, a będącem jakby przed-
mieściem coraz to więcej rozrastającego się
dzisiejszego miasta. Starostwo to leży od stro-
ny południowej, od traktu dawnego warszaw-
skiego. O sstwie mławskiem podaje wiado-
mość artykuł „Mławskie starostwo”, w Bibl,
Warsz. (1856 r. t. III, 160). M.-starostwo,
wś, gmina Dębsk, par. M., 6 dm., 192 mk.,
174 mr. gruntu. Folw. M. starostwo rozl.
mr. 408: grunta. or. i ogr. mr. 166, łąk mr,
89, past. mr. 44, lasu mr. 6, zarośli mr, 99,
nieuż. i place mr, 4; bud. z drzewa 14. Folw.
ten w 1872 r. oddzielony od dóbr rząd, Mława.
M. gmina należy do sądu gm, IV okr., ma 593
dm., 5103 mk,, 21,688 mr. obszaru, w tem 679
mr. nieuż, W gm. znajduje się 2 kościoły, sąd
8m., urząd gm., 5 młynów wodnych, 5 wia-
traków, 6 posterunków straży pogranicznej,
komora celna, browar, cegielnia, I karczma.
W skłąd gm, wchodzą następujące wsie i os:
Barak-Kukliński -Piekielski, Bonisław, Biela-
wy, Cegielnia, Chmielewko-Wąsosze, Chmie-
lewo- Wielkie, Ch.-Małe, Długokąty Wiel-
kie, D.-Kobiałki, Jabłonowo-Adamy, J.-Dy-
by, J.-Maćkowięta, Krajewo, Kuklin, Kulany,
Łęg, Michalinowo, Mławka, Nowawieś-Wiel-
ka, Piekiełko, Fepłowo-Wielkie, Pepłówek,
Pogorzel, Ruda, „Stanisławowo, Studzieniec,
Szwab, Turowko, Turowo-Wielkie, T.-Pakury,
Uniszki-Gumowskie,U.- Zawadzkie, Wieczfnia
Kościelna, Wąsosze Wielkie, Zawady, Zakrze-
wo Wielkie, Zaranki, Z.-Fruczki, Załęże, Zimno-
cha. Mławski powiat gub. łomżyńskiej, utwo-
rzony został w 1867 r. z części dawnego pow.
mławskiego, Ma on 27:02 mil kw. obszaru,  
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Graniczy od płn. z Prusami wschodniemi, od
wsch. z pow. przasnyskim i ciechanowskim,
od płd, z ciechanowskim i sierpeckim, od zach,
z sierpeckim i rypińskim, Pod względem ukła-
du poziomego obszar powiatu przedstawia wy-
bitny kontrast między południową i zachodnią
a północno-wschodnią częścią. Zachodnia po-
łowa i środkowa część przedstawiają równinę,
o średniem wzniesieniu 400 stóp, którą prze-
rzyna Wkra, mająca niedaleko Radzanowa (na
wsch. płd.) 240 st. wznies, w poziomie wody.
W górnej części jej biegu, między Sinogórą,
Bądzyniem, Będominem i Brodnicami występu-
je obszar wzniesiony na 500 do 580 stóp (pod
Brodnicami 588, Sinogóra po prawym brzegu
510 stóp). Mławka, wpadająca pod Szreńskiem
do Wkry, przerzyna także płaszczyzny mające
400 do 500 stóp wzniesienia i śród których,
na obszarze między Szreńskiem, Mławą i wsią
Zurominem (przy szosie mławskiej), spotyka-
my dość liczne bagniste obszary, będące dna-
mi jeziór, których wody spłynęły Mławką do
Wkry. Na prawo od szosy prowadzącej od
Raciąża ku Mławie poziom zaczyna się szybko
wznosić. Podczas gdy w Boguszynie na lewo
od szosy (w pobliżu Mławy) mamy 450 stóp,
to po drugiej stronie szosy, o kilka wiorst od
drogi w Wyszynach, znajdujemy już 935 stóp.
Wzniesienie to stanowi dalszy ciąg wielkiego
płaskowzgórza, które towarzyszy brzegom Bal-
tyku i zawiera w sobie liczne jeziora chara-
kteryzujące całe pomorze baltyckie. Ta sama
wyżyna w pow. suwalskim dochodzi 1000 stóp
wzniesienia. W pow. mławskim zajmuje ona
przeważną część obszaru wchodzącego klinem
zwróconym ku płn. między Prusami a pow.
przasnyskim, Jeziora dziś już tu znikły, spły-
nąwszy wodami Orzyca, ale zostały po nich
bagniste obszary. Bagna te, zwane Niemyje,
ciągną się w płn.-wsch. stronie od Mławy,
między wsiami: Grzybowo, Tańsk, Wola Dęb-
ska, Dębsk, Sławogóra. Kiedy wsie położone
śród bagna Łaczyna i Pęcherzew (pow, przasny-
ski) wznoszą się na 480 stóp, a Brzozowo-Maje
tylko 404 stóp, to krawędzie zamykającej je
wyżyny mają średnio 1050 stóp. Między
Szydłowem i Nosarzewem, ną prawo od szos
z Przasnysza do Mławy, spotykamy 1152 stóp.
W kierunku ku południowi wyżyna ta cią-
gnie się wzdłuż prawego brzegu Łydyni i pod
wsią Budy Bolewskie (przy drodze z Ciecha-
nowa do Szydłowa) sięga jeszcze 1037 stóp,
lecz odtąd obniża się szybko zarówno w kie-
runku zachodnim i południowym. Gleba na
obszarze powiatu przeważnie piaszczysta lub
sapowata, nadaje się głównie do uprawy żyta,
owsa i kartofli. Przemysł w pow, mławskim
mało rozwinięty; sąsiedztwo z Prusami, szero-
ko rozwinięte przemytnictwo, ubóstwo stosun-
kowe prodnktów surowych, brak miast i od-
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dalenie od większych ognisk handlowych nie
dopuszczają pomyślniejszego rozwoju produk-
cyi fabrycznej. Około 1880 r. było w powie-
cie 31 fabryk (prócz młynów), z produkcyą
roczną na 276,34] rs. Główną rolę odgrywa-
ją tu cztery dystylarnie, wydające za 214,941
rs, i zajmujące 2() robotników, Pozostałe za-
kłady są drobnych rozmiarów. W 7 browa-
rach pracuje 20 ludzi i produkują one za
za 18,000 rs., 3 fryszerki zajmują 12 robotni-
ków i wyrabiają za 18,440 rs., 4 hamernie
z LI rob. wydająza 7,200 rs., 1 huta (12 rob.)
produkuje za 3,800 rs., 4 małe garbarnie mają
1,800 rs. produkcyi a 8 cegielni wyrabiają za
9800 rs. Ludność powiatu w 1866 r. wynosi-
ła 53,866 a w 1879 r. doszła do 61,901 mk.
(30,308 męż. i 31, 593 kob.), Według wyznań
było 51,796 katol., 2459 żyd,, 1,143 protest,,
78 prawosł. O stanie oświaty nie szczególnie
świadczy szczupła ilość szkół, W 1883 r. by-
ło w powiecie 4 szkoły miejskie (w Mławie)
i 15 szkół początkowych gminnych we wsiach:
Dąbrowica, Gnojno, Jabłonowo, Janowiec, Ko-
sino, Kowalewo, Kuczbory, Lubowidz, Nie-
kłanin, Przeradz, Radzanowo, Szreńsk, Słupsk,
Wojnówko, Zielonki. W 1879 r. w szkołach
miejskich było 403 uczących się (228 chłop.
i 175 dziew.), w gminnych 1036 uczniów (646
chłop, i 390 dziew.) i w 3 kantoratach ewang.
64 uczniów (34 chłop. i 30 dziew.). Ogółem
1508 uczniów. Pod względem kościelnym po-
wiat mławski stanowi dekanat dyec. płockiej ,
składający się z 22 parafii: Boguszyn, Dąbro-
wa, Dłutowo, Grzebsk, Janowiec, Kuczbork,
Lipowiec, Lubowidz, Mława, Radzanów, Sar-
nowo, Słupsk, Strzegowo, Szreńsk, Szydło-
wo, Unierzysz, Wieczfnia, Wyszyny, Zielona,
Zieluń, Zmijewo i Żurominek Kapitulny. Pod
względem sądowym powiat posiada jeden sąd
pokoju III okr, w M. i dzieli się na 4 okręgi
sądów gminnych: Brudnice, Szreńsk, „Zuromi-
nek, Wieczfnia. Pod względen. administracy |-
nym składa się z 1-go miasta, 8-ch osad miej-
skich i 14 gmin: Dębsk, Dąbrowo, Kosiny,
Mława, Mostowo, Niechłonin, Ratowo, Roz-
wozin, Słupsk, Szczepkowo, Turza, Unierzysz,
Zielona, Zieluń. Opis i historyą M. podał Wł,
Dębski w Korespondencie Płockim z 1878 r.
Opis i widok M. zamieścił Tygodnik Ilustr.
z 1812 r., N 232, Zof. M., Br. Ch.
Mława, nazwa dawana niekiedy rzece Mą-

tawa al. Montawa (ob. Rzeki i jeziora, tekst
objaśn, do Mapy hydrograficznej dawnej Sło-
wiańszczyzny, str. 21).
Mławka, rz. w pow. mławskim, poczyna

się na granicy od Prus pod wsią Kuklinice,
płynie w kierunku zach.-płd. koło Piekiełka,
Mławki, Lewiczyna, Małej i Wielkiej Turzy
pod Szreńsk i pod Ratowem, na zach. Radza-
nowa, wpada z lew, brzegu do Wkry. Długa
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przeszło 30 w. Przyjmuje z prawej strony pod
Turzą strugę od Kęczewa i powyżej Szreńska
Przylepnicę, z lewej rzeczkę płynącą od Głuż-
ka, poczynającą się pod Otocznią a nazywa-
ną także Mławką. Około Radzanowa ma bła-
tniste brzegi, J. Bliz.
Mławka, wś włośc. i folw. nad rz. Mław-

ką, pow. mławski, 4 okr., gm. Mława, par.
Mława, odl. o 5 w. od Mławy. Są tu dwa po-
sterunki straży pogranicznej, młyn wodny,
karczma, 21 dm., 146 mk., 1164 mr. gruntu
dobrego, 25 nieużytków.

Mito. ., por. Moło...

Młochów, wś i fol., pow. błoński, gm. Mło-
chów, par. Nadarzyn, odl. 28 w. od Warsza-
wy. W 1827 r. było tu 20 dm., 207 mk.;
obecnie 20) dm., 239 mk, M. gmina należy do
sądu gm. okr. II w Grodzisku, st. poczt. w Sę-
kocinie, ma 21526 mr. obszaru (w tem 6469
mr. lasu i 51 mr. zarośli) i 5991 mk., w tej
liczbie 788 żyd., 279 ew. W skład gm. wcho-
dzą: Bieliny, Cesin, Czarnylas, Daniewice,
Kajetany, Kopona, Kossów, Kossowska Wól-
ka, Krakowiańska Wólka, Krakowiany, Ksią-
żenice, Lipnik, Młochów, Mroków, Mrokow-
ska Wola, Nowa Wieś, Nadarzyn, Nowiny,
Opypy, Olesin, Owczarnia, Parole, Paszków,
Pławy, Polesie, Ruszczyk, Rusiec, Rozalin,
Stara Wieś, Siostrzeń, Szamoty, Urzut, Wa-.

Zaborów, Żabieniec, Żółwin.
Młociny 1.) wś nad Wisłą, pow. warszaw-

ski, gm. Młociny, par. Wawrzyszew, odl. 12
w. od Warszawy za rogatką Marymoneką,
przy drodze bitej do Modlina, po za Bielanami,
Piękny pałac z ogrodem i parkiem nad Wisłą,
w bardzo malowniczem położeniu, odprzedany
osobno został, a na to miejsce założono nowy
folwark dalej za szosą, Obszar dworski wy-
nosi około 40 włók ornej ziemi, do 60 włók
lasu. W 1827 r. było tu 27 dm., 155 mk;
obecnie około 100 dm. i do 800 mk, Dobra M
lit. A składają się z folw. M.i Laski, nomen-
klatur Syberya i Szmelca, wsi: M., Buraków
Mały, Wólka Węglowa, Laski, Łomianki, Kę-
pa Kiełpińska, Kiełpin; rozl, mr. 3834: folw.
M. gr. or. i ogr. mr, 678, łąk mr, 57, past. mr.
54, wody mr, 10, lasu mr. 1804, nieuż. i place
mr. 1068, w wieczystych dzierżawach i osa-
dach mr. 23, razem mr. 3698; bud. mur. 12,
z drzewa 57; płodozmian 6 i 15-polowy; folw.
Laski gr. or. i ogr. mr. 93, łąk mr. 6, nieuż. i
place mr. 37, razem mr. 136; bud. z drzewa
13; płodozm, 9-polowy. Wś M. os. 22, z gr.
mr. 75; wś Buraków Mały os, 13, z gr. mr.
195; wś Wólka Węglowa os. 23, zgr. mr,
415; wś Laski os, 6, z gr. mr. 11; wś Łomian-
ki 05, 24, z gr. mr. 259; wś Kępa Kiełpińska
08. 27, z gr. mr. 414; wś Kiełpin os. 18, z gr.
mr. 38. W ostatnich czasach urządzono tu le-

lentów, Wygryz, Władysławów, Wygoda,
Br. Ch
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tnie mieszkania w umyślnie pobudowanych na
ten cel willach i domkach, Niedawno po-
wstały tu również zakłady fabryczne, jak
warzelnia łoju (Akwiliny) z produkcyą na
120,000 rs. i cegielnia z produkcyą na 10,000
rs.; zakłady te istnieją na gruncie kolonii (lit.
B) oddzielonej od dóbr Młociny. M. zdawna
należały do książąt mazowieckich, a następnie
do starostwa warszawskiego. W czasie woj-
ny szwedzkiej w r. 1655 spalone i zniszczone
do szczętu, a przez morowe powietrze wylu-
dnione tak, iż lustracya 1660 r. jednego tylko
mieszkańca w całej wsi znalazła, Powstała
jednak później, gdy w 1748 r. otrzymał M.
Henryk Briihl, pierwszy minister i ulubieniec
króla Augusta III. On wybudował tu wspa-
niały pałac i ogrody ku Wiśle ciągnące Się,
założył zwierzyniec, bażantarnie i t. p. i wy-
prawiał częste rozrywki myśliwskie, na któ-
rych król zawsze znajdował się, Po nim trzy-
mał M. syn jego Fryderyk Aloizy, jako ssta
warszawski, On to, jako generał artyleryi
koronnej wprowadził zwyczaj urządzenia tu
w lecie obozu dla artyleryi. W r. 1765 a. 27
sierpnia wyprawił tu hr. August Moszyński,
stolnik w. kor., na pamiątkę rocznicy elekcyi
Stanisława Augusta, sławną, wielce koszto-
wną i szczególnego rodzaju zabawę, o której
interesujące szczegóły opisują „,Thornische
Wochentliche Nachrichten” na r. 1765, N 290.
W r. 1774 M, i Buraków przemieniono no do-
bra ziemskie, posiadaczem zaś ich został Adam
Łodzia Poniński, marszałek sejmowy, później
w. podskarbi i w. przeor zakonu maltańskiego,
zmarły w nędzy 1798 r. w Warszawie. Mło-
cińskie sstwo niegrodowe leżało w woj, ma-
zowieckiem, ziemi warszawskiej. Podług me-
tryk koronnych powstało z dawniejszego sta-
rostwa warszawskiego i obejmowało w r. 1712
wś M. z gruntami: Salamonowskie, czyli Wró-
blewskie, Giżyńskie, Ortemusowskie i 2 pół-
włóczki: Salezego i Konieczny. W r. 1712
z mocy przywileju Augusta II, Herkules
Plant, dworzanin królewski, ustąpił je Ma-
ksymilianowi Ossolińskiemu, regensowi me-
tryki większej koronnej. W r. 1772 posiadał
je Fryderyk Briihl, gen. artyleryi kor., opła-
cając zeń kwarty złp. 218 gr. 24. Na sejmie
zr. 1078—1775 stany rzpltej nadały to sstwo
wraz z Burakowem na własność dziedziczną
Adamowi Łodzia Ponińskiemu, marszał. tegoż
sejmu. M. gmina należy do sądu gm. okr. I
w Łomiankach, st. poczt. Warszawa, ma 10719
mr. obszaru i 3590 mk. 2.) M. pow. makow-
ski, gm, Śmrock, par. Szelków. Wymienia je
tylko Skorowidz Zinberga; inne spisy nie
podają. ż Br. Ch.

-_ Młock, wś nad rz. Łydynią, pow, ciechano-
wski, gm. Młock, par. Malużyn, odl. o 13 w.
od Ciechanowa, Posiadamłyn wodny ikarczmę, | 
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ma 34 dm., 322 mk., 1933 mr. gr. dobrego,
11 nieuż., w tem 559 mr. ziemi włośc. W 1827
r. było 26 dm. 222 mk. M. gmina należy do
sądu gm. IV okr. w Gumowie, ma 719 dm.,
6993 mk., obszaru 24725 mr., w tem nieuż,
605 mr. W gminie znajdują się, 3 kośe. kat.,
3 ew. domy modlitwy, 4 szkoły począt., urząd
gminny, 6 młynów wodnych, | wiatrak, cu-
krownia, | tartak, 4 cegielnie, I gorzelnia 1 fabr,
żelazna, 1 browar, 6 karczem, Wskład gminy
wchodzą: Bękowo, Brody-młockie, Budy malu-
żyńskie, Budzinka, Budy-rumockie, Dukt, Dzia-
ły, Garwacka wólka, Garwarz, Glinojeck,Grąd,
Gostomin, Huta, Izabelin, Jakubowo, Janowo,
Julisin, Juliszewo, Kałki, Kanigówko, Kamion-
ki leśne, Kowalewko, Kownaty borowe, Kon-
radowo, Krusz, Luszewo, Luberadz, Lubera.
dzik, Lipiny, Młock, Malużyn, Nowopole, 0-
strowo-Budy, Obręb, Ościsłowo, Przyrowo,
Płaciszewo, Płaciszewko, Rumoka, Rycica, Sa-
dek, Suchowierzbka-malużyńska,  Sulerzyż,
Sródborze, Szyjki, Wkra, Zalesie, Zarośle, Ża-
wiłka, Żeleźnia, Br. Ch.
Młocka-Wola, z 0s. Suchowierzbka, wś, pow.

ciechanowski, gm. Młock, par. Przasnysz, odl.
16 w. od Ciechanowa. Posiada ewang. dom
modlitwy, szkołę początkową, kasę wkładowo-
zaliczkową, urząd gm. i 2 karczmy, 1aa 88 dm,,
682 mk., 1582 mr. gr. dobrego, 29 nieuż. W
1827 r. było tu 26 dm., 166 mk.
MiIod..., nazwy tak się zaczynające, a tu nie po-

mieszezone ob. pod Mołod.. ,

Młoda 1.), szczyt w Karpatach lesistych,
w grupie między źródłami: Świcy i Łomnicy,
1700 m. wys. 2.) M,, lesiste wzgórze, 243 m.
wys. (znak triang.), pod 509 32' 10” płn. szer.,
a 4275' 30” wsch. dłg. od F., we wsch. stronie
Steniatyna, pow. sokalski, blisko granicy.
Młodasko 1) wś, pow. szamotulski, 3 dm.,

26 mk., | ew., 25 kat., 8 analf. Poczta w By-
tyniu o 3 kil., gośc.o !/, kil., st. kol. żel. i tel,
w Rokitnicy o 15 kil. Pod wsią znajduje się
nasyp, 40 stóp wysoki, z rowem, mający 160
kroków obwodu, u góry 11 do 13 krok. śre-
dnicy; było to zapewne dawne grodzisko, Ob.
Program gimnazyum poznańskiego Fryderyka
Wilhelma z r. 1880. 2) M., dom., 3148 mr.
rozl., 2 miejsc.: a) M., dom., b) leśnictwo, 12
dm., 185 mk., 12 ew., 173 kat., 56 analf, Wła-
sność Bronisława Gąsiorowskiego. M. St,
Młodawa al. Mołodowa, wś, pow. dubieński,

pod mkiem Warkowicze, w 1 okr. pol., na
płn.-wsch, od m. powiat. Na niej oparty do-
tąd znany zapis stypendyalny dra Lernet/a.
Ob. Arch, J. Z. R., cz, III, t.2, 461. J. Kre.
Młodawa, wzgórze, 227 m. wys. (znak

triang.), pod 49? 58' płn, szer,, a 420 21 wsch.
dłg, od F., na wsch. granicy Buska, pow. Ka-
mionka Strumiłłowa.

Młodawin-Dolny, M.-Górny i M.= Wygiełzów,
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wsie i folw., pow. łaski, gm. Zapolice, par.
Marzenin. M. dolny ma 12 dm., 88 mk,, ziemi
włośc. 60, dwor, 260 mr.; M. górny 112 mk,,
12 dm., ziemi włośc, 76, dwor. 426 mr.; M.
Wygiełzów ma 160 mk., 15 dm,, ziemi włośc.
100, dwor. 324 mr. W 18327 r. było tu wo-
góle 29 dm., 242 mk. W Lib, Ben. Łaskiego
(t. I, 482) wymieniony jest: M. górny al. pod
borem i M. dolny, al. bieńkowski. Por. także
Kod. Dypl. Mucz, i Rzysz, II, 418. Folw. i wś
M. Górny rozl. mr, 406: gr. or. i ogr. mr. 325,
łąk mr. 34, pastw. mr. 28, lasu mr. 6, nieuż.
i place mr. 13, bud. z drzewa 14, płodo-
zmian 9; polowy. Wieś M. górny os, 21, z gr.
mr. 76.; folw. M, dolny rozl. mr. 253; gr. or,
i ogr. mr. 217, łąk mr. 27, nieuż. i place mr,
11; bud, z drzewa 8. Br. Ch. iA. Pal,
Młodecin, folw. koło Chmielna, pow. brodzki.
Młodkowice al. Młotkowice, wś, pow. kone-

cki, gm, Ruda maleniecka, par. Lipa, odl, 18
w. od Końskich, ma 62 dm., 481 mk., 201 mr.
ziemi dwor. i 520 mr. włośc, W 1827 r.28
dm., 205 mk. W XV w. dziedzicem Floryan
h, Jelita, Ma 4 łany kmiece, dające dziesię-
cinę prebendzie Jaśkowskiej i folwark dający
ją miejscowemu proboszczowi (Dług. I, 370).
Wspomina tę wieś Lib. Ben. Łaskiego (t.
I, 598).
Młodnice al. JAłódnice, wś i folw. nad rz.

Radomką, pow. radomski, gm. Przytyk, par.
Mniszek, odl. 24 w. od Radomia, ma 21 km.,
229 mk., 536 mr. ziemi dwor. i 252 mr. włośc.
W 1827 r. 14 dm. 117 mk. W XV w. dzie-
dzicami są: Mikołaj Młodnicki i Siestrzeniec
Mozgowy (Moeszgowy) h. Półkoza, Są tu ła-
ny kmiece, zagrodnicy, karczmy i folwark
(Dług. I, 807 iII,582). Następnie część M.
posiada Piotr Kochanowski, ojciec poety. W
ostatnich czasach M. wchodziły w skład dóbr
Domaniew (ob.). Folw. M. rozl. mr. 528: gr.
or. i ogr. mr. 305, łąk mr. 98, pastw. mr, 50,
nieuż, i place mr. 70; bud. mur, Ż, z drzewa
11. Pokłady torfu i wapna. Folw. ten w r.
1872 oddzielony od dóbr Domaniew Br. Ch.
Młodochów, folw., pow. kowieński, należy

do dóbr Łabunów, własność Zabiełłów.
Młodochów, wś, pow. mielecki, leży w

nizinie nadwiślańskiej, 167 m. npm. 45 kl
od ujścia Wisłoki do Wisły, a 15 kil. od Miel-
ca. Należy do par. rzym.-kat., w Gawłuszo-
wicach i ma 249 mk., 240 rzym. kat,i9 izrael.
Z tych 34 mk, przebywa na obszarze wiek. pos.
Jadw. ks, De Ligne, mającej 343 mr. roli, 44

mr. łąk i 20 mr. pastw.; pos. mn. ma 262 mer.
roli, 58 mr. łąk, 88 mr. past. i 8 mr. lasu, M.
granicy na północ z Krzemienicą, na zachód
z Kłyszowem, na południe z Borkami, a na
wsch. z Jaślanami Mac.
Młodochowo al. Młodachowo, wś i folw.,

pow. płocki, gm, Góra, par. Rogotwórsk, odl,  
ki Ah 4
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o 34 w. od Płocka, ma 16 dm., 199 mk,, 1154
mr. gr. dobrego i 12 nieuż.; do włościan nale-
ży 482 mr.; os, karcz, rządowa. W 1827 r.
12 dm. 117 mk.
Młodocin 1.) Mniejszy, wsi kol., pow. ra-

domski, gm, Orońsk, par. Kowala Stępocina,
odl. 10 w. od Radomia, ma 41 dm., 210 mk.,
500 mr. kolonistów i 73 włośc. W 1827 r.
11 dm. 70 mk. W XV dziedzicami są: Mi-
kołaj, Jakób i Albert h. Ślepowron. Łany
kmiece dają dziesięcinę klasztorowi w Wącho-
cku, folwark zaś plebanowi w Kowali (Dług.
II, 520). Folw. M. Mniejszy, z wsią M, Mniej-
szy i Kąty w 1866r. rozl. mr. 633; gr. or.
i ogr. mr, 464, łąk mr. 30, lasumr. 127, nieuż,
i place 22 mr. WŚ M. Miejszy os, 18, z grun-
tem mr. 28, w. Kąty 08, 4, z gr. mr. 34, 2.) M.-
Większy, wś i folw., pow. radomski, gm. Wo-
lanów, par. Kowala Stępocina. Odl. 14 w. od
Radomia, ma 20 dm., 142 mk., 719 mr. ziemi
dwor., 155 mr. włośc. W 1827 r. 14 dm,, 66
mk. W XV w. dziedzicami są: Nikiel (Mi-
kołaj), i Biestrzeniec h, Półkoza. Z sześciu łanów
kmiecych szła dziesięcina do klasztoru w Wą-
chocku, z trzech folwarków zaś, 5 karczem
13 zagrodników prob. w Kowali (Dług. IL,
520 i III 419). Folw. i wś M. Większy rozl.
mr. 292: gr. or. i ogr. mr, 233, łąk mr. 45,
wody mr. 1, lasu mr. 9, nieuż. i place mr, 4;
bud. mur. 5, zdrzewa 14; płodozmian 8-polo-
wy. WŚ M. Większy os, 22, z gr. mr. 154.
Młodocin 1), wś, pow. szubiński, 8 dm., 79

mk., 15 ew., 64 kat., 27 analf. Poczta, gośc,
i tel. w Barcinie o 6 kil., st. kol. żel. w Chmiel-
nikach o 20 kil., w Inowrocławiu o 28 kil,
2) ML, dom., 2069 mr. rozl., 6 dm., 108 mk,,
wszyscy katol., 43 analf. Własność Tytusa
Skarbka Malczewskiego, Wspomina tę wieś
(Młodoczyno) Lib. Ben. Łaskiego (w par.
Góra, t. I, 150). M. St,
Młodojewo (dok. Miodujewo), wś, folw. i os. -

młyn. nad strum. Meszną, pow. słupecki, gm.
i par. Młodojewo, odl. od Słupcy w. 5. Posia-
da kościół par. drewniany, szkołę początkową
ogólną. WŚ ma 32 dm., 214 mk. folw. dm.
6, mk. 148; prob. dm,2, mk, 4 M. poducho-

wne dm, 2, mk, 27; os, młyn. dm. 1, mk. 7. W
1827 r. wś rząd, 31 dm., 320 mk, M. należa-
ło niegdyś do biskupów poznańskich, którzy
tu, prawdopodobnie w XIV w., założyli koś-
ciół parafialny, o którym, jako o dawnym, mó-
wią już akta konsystorzą gnieznieńs. z 1415 r.
2 okazyi układu Jakóba, plebana w M., ze Zkii-
lutem, dziedzicem Szczepie, o dziesięciny. W

1675 r. dawny drewniany kościół rozprze-
strzeniono. Około 1830, przyłączono do par. M.
kościół niegdyś paraf. w Koszutach, wsi na-

leżącej dawniej do klasztoru w Lędzie. Do
parafii M. należały w początku XVI w. wsie
Drzązna i Marcewo (Maczewo), od tego czasu
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przybyło tu 15 wsi i osad (Lib. Ben. Łaskie-
go, t. I, 503). Dobro M, lit. A. składają się
z folw. M. i Drążna i wsi niżej wymienionych,
rozl. mr. 1611: fol, M. gr. or. i ogr. mr. 798,
łąk mr. 47, pastw, mr. 16, wody mr. 31, nieuż.
i place mr, 43, razem mr. 935; bud. mur. 26,
z drzewa 6, płodozmian 4 polowy. Folw. Drą-
żna grunta or. i ogr. mr. 440, łąk mr. 26,
pastw. mr, 77, lasu mr. 13, nieuż, i place mr.
16, razem mr. 572, bud. mur. 6, z drzewa 13,
płodozmian 4 polowy; młyn wodny, pokłady
torfu. Wieś M. os. 45, z gr. mr. 605; wś Kos-
sewo os. 20, z gr. mr. 59; wś Kochowo os, 25,
zgr. 601; wś Lipnica os. 10, z gr. mr. 136;
wś Kierz os, 4, z gr. mr. 178; wś Budy os. 2,
z gr. mr. 116; wś Michałów os. 9, z gr. mr. 54;
wś Meszne os. 11, z gr. mr. 210; wś Czesła-
wów os. 5, z gr.mr, 42; wś Szkudłówka os. 10,
z gr. mr, 77; wś Zastawie os, 4, zgr. mr. 114;
wś Rozalin os. 58, z gr. mr. 421, wś Karolinów
os, 10, z gr. mr. 84; wś Marcewo os. 31, z gr.
mr, 696; wś Marcewko os, 46, z gr. mr 933; wś
Drążno os. 22, zgr. 709. M, par., dek, słupecki,
2520) dusz. M. gm., należy do sądu gm, okr. II
w Dobrosławiu, urząd gm. w Marcewie, st. p.
w Słupcy. Gmina ma 12294 mr. obszaru i 3562
mk, (1867 r.) W gminie są: gorzelnia, bro-
war, cegielnia, olejarnia, trzy młyny wodne,
pięć wiatraków, kopalnia torfu, jedna szkoła
początkowa Br. Ch.

._ Młodów, wś, pow. nowosądecki, w okolicy
lesistej górskiej, na lewym brzegu Popradu,
565 m. npm., przy gościńcu ze Starego Sącza
do Piwniczny i przy torze kolei tarcnowsko-le-

_ luchowskiej, między stac. Rytro i Piwniczną.
Dolina rzeki, w której się wieś rozsiadła, jest
w tem miejscu ścieśniona przez szeroko rozło.

- żone lesiste góry, zamykające zupełnie widok.
Ta stara osada, wymieniona już w dyplomie
fundacyjnym Piwniczny z r. 1348, jest od tej
miejscowości o 4*5 kil. oddaloną i ma 190 mk.
rzym.-kat., zaliczonych do parafii w Piwniczny.
Obszar więk. pos. należy do towarzystwa pro-
dukcyi leśnej w Wiedniu i ma 870 mr. lasu,
pos. mn, 155 mr. roli, 68 mr. łąk, 105 mr.
past. i 1] mr lasu, Gleba owsiana, nieuro-
dzajna. M. graniczy na północ z Obłazami

- a na południe z Piwniczną, Mac.
Młodów, rus. Mołodiw z Antonikami, Burgau,

Mokrzycą i Pyłypami, wś, pow. cieszanowski,
11 kil. na płd.-płd.-wsch. od Cieszanowa, na
wsch. od sądu powiat., urz, poczt. ist. kolei
jarosławsko-sokalskiej w Lubaczowie. Napłn.
leży Żałwie, na wsch. Basznia górna i dolna,
na płd, Lisiejamy i Ostrowiec, na zach. Luba-
czów. Wieś leży w dorzeczu Wisły, Wzdłuż
granicy płn, mianowicie płynie pot. Sołotwa,
od wsch. na zach , część płd. obszaru przepły-

wa kilka potoków małych od płd.-wsch. i płn.-
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dówkę, zwaną w dalszy biegu Wroznią. W
Lubaczowie łączą się oba te potoki i tworzą
Lubaczówkę. W środku obszaru leżą w do-
linie jednej ze strug Zawadówki zabudowa-
nia wiejskie Młodowa i kolonii niemieckiej
Burgau, w stronie płn. przysiołek Antoniki
(Antonyki), w bagnistej okolicy nad Sołotwą.
Nazwę ma on od mieszkańców, których przewa-
żna część zowie się Antonykami. Przodko-
wie ich, osiedleni z wielkimi przywilejami na
gruntach starościńskich, bywali pachołkami
wojskowymi. W części płn. leży jeszcze gru-
pa domów Dąbrowa (Dubrawa), przysiołek
Mokrzyca (al. Mokrzyce, (ob.) i grupa domów
Pyłypy; w części płd. zaś grupa domów Za-
kącie (Zakutie). W stronie płn. wynosi naj-
wyższe wzniesienie 242 m. w niwie Kro-
sznym zwanej; w Zakąciu wznosi się jedno
wzgórze do 221 m. Przez wieś idzie kolej
jarosławsko-sokalska i gościniec z Lubaczowa
do Rawy. Własn. więk. ma roli or. 77, łąk
iogr 10, pastw. 66, lasu 652 mr.; własn. mn.
roli or. 1148, łąk i ogr. 385, pastw. 263, lasu
2mr. W r. 1880 było 1070 mk.wgminie,
8 na obsz. dwor., (między nimi 429 obrz. rzym.-
kat.). Par. rzym.-kat. l gr.-kat. w Lubaczo-
wie. Za czasów Rzpltej należała wieś do
dóbr koronnych w sstwie i pow. lubaczowskim .
a wojew. bełzkiem, W. lnstracyi z r. 1766
(rkp. w Bib. Ossol,, M 2835, str, 106 i 107)
czytamy: „Kornagi reproduxerit prawo od
JW. Lubomirskiego, koniuszego kor,, ssty lu-
baczowskiego, de dato julii a. 1664 w Luba-
czowie, Błażejowi Konradze, podleśniczemu
lubaczowskiemu, dane, którem pole, karczmar-
skiem nazwane, we wsi Młodowie na Podłęziu
poczynające się, kończące się po drogę Temno
nazwaną, a dzielące się od dworu folwarkowe-
go drogą niemirowską, przy którem polu łą-
czki po krzakach, w drugiem miejscu dwie ni.
wki, łoziny nazwane, w lesie borowym, za
folwarkiem ostrowieckim, przy granicy Strzył-
kowskiej, nad potokiem, nazywające się Nere-
je. Drugie prawo z d. 16 czerwca r. 1676 na

niwę, nazwaną Sosnową, górą, z lasem na no-
wym korzeniu, łąkę między krzakami, Żuko-
wa nazwaną i niwkę dziegciarską; i tem pra-
wo z d. 19 sierpnia r. 1679 na ówierć roli za-
grodniczej, w Młodowie leżącą, cum onere pil.
nowania lasów lubaczowskich nadał, które to
nadania Jam III aprobując, tegoż Błażeja
Kornagę i braci jego Jana i Michała przy
wyż wyrażonych polach, łąkach, podług gra-
nie opisanych zachował, od wszelkich powin-
ności zamkowych, miarek we młynach sstwa
lubaczowskiego uwolnił, płacenie czynszu z pól
młodowskich do prowentu starosty lubaczow.

ostrzegł, a gdyby od pilnowania lasów rele-
gowani zostali, jednakże przy tych łąkach wsch, na zach, i łączą się tworząc pot, Zawa-| [i gruntach zostawać owym że deklaruje, zapła-



  

RAMI, k

i y

*

ciwszy zwyczajną do zamku pensyą, salvis-
que oneribus reipubli., których to Kornagów
prawa wraz z innymi wyżej wyrażonemi
pro revolutione do prześwietnej komisyi eko-
nomicznej odpisuje. Osiadłość i powinności
wsi M.: Ta wieś, prócz obszarów dworskich,
osadzona na łanach 10, t. j. ćwierci 40, po za-
gonów 12 mających i zagrodach 6; z tych 2
ćwierci należą do cerkwi lubaczowskiej i świę-
tokrzyskiej. Reszta pod poddaństwem, do
pańszczyzny i na czynsz poddanych, z dziesię-
tnikiem i leśnym znajduje się 60 osiadłych,
za prawami siedzących i pola czynszujących
24, Powinności te: z całej ćwierci pańszczy-
zny dni 4 i szarwarku 4, czem kto ma, odby-

wają; czynszyku drobnego gr. 6, kurowego
zł. 2, kapłona 1, jaj 5 oddają, a ze 3 zagonów
pańszczyzny dzień i szarwarku dzień, a jeśli
sprzężajem to pół dnia szarwarek, a jeśli pie:
szo to dzień cały odbywa i wsżelkich danin
czynszyku czwartą część dają, motków 8
przędą na arszenowe motowidło; z pustych
ówierci po zł, 20) czynszu płacą. Zakos, obkos,
zażyn, obżyni tłokę jednę latem, tudzież stró-
że koleją do zamku lubaczowskiego odbywają,
czynszu ze staja ozimego po 1 zł 6 gr., z ja-
regopo gr. 16 płacą, krup hreczanych po kor-
czyku każdy wyrabia. Owies według ustano-
wienia pisarza dają, stróże robią, konopi każdy
po garści 15 moczy, międli i do dworu wedle
próby oddaje, 'Tkacze po pół setku wyrabia-
ją, orzą, radlą, młócą, drwa wożą sposobem

i zwyczajem w powinnościach przy Kobylnicy
ruskiej opisanych. Intrata w r. 1764 (wymie-
niona szczegółowo) czyniła 2748 zł. 127/, gr.
Na reperacyą budynków szło z tego złp. 30.
Po zajęciu stwa lubaczowskiego w r. 1778
sprzedano wieś tę wraz z innemi w r. 1818
Brunickiemu (t. V, str. 373). Lu, Dz.

Młodowice, rus. Mołodowiczi, wś, pow. prze-
myski, 12 kil. na płd, od Przemyśla, 3 kil. na
płn.-zach. od sądu powiat., urz. poczt, i st.
kol. w Niżankowicach. Na płn.-zach. leżą
Kormanice, na płn, Darowice i Kupiatycze,
na wsch, Zabłoóce, na płd.-wsch. Niżankowi-
ce, na płd, Sierakowice, na zach, Kłokowice.
Srodkiem obszaru płynie pot. Górny, dopływ
Wiaru, od zach. z Kłokowić, na wsch. do Za-
błociec, W dolinie potoku leżą zabudowania
wiejskie, Wpłn. stronie obszaru wznosi się
jedno wzgórze do 242 m., drugie, na granicy
Zabłociee do 272 m. Własn. więk. ma roli
or. 353, łąk i ogr. 48, pastw. 8; własn. mn.
roli or. 347, łąk i ogr. 31, pastw. 20 mr. W r.
1680 było 362 mk. w gm., 33 na obsz. dwor.
(między nimi 27 obrz, rzym,-kat.). Par. rzym.-
kat. w Niżankowicach, gr.-kat, w Kormani-

cąch. We wsi jest cerkiew. Stąd wzięła na
zwę jedna dzielnica Fredrów Młodowskich

Bończów. | Ju. De.  
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Młodynie, wś, 1. Górne i Dolne, folw., pow.
radomski, gm. Radzanów, par. Bukowno, odl.
20 w. od Radomia; wś ma 20 dm, 209 mk.,
2038 mr. ziemi włośc.; M. Górne, folw., 2 dm.,
20 mk.; M. Dolne 5 dm., 26 mk. Wspomina
tę wieś Lib. Ben, Łaskiego (t. I, 662). Folw.
M. Górne z wsią M. Górne i Dolne rozl. mr.
678: gr. or. i ogr. mr. 417, łąk mr. 22, past.
mr. l, lasu mr. 208, nieuż. i place mr. 26;
bud. mur. 4, z drzewa 9; płodozmian 7 i 9-
polowy. WŚ M. Górne i Dolne os. 43, z gr.
mr. 144. Folw. M. Dolne rozl. mr. 705: gr.
or. i ogr. mr. 387, łąk mr. 8, past. mr. 4, lasu
mr. 168, zarośli mr. 112, nieuż. i place mr.
26; bud. mur. 1, z drzewa 16; płodozmian
9-polowy. Br. Ch., A. Pal.

Młodynie, karczma na obszarze dwor. Cha-
rzewice, w pow. tarnobrzeskim. Br, G.
Młodynin 1.) Wielki, wś, pow. mławski,

gm. Dębsk, par. Słapsk, odl. o 9 w. od Mła-
wy, ma 11 dm., 80 mk., 234 mr. grun. 2.) M.
Mały, wś nad rz. Giedniówką, pow. mławski,
gm. Dębsk, par. Słupsk, odl. o 9 w. od Mła-
wy, ma 8 dm., 59 mk., 107 mr. gruntu.
Młodzawy, wś, pow. konecki, gm, Blizin,

par. Skarzysko, odl. 34 w. od Końskich. Są
tu łomy kamienia. Wś ma 16 dm., 163 mk.,
150 mr, włośc. i 16 mr. dwor., należących do
dóbr Blizin. Br. Ch.
Młodzianów, os., pow. radomski, gm. Ko-

wala Stępocina, par. Radom, odl. 2 w. od Ra-
domia, 2 dm. 50 mk., I mr., należy do dóbr
Zakowice,
Młodzianów, folw. nad Dutnówką, pow.

kowieński, par. Kroki, o 38 w. od st. dr. żel,
Michelmont. Własność Grużewskiego.
Młodzianówko i Młodzianowo, pow. pułtu-

ski, gm. i par. Nasielsk. W 1827 r. 3 dm.,
18 mk.
Młodzianowo 1.) wś nad rz, Orzyc i Wą-

gierką, pow. makowski, gm. Płoniawy, par.
Wągrzynowo, odl. 4 w. od Makowa, posiada
2 młyny, tartak, browar, gorzelnię i cegiel-
nię. W 1827 r. 12 dm., 143 mk. Znaleziono
tu cmentarzysko przedhistoryczne. Dobra M.
składają się z folw. M. i Kobylin Kmiecy,
wsi: M., Obłudzin, Kobylinek, Zacisze, Cie-
cierki, Popielatki, Dybczyzna i os, Kobylin
Nadrzeczny, rozl, mr. 3210: folw. M. gr. Or. i
ogr. mr. 528, łąk mr. 72, past. mr. 64, wody
mr. 22, lasu mr, 2225, zarośli mr. 54, nieuż.,
place i os. mr, 42, razem mr. 3004; płodozmian
8-polowy; folw, Kobylin Kmiecy gr. or. i ogr.
mr. 141, łąk mr. 15, past. mr. 6, wody mr. 2, .
lasu mr, 95, zarośli mr. 3, nieuż. i place mr. 5,
razem mr. 207; bud. w obu folw. mur. 9,
z drzewa 44, WŚ M. os. 21, zgr. mr. 146;
wś Obłudzin os, 15, z gr. mr. 155; wś Koby-
linek os. 6, z gr. mr. 18; wś Zacisze os. ll,
z gr. mr. 167; wś Ciecierki os. 10, z gr. mr.
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"72; wś Popielatki os. 5, z gr. mr. 76; wś Dyb-
czyzna os. 3, z gr. mr, 17; os. Kobylin Nad-
rzeczny os. 1, Z gr. mr, 1. 2.) M.-Jankowo
ob. Jankowo. Br, Ch., A. Pal.

Młodziejewice, wś, pow. wrzesiński, 8 dm,,
74 mk., wszyscy kat., 16 analf, Pocztai tel.
w Strzałkowie o 7.5 kil., gośc. o 4 kil.; st.
kol. żel. we Wrześni o 12 kil. 2) M. dom. 1594
mr. rozl., 5 dm., 121 mk,, wszyscy kat., 47
analf, Własność Walerego Hulewicza. M. pod
nazwą Mlodzyowicze, w par. Grroboszewo, wspo-
mina Lib. Ben. Łaskiego, t. I, 315. M. St.

Młodziejów, wś i folw., pow. lubelski, gm.
i par. Piaski. Folw. jest własnością rządową.

Młodziejowice, wś nad rz. Dłubnią, pow.
miechowski, gm. Michałowice, par. Więcławi-
ce. Leży na płd. od Michałowice, na samej
granicy od Galicyi, odl. 28 w. od Miechowa.
W 1827 r. 16 dm., 128 mk,; obecnie 28 dm,,
230 mk., 108 mr. ziemi włośc., 419 mr. folw.
Jest tu piękny ogród założony przez pułk. b.
w. p. Franc. Sal. Gawrońskiego w r. 1820.
Dwór duży w części murowany, ze sklepieniem
starożytnej struktury, kiedyś podobno, we-
dług tradycyi, miał służyć za zbór aryański
Są tu i groby aryańskie. Prusacy w czasie
chwilowego zajęcia kraju zburzyli połowę
dworu poszukując skarbów, które też mieli
znaleźć. Wspomina tę wś Długosz (Lib. Ben.
I, 128) jako własność Stanisława Młodziejow-
skiego hr. Starykoń. Były tu wtedy 4 łany
kmiece, dające dziesięcinę do katedry krakow-
skiej, i folw., dający do kościoła w Porębie.
Do połowy XVIII w. M. były własnością
Młodziejowskich, później Sylwestra Olszań-
skiego, viceregensa zamku oświecimskiego, na-
stępnie Borzęckich, Ankwiczów, Grawrońskich,
Delavaux, dzis Dyakowskich. Wątpliwą jest
rzeczą ażali kanclerz Młodziejowski był kie-
dykolwiek tej wsi dziedzicem, jak o tem pisze
kś, Gosławski w swej monografii Więdławie.
Folwiwś M. rozl. mr. 405: gr. or. i ogr. mr.
245, łąk mr. 32, past. mr, 31, lasu mr. 77,
nieuż, i place mr. 20; bud. mur. 4, z drz, 12.
WŚ M. os. 25, z gr. mr. 105. Dqbr., Br, Ch.

Młodzieniaszek, folw., pow. łaski, gm.
Widzew, par, Pabianice, ma 2 dm., 35 mk.,
97 mr. Należy do dóbr Widzew.

Młodzieszyn, wś i fol., Młodzieszynek, kol.,
i Młodzieszyńskie budy, wś, pow. sochaczewski,
gm. i par. M. Wszystkie te trzy miejscowości
leżą na prawo od drogi bitej z Sochaczewa do
Gąbina, w odl. 7 w. od Sochaczewa. Założone
śród rozległych lasów puszczy rozciągającej
się wzdłuż lew. brz. Wisły, poniżej i powyżej
ujścia Bzury, skupiły, jak zwykle wsie gór-
skie lub śród puszcz położone, znaczną ludność
zajmującą się zarówno uprawą roli jak i prze-

mysłem leśnym, ztąd przedstawiały korzystne
warunki dla rozwinięcia przemysłu fabryczne- 
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go. Bliskie sąsiedztwo Wisły (około 12 w.) uła-
twiało zbyt produk, przemysłowych. W 1876
r. M, folw. miał 483 mk, i 3947 mr, obszaru;
M. os, fabr. 154 mk., 40 mr.; M. kol. 28 mk.,
2 mr.; M. Koło, wś, 102 mk, i 234 mr. W 1827
r. M, miał 76 dm., 626 mk., Młodzieszynek 15
dm., 109 mk. Młodzieszyńskie budy, 44 dm.,
296 mk. Tutejszy kościół par. drewn. istniał
już w XV w. Założył go w 1464r. Jan ks.
mazowiecki; obecny drewn. pochodzi z 1769 r.
W 1850 r. wzniesiono tu cukrownię, stamo-

wiącą obecnie własność spółki, Cukrownia ta
w 1876 r. produkowała za 120,000 rs. i zaj--
mowała 120 robotników. Późniejsze sprawo-
zdania podają cyfrę przerabianych buraków
na 100,000 korcy a wartość produkcyi na
364,000 rs. W 1880 r. pracowało tu 598 ro-
botników. Pożar zniszczył fabrykę w 187% r.

lecz została na nowo odbudowaną. Urządzono

obeenie szkołę 2-klas., do której uczęszcza
około 100 dzieci robot. fabrycz., i zorganizowa-
no straż ogniową ochotniczą, mającą 4 sikawki.
Jest tu także parowy młyn z produkcyą na
3900 rs., dystylarnia, smolarnia i cegielnia.
Rozległe lasy otaczające M. dostarczają cu-
krowni i smolarni materyału na przeróbkę.
Dobra M. rozl. mr. 861: gr. or. i ogr. mr. 678,
łąk mr. 7, past. mr. 1, lasu mr, 126, nieuż. i
place mr. 49; bud. mur. 15, z drzewa 58; pło-
dozmian 4 i 1l-polowy. Dobra powyższe w r.
1870 oddzielone od dóbr Trojanów. Młodzie-
szyn par., dekanat sochaczewski, 3054 dusz.
M, gmina należy do s. gm. okr. I w Giżycach,
st. p. w Sochaczewie, posiąda 12922 mr. ob-
szaru i 4267 mk. W gm.są dwie szkoły po-
czątkowe, trzy wiatraki, dwie cegielnie i za-
kłady wymienione w opisie Młodzieszyna,
Młodzieszyńskie starostwo niegrodowe leżało
w województwie rawskiem, w ziemi gostyń-
skiej, W r. 1771 składałosięzdóbr M, z przy-
ległościami, które posiadał Stanisław Dąbski,
ssta kowalski, opłacając zeń kwarty złp. 589
gr. 15, a hyberny złp. 417 gr. 29. Na sejmie
z r. 17738i 1775 stanyrzpltej uchwaliły zamia-
nę tego sstwa na wieś Piotrkówek, dziedzi-
czną dotąd Augusta Dąbskiego, ssty gostyń-
skiego, i w tym celu oddzielna komisyja do
tej zmiany wyznaczoną została, Br. Ch.

Młodzikowo, 1) wś, pow. średzki, 9 dm,,
75 mk., 23 ew., 52 kat., 19 analf, Poczta i st,
kol. żel, w Sulencinie o 4 kil., gość. 0 8 kil.,
tel. w Zaniemyślu o 8 kil. 2) M., olędry, 10

dm., 87 mk,, 60 ew., 27 kat.,30 analf, 3) M.,
dom., 2423 mr. rozl, 5 dm. 113 mk,, 12 ew., '
101 kat., 36 analf. Własn. dawniejsza Oto-
ckich, przeszła w ręce niemieckie, M, St,
Młodzowa al. Młodzowy (Małe i Wielkie),

wś i folw. nad rz. Nidą, pow. pińczowski, gm.
Chroberz, par. Młodzowy, odl, 4 w. od Piń-
czowa. Posiada kościół paraf, murowany, dom
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schronienia dla ubogich starców, szkołę po-
czątkową. W 1827 r. M. małe 25 dm., 209
mk., M. duże 58 dm., 228 mk. M. należą do
dóbr ordynacyi margrabiów Wielopolskich, do
klucza Kozubów (ob). W XV w. M. wielkie
były własnością Krzesława z Kurozwęk h.
Roża, miały 111/, łanów kmiecych, dających
dziesięcinę  prebendzie szydłowieckiej przy
katedrze kieleckiej, toż i dwie osady zagrodni-
cze na gruntach kmiecych, zaś dwie drugie
zagrodnicze osady, karczmy i folwark dają
dziesięcinę kościołowi w Miehałowie. M. ma-
łe, dziedzictwo Stanisława Młodowskiego h.
Toporczyk, posiadały kościół par. drewniany.
Z dwóch łanów kmiecych szła dziesięcina do
Kiele, z trzech i pół innychi folwarku dla miej-
scowego kościoła (Dług. I, 465 i II, 384).
Obecny kościół stoi w malowniczem położeniu,
na górze panującej nad doliną Nidy, zbudo-
wany na miejscu dawnego w 1749, konsekro-
wany 17/69 r. Fundatorem był Mic'ał Kozu-
bowski, dzierżawca klucza Kozubów, należą-
cego do ordynacyi Myszkowskich. Cały z ka-
mienią ciosowego pińczowskiego, w formie
krzyża, w stylu włoskim, sklepiony, ma 72
łokcie długości a 40 łokci szerokości, Mieści
w sobie 9 ołtarzy. W wielkim ołtarzu obraz
cudowny M. B. z dawnego kościoła. Po bokach
zakrystya i skarbiec a nad niemi loże. Skar-
biec tutejszy posiadał wiele kosztowności,
złotych i srebrnych wotów, lecz wszystko mie-
li zabrać austryacy w 1807 r. Przy kościele
był również księgozbiór, który w 1792 r. obej-
mował 192 ksiąg. Pod kościołem groby skle-
pione, w których w 1878r. dnia 18 maja zło-
żono zwłoki Aleksandra Wielopolskiego, na-
czelnika zarządu cywil. Królestwa w 1862
i 1868 r. Prócz tego w podziemiach tych mie-
szczą się trumny fundatorów i w wielkiej mar-
murowej trumnie zwłoki Myszkowskiego, ka-
sztel. sandomierskiego, zmarłego w 1727 T,
przeniesione tu z Szańca. M., par. dek, piń-
czowski, 1714 dusz. Br, Ch.
Młodzew y, kol., folw, ios., karcz.,pow. no-

woradomski, gm. i par. Radomsk. Leżą przy
linii dr. żel. warsz.-wied. Kol. ma 21 dm.,
141 mk., 272 mr. włośc.; folw. 4 dm., 4 mk,,
236 mr. (194 ornej); os. karcz, 1 dm., 2 mk.,
3 mr. i 0s. doz. dr. żel. 3 dm., 6 mk.,; 38 mr.
W 1827 r. wś rząd., 12 dm., 82 mk, Wspomi-
na tę wieś Lib. Ben. Łaskiego (t.I, 495). Sta-
nowiła ona uposażenie plebana w Radomsku.
Przeszedłszy na własność rządu wchodziła
w skład dóbr Gidle, Folw. M.z nomenk. Rozra-
zów rozl. mr. 24]; gr. or. i ogr. mr. 175, łąk
mr. 43, pastw. mr. 10, nieuż i place mr. 13;
bud. z drzewa 7, płodozmian 11 połowy. Folw.
ten w r. 1876 oddzielony od dóbr rządowych
Gidle. : Br. Ch.
Młogoszyn, wś nad rz. Bzurą, pow. ku-
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tnowski, gm. Krzyżanówek, par. Łęki, ma
2l dm. 217 mk., ogólnej przestrzeni 932
mr., w tem 512 mr. ziemi ornej, przewa-
żnie pszennej, lasu 210 mr, łąk i pastw.
nad rz, Ochnią mr. 210, uwłaszczonych mr.
82. Wieś M. położona jest przy trakcie
z Kutna do Piątku, a prócz tego szosa
fabryczna, przechodząca przez wsie Łęki, Sze-
wee dolne, Szewce górne, Kamieniec, Bedlno,
gdzie przecina szosę warszawsko-kaliską,
łączy M. z cukrownią w Dobrzelinie. W 1827
r. było tu 20 dm., 165 mk. Wspominana w
aktach sądowych z 1465 r.i przez Lib, Ben.
Łaskiego (jako Mnogoschyn, t. II, 489).
Młoszów, kol. włośc., pow. piotrkowski,

gm. (Grolesze, par. Chorzęcin, odl. 18 w. od
Piotrkowa. Posiada urz. gm., 24 dm., 1382 mk.
262 mr. gr.
Młoszowa, wś w pow. chrzanowskim, na-

leżącado par. rzym.-kat. i urzędu poczt. w od-
ległej o 1:5 kil. Trzebini, leży na południo-
wym stoku tak samo nazwanej góry, liczącej
423 m. bezwzględnej wysokości, 373 m. npm.
Grunta tej wsi przecina gościniec z Trzebini
do Krzeszowice, tor kolei północnej cesarza
Ferdynanda i potok Sioła, uchodzący do
Chechła. Od północy zasłaniają osadę lesiste
stoki Młoszowy, a od południa wielki las zwa -
ny Chechłem. Długosz w Lib. benef. II, 45
wymienia tę wieś, Obecnie liczy 765 mieszk,
rzym.-kat., z których 117 przebywa stale na
obszarze więk. pos. p. Juliana Ozdoba Flor-
kiewicza, mającej 337 mr. roli, 125 mr. łąk
iogr., 221 mr. pastw. i 985 mr. lasu, Pos,
mniej. ma 458 mr. roli, 71 mr. łąk i ogr. i 28

mr. pastw. "Ta wieś graniczy na zach. z Trze-
binią, na wsch, z Karniowcami i Dubowa a na
płd. z Bolęcinem. Ogłoszony został drukiem
„Krótki historyczny opis zamku młoszowskie-
go w ziemi krakowskiej (odbitka z Wieńca,
1880 r.), Lwów, 1881 r. Jesttomistyfikacya,
opowiadająca o rzadkich wykopaliskach i zą-
bytkach, jakoby istniejących w fantazyjnie
opisanym zamku młoszowskim, Mae.

Młot, rzeczka w pow, człuchowskim.
Młotki, rus. Mołotki część wsi Bordulaki ż

pow. brodzki,
Młotkowice, ob. Młodkowice.
Młotkówko, niem. Seeburg, wś, pow. wy-

rzyski, 7 dm., 92 mk., 63 ew., 29 katol., 22
amalf. Poczta, gośc, i tel. w Wyrzysku o 6
kil., st, kol, żel, w Osieku o 12 kil. M. St,

„ Młotkowo, wś nad rz. Sierpienicą, pow.
sierpecki, gm, Kossemin, par. Jeżewo, odl.
o 10 w. od Sierpca, ma 11 dm., 67 mk. Folw.
iwś M.i Zarzyce rozl. mr. 462: gr. or. i ogr.
mr. 306, łąk mr. 24, pastw. mr. 2, lasu mr.
146, nieuż, i place mr. 4; bud, z drzewa 7. Wś
M. 08, 15, z gr. mr. 25; wś Zarzyce 08. 4, z gr.
mr, 4, Br. Ch.
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Młotkowo, niem. Kaisersdorf, wś, pow.
wyrzyski, 25 dm., 251 mk., 148 ew., 99 kat,
4 żyd., 55 analf. Poczta i gość, w Wysoce
o 4kil., st. kol. żel. w Białośliwiu o 132 kil.
- Młudzyń al. Młódzyń, wś nad rz. Wkrą,
pow. sierpecki, gm. Żuromin, par. Bieżuń, odl.
o 25 w. od Sierpca, ma 22 dm., 193 mk., 530
mr. gr. dobr., 124 nieuż, ś
Mityn, jako najdawniejszy zakład przemysłowy

do przerabiania produktów rolnych ważną odgrywał
rolę w stosunkach rolniczych i ekonomicznych.  Po-

|. wstaje on tam, gdzie większe nagromadzenie ludności
i wyższy stopień kultury śród tej ludności niepozwala
posługiwać się pierwotnymi żarnami Klasztory, dwo-
ry książęceiosady miejskie dawały pochop do za-
„sładania młynów, które przerabiały na mąkę zboże
dostarczane jako dziesięcina kościelna lub sep (od
sypać) książęcy a wreszcie wyprodukowane na fol-

- warkach klasztornych, kościelnych i miejskich. Dla
skuteczniejszego poparcia tej gałęzi przemysłu ksią-
żęta, duchowieństwo i założyciele miast wydzielają
cheącym założyć młyn dość znaczne obszary ziendi,
niekiedy kilka włók wynoszące, przyznają młynarzom
charakter ludzi wolnych, podobnie jak soltysom i
wójtom i zapewniają specyalne przywileje, z jakich
wytworzyło się podobno w XV w. odrębne prawo mły-
narskie, o którem wspomina Ostroróg. Na obszer-
nych gruntach nadawanych młynom powstają nie-

_ kiedy wsie całe (Młyny, Młyńsko). Toż samo osa-
dniey osiedleni w pobliżu młynów, z obowiązkiem po-
magania w mieleniu ziarna książęcego czy kościelne-
go, stawali się zawiązkiem wsi (Młynary, Mielniki).
Osady młynarskie bywały albo wieczystemi dzierża-
wami (własnością na prawie emfiteutycznym) albo
też bywały przez właścicieli dominium, do którego
należały, oddawane w czasową dzierżawę lub admi-
nistracyą. Br. Ch.

_ Młyn 1.) Amerykan al. Wojcin, os. młyn.
nad rz, Prosną, pow. wieluński, gm, Dzietrzko-
wice, par, Wojcin. 2.) M.-Artych, os, młyn,,
pow. konstantynowski, gm. i par. Łosice,
1 dm., 8 mk., 16 mr. 3.) M.-Bugaj, os, młyn.
nad strum, Bugaj, pow. piotrkowski, gm.
Uszczyn, par, Piotrków, 1 dm. 7 mk, 78
mr. 4.) M.-Chełm, os. młyn., pow. opatowski,
gm, Grzegorzewice, par. Słupia Nowa, 1 dm.,
7 mk., 10 mr. Należy do majoratu Słupia
Stara, 5.) M.-Chrusty, os. młyn., pow. opa-
towski, gm. i par, Iwaniska, odl, 15 w. od
Opatowa, I dm., 9mk. 5 mr. 6.) M.-Denkow-
ski, os, młyn. nad rz, Kamienną, pow. opatow-
ski, gm. Bodzechów, par. Denków, odl. 15 w.
od Opatowa, 1 dm,, 13mk, 4 mr. 7.) M.-
Depcik, 08, młyn., Pow. piotrkowski, gm. Gra-
bica, par. Dłutów, I dm., 5 mk,, 78 mr. ziemi,
8.) M.-Depcik al. Depczyk, 08. młyn., pow. ła-
ski, gm. Dłutów, 1 dm,, 8 mk., 106 mr. ziemi.
9.) M.-Dobreński, os. młyn,, pow. piotrkowski,
gm. Ręczno, 1 dm., 4 mk,, 17 mr. Należy do
dóbr Dobrenice. 10.) M.-Duży i M.-Mały, dwie
wsie nad jez. Gopłem, pow. słupecki, gm.
Skulska Wieś, par. Skulsk, odl. 42 od Słupcy.
M.-Duży, wś włośc., ma 15 dm. 110 mk.; os,
karcz, l dm., 15mk. M.-Mały, wś włośc,,
10 dm.,, 68 mk. 11.) M.-Fryszerka, os. młyn, 
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nad rz. Radomką, pow. opoczyński, gm. i par.
Skrzyńsko, odl. 30 w. od Opoczna, 1 dm., 8
mk. 29 mr. 12.) M,-Fryszerka, 0s. młyn.,
pow. lubelski, gm, i par. Chodel. 13.) M.-
Gerlach, os. młyn. nad rz. Drwęcą, pow. li-
pnowski, gm. Dobrzejewice, par. Ciechocin.
Należy do folw. Młyniec. 14.) M.-Znstytuto-
wy, os. młyn., pow. łomżyński, gm. Kossaki,
par. Rutki, 15.) M.-Jastrzębski, os. młyn. nad
rz. Prosną, pow. kaliski, gm, i par. Pamięcin.
Należy do folw. Jastrzębniki, 16.) M.-Ki-
sielsk, os. młyn., pow. garwoliński, gm. i par.
Górzno, odl. 7 w. od Garwolina. Os. M. rozl.
mr. 26: gr. or. i ogr. mr. 7, łąk mr, 5, wody
i place mr. 14; bud. z drzewa 2. Osada ta
w 1881 r. oddzielona od dóbr Górzno. 17.)
M.-Kobiażki, ob. Kobiadki. 18.) M.-Kozieł, ob.
Kozieł, 19.) M. - Kraszewszczyzna, os. młyn.

w pow. kieleckim. Należała do ekonomii dóbr
rząd. Kielce (ob. t. IV, 26). 20.) M.-Księży
al. Dziewulin, os. młyn. nad rz. Rakówką,
pow. piotrkowski, gm. Łękawa, 1 dm., 8 mk,,
58 mr. 21.) M.-Księży al. Oleśnik, al. Grocho-
lice, kol., pow. piotrkowski, gm. Łękawa. Ma
38 dm., 315 mk., 350 mr. obszaru. Należy do
mieszczan z Bełchatowa. 22.) M.-2fały, ob.
M.-Duży. 28.) M.-Mąka al. Monka, os. młyn.,
pow. piotrkowski, gm. Wadlew, par. Krup-
czów. Folw. al. os. M. rozl. mr. 128: gr. or.
i ogr. mr. 62, łąk mr. 3, pastw. mr. 7, wody
mr, 20, lasu mr. 32, nieuż, i place mr. 4; bud,
z drzewa 5; płodozmian 4-polowy. Młyn wo-
dny. 24.) M.-Nowy, os. młyn. nad rz. Lu-
ciążą, pow. piotrkowski, gm. Ręczno, 1 dm.,
16 mr. 25.) M.-Nowy, os, młyn, nad rz. Pisią
al. Grabówką, pow. łaski, gm. i par. Łask, 1
dm., 3 mk,, 30 mr. 26.) M.-Nowy, os, młyn.
nad rz. Radomką, pow. radomski, gm. Wola-
nów, par. Mniszek, odl. 19 w. od Radomia, 2
dm., 21 mk., 9 mr. Należy do folw. Łaziska.
27.) M.- Podborne, ob. Podborne. 28.) M.- Pu-
dłowski, os. młyn. nad 1z. Ner, pow. sieradzki,
gm. i par. Wierzchy, 1 dm., 14 mk. 29.) M.-
Średni, os, młyn., pow. piotrkowski, gm. Parz-
niewice, | dm., 4 mk., 31 mr. 30.) M.-Staw-
ki, os. młyn., pow. będziński, gm. Rokitno
Szlacheckie, par. Ciągowice, 1 dm., 6 mk., 7
mr. Leży przy wsi Stawki, 31.) M.-Ste/-
machów, pow. konecki, ob. Chlewiska. 82.) M.-
Wójtowski, os. młyn. nad rz. Rakówką, pow,
piotrkowski, gm. Łękawa, 1 dm. 7 mk,, 20
mr. 38.) M.- Wójtowski, os. młyn. nad rz. Ił-
żanką, pow. iłżecki, gm. i par. Iłża, 4 dm., 35
mk., 25 mr. 34.) M., os., pow. mazowiecki,
gm. i par. WysokieMazowieckie, . Br. Ch.
Młyn 1.) wś włośc., pow. dzisieński, w 2

okr. polie., o 90 w. od Dzisny, 4 dm., 49 mk.
2.) M., kilka osad wiejskich na praw. brz.
wisłoczy, pow. ihumeński, gm. dukorska,

przy drodze z Dukory do wsi Bor; młyny na
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rzece należą do dom. Dukora; łąki wyborne,
grunta lekkie. 3.) M.-Połowski, 6 osad nad
rzką Narowlanką, dopływem Prypeci, w zach.
stronie pow. rzeczyckiego, w 2 okr. police. ju-
rewickim; miejscowość lesista, grunta dobre,
łąki obfite. 4.) M.- Stary, zaśc, nad rzką Czar
noczką, dopł. Hajny, pow. borysowski, w okr.
polic. łohojskim, 2 osady, 5.) M., ob. Jżły-
nar. A. Jel,
Młyn 1.) nazwa zabudowań wiejskich w Tu-

rzem polu, w pow. brzozowskim, 2.) M., za
budowania wiejskie i młyn w Koszycach
Wielkich, w pow. tarnowskim. 3.) M. na
Kretówce, młyn na obszarze dworskim w So
snowicach, w pow. wadowickim, 4.) M.-
Pęksy, niem. Pęksa-Mikle, młyn i tracz, w obr.
gm. Czarnego Dunajca, w pow. nowotarskim.
5.) M. po Maślonce i M. po Zawsze, młyny
w Rzędzinie, w pow. tarnowskim. 6.) M,
część Czukwi, pow. samborski, Br, Q.
Młyn 1.) Słodowy w Dębnicy al. Damnicy,

niem. Damnitzer- Malemiihle, pow. człuchowski,
st, p. Człuchów, gdzie także jest katol. i ew.
kościół paraf,; szkoła Dębnica; w 1868 r.9 bud.,
9 dm., 31 mk., 20 ew., 1l kat. 2.) M. al.
Czarny młyn, Czarnauer-Muehle, ob. Mieruszyn.
Młyn hamerski (Hammermihle), pustkowie

w pow. bydgoskim, ob. Zachowo 1).
Młyn podlesiecki, pb. Jfłynowce.
Młyn żywodczycki, ob. Langnermikle,
Młynar al. Młyn, zaśc. nad rzką Kamionką,

dopł. Tzledzi, pow. miński, w 2 okr. polie, ra-
kowskim, przy granicy pow, oszmiańskiego;
młyn wodny; miejscowość dość odludna, ni-
zinna, A. Jel,
Młynarowo 1.) wś pryw. nad rz. Jażnicą,

pow. dzisieński, w 1 okr. polic,, o 4 w. od
Dzisny, 4 dm., 23 mk, Był tu młyn wodny
drew. 2.) M., zaśc. pryw. nad rz. Jaźnicą,
tamże, o 4*/ę w. od Dzisny, 1 dm. 13 mk.
katol,
Młynarowszczyzna, wś nad rz. Drujką,

pow. dzisieński.
Młynary 1.) kol. i os, karcz. nad rz. Mosz-

czanicą, pow. piotrkowski, gm, Bogusławice,
par. Wolbórz. Posiada szkołę początkową
ogólną; kol. ma 28 dm., 233 mk., 440 mr.; os.
1 dm., 3 mk,, 2 mr., włas, rządowa. W 1827
r. wś rząd., 14 dm. 98 mk, Wspomina tę ws
Lib. Ben. Łaskiego (t. II, 175). 2.) M., wś
w par. Czarnocin, pow. łódzki, istniała w po-
czątkach XVI w. (ob. Lib. Ben. Łask. t. II,
185). Br. Ch.
Młynary al. Młyny i Miłuza, niem. Miahl-

hausen (dok. 1349 Molhusin, 1329 Molhusen i
Mólhausen, Melhawss, Milhauwe i Mulhawsen),
miasto, dworzec kolei wschodniej i wybudo-
wanie, pow. prusko-holądzki, nad rz. Donne
(uiem.), 23 kil. na płd. zach. od Brunsberka,
w okolicy na zachód pagórkowatej, zresztą

 

 
 

Mły 589

równej i gliniastej, W 1877 r. 2363 mk.,
w przeważnej części ewang. wyznania. Kato-
licy stanowią tylko 16'6%,, żydzi 28'%,.
Ludność trudni się głównie rolnictwem; len
wysełają ztąd do Szląska i Czech. W pobli-
żu duże bory, dia tego kwitnie tu handel
drzewa. M. mają sąd okręgowy i filią banku
państwowego. Są tu dwa browary i dwie ce-
gielnie. Tutejszy okr. urz. stanu cywil. obej-
mował w 1880 r. 3313 dusz. W 1882r. uro-
dziło się 152 dzieci, umarło 104, zawarto 34
małżeństw. Bite trakty prowadzą ztąd do
Schónberg i Kriickehnen. Jarmarków bywa
4, które po 2 dni trwają. Tutejsza parafia
katol., należąca do dekan, brunsberskiego, li-
czyła w 1878 r. 406 komunikantów. Kościół
pod wezw. N. P. M. został zbudowany 1857 r.
Patronat przysługuje biskupowi warmińskie-
mu. M. założył około r. 1327 Hermann v.
Oettingen, nadszpitalnik i komtur elbląski;
pierwotny przywilej zaginął jednak, posiada-
my tylko odnowiony list nadawczy z r. 1338,
wystawiony przez komtura elbląskiego Syg-
fryda v. Sittenr W nim potwierdza tenże na-
samprzod, że rądni miasta (consules civitatis
Molhusen) kupili sołectwo ze wszelkiemi pra-
wami od Matyldy, wdowy po Mikołaju Ku-
nim, dawniejszym sołtysie w M. Potem od-
nawia pierwotny przywilej, opiewający, że
osadzenie tego miasta na prawie chełmińskim po-
wierzył był wspomniony już Herm. v. Oettim-
gen Mikołajowi Kunim, przeznaczając na ten cel
108 włók; z tych dla proboszcza wyznacza 4
wł., prócz tego plac pod cmentarzem i 1 ko-
rzec żyta 1 tyleż owsa od każdej włóki czyn-
szowej, Dla wspólnego użytku mieszczan
przekazuje 12 włók wolnych od czynszu. Mi-
kołajowi zaś nadajemy ratione locationis' 10
wł. wolnych i sołectwo w M. i we wsi Loberg
wraz z mniejszem sądownictwem aż do 4 sze-
lągów (solidi), większe zaś sądownictwo (ut
sunt colli et manus amputatio, vaulnera sangui-
num) będą sądzili nasi bracia; z kar pobierać
będzie Ją, a my "5, 1 sądownietwo drożne
(judicia supra viis et stratis publicis) będą za-
konowi przysługiwały, Spory między Pru-
sakami i Polakami rozstrzygać będzie także
zakon; jeżeli zaś ci ostatni będą mieli jaki spór
Z Niemcami, ma ich sądzić judex civitatis, je-
żeli zaś Niemiec skarżyć będzie Prusaka lub
Polaka, będzie zakon tę sprawę rozstrzygał.
Wilkierz mogą zaprowadzić tylko za poprze-
dniem porozumieniem się z zakonem. Pro--
boszcza nie wolno mieszczanom powołać bez
zezwolenia zakonu; nikomu obcemu nie wolno
nabywać gruntów w mieście, dopóki sięw niem
nie osiedli. Niewolno też mieszczanom w mie-
ście lub po za miastem wznosić warowni bez
wiedzy. naszej. Czynsz z jatek piekarskich
sukiennickich, rzeźniekich i t. d. wpływający
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dzielić się będzie na 4 części, jedną pobierać
będzie sołtys Mikołaj, drugą miasto, dwie zaś
zakon, Dla uznania naszego zwierzchnictwa
będzie każdy mieszczanin od pół miejsca (de
qualibet area dimidia duos scotos) płacił 2
skojce, a od całego 4 na ś. Marcin do zamku
elbląskiego. Prócz tego będą posiedziciele 77
włók czynszowych płacili 1/, grzywny i4
kury od włóki na ś, Marcin do Elbląga, a od
każdego radła wspomnianych wyżej dóbr 2
korce pszenicy i tyleż żyta, Jedną z owych
17 włók przeznaczyć winni mieszczanie na
ogrody i będą za nią płacili ten sam czynsz,
Jak za inną. Miasto M. i wś Loberg mają
tworzyć jedną całość (ut sint annexa); ale
włościanom wolno siedzieć tam, gdzie wieś pier-
wotnie została założona (in prima villae loca-
tione); nie wolno też ich przymusić, aby wieś
założyli tuż pod miastem, jak poprzednio mia-
stu przyrzeczono; za to dają włościanie miastu
l włokę na założenie ogrodów. Ale od tej
włóki powinni włościanie nam płacić CZYNSZ
i czynić tłokę jak przedtem. W dobrach wy-
mienionych jednak będą nam najeżały młyny,
ogród */, morgi duży, drogi i stosowne dla
nich miejsca, kopalnie soli, kruszców i drogich
kamieni (lapidum nobilium). Zastrzegamy
sobie także cegielnię z ogrodem do niej przy-
tykającym i inny ogród 4 mr. obejmujący dla
naszych koni, ten bowiem zapłaciliśmy miesz-
czanom gotówką. Przysługuje nam też pra-
wo kopania gliny i piasku dla naszej potrzeby
w całem terytoryum miejskiem. Obsadzanie
szkół w mieście należy się naszemu wielkiemu
mistrzowi. _Mieszczanom dajemy prawo uży-
wania dzwonów, ale za wiedzą i zezwoleniem
proboszcza, Ńwiadkami są: Teodoryk v. Ben-
zingenrode, podkomtur w Elblągu (vicecomen-
dator), braciszek Jan Wescke, Eccardus de ra-
mis łowczy, fr. Konrad Ruffus i fr. Konrad Va-
soldi. Datum in Elbingo XVIII Cal. Sept.
(ob. Voigt: Cod. dipl. Pruss,, t. IIL. X 1li

„Je 9 po niem, i po łacin. i Cod, dipl. Warm., I,
Reg,, str. 172), Do parafii tutejszej należała
aż do r. 1528 wś Schónenberg, a do r, 1604
i Hewendorf, gdzie wystawiono kościół r. 1594
(ob. Seript. rer. Varm,, I, 409), R. 1481 był
tu proboszczem 'Tomasz Fabri (tamże, str,
369). Kś, Fr.

Młynarz, jeden ze szczytów tatrzańskich,
w ścianie oddzielającej dolinę Białki od doliny
Zimnej Wody. Leży on w zachodniej stronie
tej ostatniej doliny, przy Qzeskiem stawie,
który otaczają turnie Ganku, W'ysokiej, Ry-
sów i Młynarza. Szczyt M, wznosi się na
2170 m. Br, Ch,
Młynarze 1.) wś, pow. makowski, gm.i

par. Bieluń, W 1827 r. 15 dm, 110 mk.
Mieszka tu drobna szlachta. 2.) M., pow,
pułtuski, gm, Somianka, par. Barcice. Br, Ch,  
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Młynarze, rus. Mełnyki, część wsi Stanina,
pow. Kamionka Strumiłłowa.
Młyńczyska, wś, pow. limanowski, odl.

18'3 kil. od Limanowy, należy częścią do par.
rzym.-kat, w Czarnym Potoku a częścią w Łu-
kowiey, ma 609 mk, rzym,-kat. Jestto gór-
ska osąda, rozrzucona w dolinie Jastrzębskiego
potoku, uchodzącego z praw. brz, do Dunajca.
Średnia bezwzględna wysokość wynosi 744 m.
Od północnych wiatrów zasłania tę dolinę las
Starowiejski, ze szczytem Ostrą górą, zniżają-
cym się z 928 na 888 m., od płd, las Modyn
z przedłużeniem zwanym Jasienczykiem a od
zach. lesiste wzgórze Modun 1032 m. npm.
Ku wschodowi obniża się teren dosyć nagle
w dolinę sądecką, t. j. Popradu i Dunajca.
Obszar więk. pos., podzielony między pięciu
współwłaścicieli, wynosi 88 mr. roli, 26 mr.
łąk i ogr., 28 mr. pastw. i 558 mr. lasu; pos.
mniej, 367 mr. roli, 107 mr. łąk, 362 mr,
pastw. i 90 mr. lasu, Grlebą leśna i zimna,
Jest tu kasa pożyczk. gminna z kapit. 592
zł. w. a. M. graniczą na wschód z Łuko-

wicą, Mac.
Młynczysko 1.) os. nad rz. Strugą, pow.

noworadomski, gm. Dmenin, par. Kodrąb, 2
dm., 8 mk., 34 mr. 2.) M., os., pow. opoczyń-
ski, gm. i par. Studzianna, odl. Ż1 w. od
Opoczna, ma 4 dm., 29 mk., 320 mr. włośc, i
2mr. dwor., należące do dóbr Studzianna,

Młynec 1.) część Wołczkowiec, pow. śnia-
tyński, 2.) M. młyn i karczma w Tułuko=
wie, tenże powiat,
Młynek 1.) wś i os. młyn., pow. rawski,

gm. i par. Budziszewice, odl. 838 w. od Rawy.
Jest tu młyn wodny, WŚ ma 7 dm, 76
mk., 51 mr.; os, młyn. I dm., 15 mr. 2.) M,
folw.. pow. nieszawski, gm. Straszewo, par.
Koneck, odl. 10 w. od Nieszawy. Ma 62 mk,,
42/ mr. ziemi dwors. i7 mr. włośc. Folw.
M. rozl. mr. 438: gr. or. iogr. mr. 357, łąk
mr. 65, nieuż, i place mr, 16; bud. mur, 6,
z drzewa 2; płodozmian 10-polowy. Folw. ten
w r. 1876 oddzielony od dóbr Konecko, 3.)
M., os, młyn. nad rz, Bawoł, pow. kaliski,
gm, i par. Brudzew, odl. 24 w. od Kalisza,
Należy do dóbr Lipe. 4.) M., kol. i os., pow,
kolski, gm. Budzisław Kolski, par. Osiek
Wielki, odl. od Koła w. 5; kol. dm. 17, mk.
222; os, dm, 1, mk. 11. W 182% r. było tu
25 dm., 240 mk. 5.) M., folw. nad rz. Ochlą,
pow. wieluński, gm. Skrzynno, par. Rudlice,
odl. od Wielunia w. 11, dm. l, mk. 6, 6.)
M.,os., pow. słupecki, gm. i par. Ostrowite,
odl. od Słupcy w. 18; dm, 2, mk. 9, 7.) M,,
os. młyn, nad jez. Jadwiga „(część Gropła?),
pow. słupecki, gm. Skulska Wieś, par. Skulsk,
odl. od Słupcy w. 38; dm, 2, mk. 18. 8.)
M., os., pow. słupecki, gm. i par. Szymanowi-
ce, odl, od Słupcy w. 23; dm, 2, mk. 24. 9.)
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M.-Tomicki, os. leś., pow. słupecki, gm. i par.
Szymanowice, odl. od Słupcy w. 27, dm. 1,
mk. 7. 10.) M.-Pusikowie, os., pow. piotrkow-
ski, gm. i par. Ręczno, ma 1 dm., 59 mk., 34
mr. 11.) M.-Borowski, os. młyn., pow. piotr-
kowski, gm. Łękawa, 1 dm., 8 mk., 30 mr.
12.) M., os. nad rz. Widawką, pow. łaski,
gm, Chociw, 2 dm., 8 mk., 32 mr, ziemi włośc.
18.) M., os, włośćc,, pow. noworadomski, gm.
Zytno, par. Gidle, ma 6 dm., 51 mk., 48 mr.
Wchodziła w skład dóbr Ciężkowice. 14.)

M., folw., pow. częstochowski, gm. Kamienica
Polska, par. Poczesna, ma 2 dm., 29 mk., 294
mr.; należy do dóbr Poczesna. 15.) M.-Zoki-
cki, wś nad rz. Mitręgą, pow. będziński, gm,
Rokitno-Szlacheckie, par. Ciągowice, ma 28
dm., 185 mk., 278 mr. W 1827 r. 16 dm., 92
mk. 16.) M. pod Chechłem, kol., pow. będziń-
ski, gm. Rokitno-Szlacheckie, ma 2 dm., 3
mk., 180 mr. 17.) M., wś, pow. opoczyński,
gm, Machory, par. Skórkowice, odl. 238 w. od
Opoczna. Posiada fryszerkę żelaza, należącą
do bar. Frenkla, właściciela Machor. Ma9
dm., 48 mk. 57 mr. ziemi dwors. i 56 mr.
włośc, 18.) M., os. włośc., pow. kozienicki,
gm. Sarnów, par. Oleksów, odl. 26 w. od Sar-
nowa, ma l dm., 6 mk., 5 mr. 19.) M., pow.
olkuski, gm. (ianowice, par. Smardzowice.
20.) M., pow. pińczowski, gm. i par. Czarno-
cin. 21.) M., os., pow. augustowski, gm.
Bargłów, par. Rajgród, odl. 18 w. od Augu-
stowa, ma 2 dm., 12 mk. Br. Ch.
Młynek 1.) al. Młynok, rz. w pow. mozyr-

skim, prawy dopływ Ptyczy, Zaczyna się
w lesistych moczarach zaśc. Klasowa, płynie
w kierunku płd.-wsch, w pobliżu okolicy Ku-
rytycze (ob.), koło folw. Rog, wsi Bobryki;
pod wsią Młynek przecina gościniec kopatkie-
wicko-skryhałowski i wpada do Ptyczy koło
folw. Bobrycze. Długość biegu około 5 mil.
2.) M. al. Młynok- Ostawin, rzeczka w pow. bo-
rysowskim, bierze początek w okolicach zaśc.

Mielniki i karczmy Sibirka; od źródła na prze-
strzeni 2 w. zwie się Borowlanką; pod osadą
Borek zmienia nazwisko na M.; wpada do (i-
mochówki, dopływu Dzwinosy, płynąc ciągle
w kierunku północnym, wśród lesistych mo-
czarów. Długość około 3 wiorst, 3.) M. al.
Mlinok, rz. w pow. pińskim, zaczyna się w mo-
czarach około wsi Ostrowska, płynie w kie-
runku północnym około wsi Łoknicy, Zzaścć.
Bierezin i wpada do rz, Strumienia przy wyj-
ściu jej z jez. Nobel; długość biegu około 2-ch
mil. 4.) M. al. Młynok, rzka w pow. ihumeń-
skim, lewy dopływ Świsłoczy, wpada do „niej

naprzeciwko wsi Cel; płynie odludną miejsco-
wością w kierunku południowym, długa około
4-ch w. Przecina gościniec wiodący z Orzesz-
kowie do Łapicz. A. Jel,

Młynek 1.) w spisie urzęd. Mielnica, zaśc  
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włośc. nad stawem, pow. wileński, 1 okr. po-
lic., gm. i okr. wiejski Niemenczyn (o 6 w.),
o 28 w. od Wilna, 1 dm., 6 mk. kat. (4 dusze
rew.); młyn murowany. 2.) M., zaśc., pow,
wileński, w 2 okr. polie., gm. i okr. wiejski
Szyrwinty (0 6 w.), 2 dusze rew.; należy do
dóbr Rymucie Cieszejki. 3.) M., zaśc, szl.,
pow. wileński, w 3 okr. polic., o 5 w. od Wil-
na, I dm, 19 mk, kat. 4.) M., dwa zaśc., pow.
wileński, w 5 okr, polic., gm. Ilino, ob, Miel-
nica 2)18). 5.) M., dwie wsie rząd. (1-sza i
2-ga) nad pot. Brażole, pow. trocki, w 1 okr.
polie., gm, i okr. wiejski Jewie (o 2 w.), 12 w.
od Trok, mają razem 4 dm., 26 mk, kat, (12
dusz rew.); należą do dóbr rząd. Jewie; da-
wniej attyn. dóbr Strawienniki, b. własność
Ogińskich, po 1831 r. skonfiskowana. 6.) M.,
zaśc., pow. trocki, w 1 okr. polic., gm, Jewie,
okr. wiejski Strejpuny, o 4 w. od Jewia, 5
dusz rew.; należy do dóbr Owsianiszki, Fioren-
tynich. 7.) M., zaśc. szl., pow. trocki, 2 okr.
polic., 49 w. od Trok, 1 dm,, 5 mk, ew.; młyn
wodny. 8.) M., os. karcz. nad rz. Brażolą,
pow. trocki, w 1 okr. polic., o 12 w. od Trok,
1 dm., 4 mk. żyd. 9.) M., zaśc. pryw., pow.
święciański, w'1 okr. polie., o 40 w. od Swię-
cian, 3 dm., 25 m. kat. 10.) M., dwie wsie
po obu brzegach rz. Sołokuczy, dopływu Pry-
peci, w zach. stronie pow. rzeczyckiego, w okr.
polic. jurewickim, gm. narowlańska, w pobli-
żu mka Barbarów na płd. Wierzchni-M. ma
11 osad, młyn na stawie; Niżni-M. 10 osad,
młyn na stawie; miejscowość bogata w łąki,.
ryby i grunta; bliskość Prypeci daje ludności
zarobek z flisactwa. 11.) M., nad rz. Mutwi-
cą, w pobliżu ujścia jej do Myszanki, pow.
nowogródzki, przy drodze wiodącej z Wołoch-
wy do Bohusz, w 5 okr. polic. snowskim;
miejscowość dość leśna, wśród okolicznych
nizin znacznie podniesiona. 12.) M. al. Mły-
nok, 9 osad wiejskich nad rz. Młynek, prawym
dopływem Ptyczy, pow. mozyrski, w 2 okr.
polic. kopatkiewickim, przy gościńcu z Kopat-

kiewicz do Skryhałowa; miejscowość odludna,
głucha, poleska, łąki obfite, grunta lekkie.
13.) M., wś nad rz, Styrem, pow. piński, w 2
okr. polie., gm, Kuchecka Wola, 45 mk., wła-
sność Kraszewskiego. J. Krz., A. Jel.
„Młynek 1.) wś włośc,, pow. rohaczewski,
w 3 okr. polie. (Ozeczersk), gm. kormiańska
(o 10 w.); zapasowy magazyn zbożowy. 2.) M.
al. Tarachówka, wś, pow. rohaczewski, 541 dz.
ziemi, w tem 433 dz. lasu, 54 past., 10 łąk,
44 gr. or.; 2 młyny wodne, folusz, wiatraki
karczma: własność Słuczanowskiego. J. Krz.
Młynek 1.) karczma w Trzcinicy, w pow.

jasielskim, 2.) M., młyn w Zatorze, w pow.
wadowickim. 3.) M. na Martynówce, młyn
pod Żabokrukami, na obszarze dworskim
Bakowiec, w powiecie bobreckim,4.) M. Zur-
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ski, grupa chat w Turzy, w powiecie gorli-
ekim. Bp; U.
Młynek 1.) część przedmieścia w Starem

Olesznie (Rosenberg). 2.) M., cztery miejsc,
w pow. lublinieckim: młyn w Jeżowy, młyn
w Kochanowicach, pustk. w Lubszu, młyn
w Powenkowie. 3.) M., niem, Mahlcken, wś
i folw., pow. namysłowski.
Młynek, młyn, pow. bydgoski, 4 dm., 36

mk., wszyscy kat., 11 analf. Poczta, tel. i
_gośc, w Koronowie; st, kol. żel. w Kotomierzu.

Młynek 1.) niem. Mlinsk al. Mlinke i Mehlke,
wyb. do Malków należące, pow. kartuski, da-
wniej własność oo. kartuzyan, W 1599 r.
żądają ojcowie od Jerzego A Werden, ssty
nowskiego, za Młynek „ratione molendini* 4
grzywny rocznego czynszu. Tenże jednak usi-
łował z dokumentów przez krzyżaków wysta-

"_ wionych udowodnić, że M. posiada wolny od
wszelkiego czynszu, Zobowiązuje się jednak
zapłacić raz pół korca żyta i rocznie 4 grzy-
wny na Ś. Marcin. Za to zrzeka się klasztor
wszystkich innych pretensyi do tej posiadło-
ści. Między świadkami wymieniony Reinhold
Heidenstein, sekretarz królewski, znany hi-
storyk (ob. Cod. dipl. Cartusiae w Pelplinie,
str, 134). 2.) M., niem. Jfielken, dobra, pow.
chojnicki, st, p. Rytel, par, kat. Nowa cer-
kiew, ewang. Chojnice, szkoła Rytel, 5 bud.,
3 dm., 38 mk, kat., 864:42 mr. obszaru, leży
przy dr. żel, chojnicko-tczewskiej. 3.) M.-Ja-
kubowy al. Młyny, niem. Jakobsmuekle, 0s,, pow.
kwidzyński, st. p. Gniew, tamże szkoła, par.
ewang. i katol, Ma 18 bud., 4 dm., 74 mk,,
38 kat., 36 ew. (1868 r.). Na wyżynach nad-
brzeżnych doliny rz. Wierzycy znajduje się

_ dobrze zachowany szaniec, przy którym, ró-
wnie jak i w samym obrębie jego wału, wyko-
pują często narzędzia kamienne neolityczne.,
Dwa takie narzędzia (siekierki) znajdują się
w zbiorze gniewskiego stowarzyszenia oświa-
ty (ob. Objaśnienia do mapy archeol, Prus
Zach. przez Ossowskiego, str, 10). Dalej do-
nosi toż samo żródło, że na wyniosłościach le-
wego brzegu Wierzycy i po lewej stronie
drogi wiodącej od tej osady do m. Gniewu,
podczas niwelowania nowo położonej drogi,
natrafiono nieopodal zabudowań folwarcznych
na groby rzędowe. Wielka ilość wyrobów

, bronzowych i jedna czaszka od szkieletu znaj-
dują się w dziale antropologicznym muzeum
Towarz. przyrodników w Gdańsku, Opis cza-
szki podał dr Lissauer w rozprawie swej:
„Crania prussica” (Zeitschr. £, Ethnol., 1874,
VI, str. 208—209). Kś. Fr.

_  Młynica 1.) potok i dolina tatrzańska, na
„płd, stoku Tatr, w hr. liptowskiem (Węg,), le-
żąca na płd. od doliny Hlińskiej, na zach. od
„Mięguszowieckiej, a na wsch. od Furkockiej
doliny, Północną ścianę doliny, odgraniczają-  
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cą ją od Hlińskiej doliny, tworzy grzbiet cią-
gnący się od Baszty Zadniej (2335 m.), przez
Szczyrbską Turnię (2386 m.), aż ku Furkocie
(2487 m.), narożnikowi dolin Młyniey, Hliń-
skiej i Newcyrki, Ścianę wsch, doliny two-
rzy potężny dział Baszty, z szczytami Basztą
Zadnią (2330 m.), Sacynem (2377 m.), Ka-
miennym Zlebem, Basztą Pośrednią (2369 m.)
1 Basztą Przednią (2204 m,), Zachodni zaś bok
doliny tworzy grzbiet Soliska (2314 m.). W tej
dzikiej dolinie, zwanej także Szczyrbską, legło
o stawów. Najwyżej, pod samym grzbietem
północnym, u płd.-zach, stóp Szczyrbskiej
Turni, rozlewa się staw Dóllera, cokolwiek
na płd. staw Sentywaniego (2019 m.), na
wsch. od niego dwa Kozie stawy (1963 m.),
a na płd, stawów Nadskok (1806 m.). Z sta-
wu Nadskok wypływa potężny potok Młynica,
który poniżej niego tworzy piękny wodospad
„Schlelerwasser' zwany, około 25 m. wysoki.
Wody potoku giną wśród piargów, ale wkrót-
ce znów na jaw występują. Staw Nadskok,
obejmujący 0:79 ha, jest płytki, na jego
zach, brzegu znajduje się z głazów i kosodrze-
winy sklecona buda pasterska. W okolicy
Stawów Kozich (1963 m ) są liczne osady ta-
trzańskich zwierząt, świstaków, Stawki te
leżą wpośród nader dzikiej okolicy, są głębo-
kie, wody czyste. (iepłota wynosi 2:50 0.
przy ciepł, pow, 6'99 (30 czerwca 1877, o go-
dzinie 12 w płd.), Potok Młynica płynie na
płd., mija staw Szczyrbski od wsch., a prze-
rznąwszy drogę kolei żel. bogumińsko-koszyc-
kiej, zlewa swe wody, na wsch, od wsi Szczyr-
by, do potoku płynącego od Szczyrby i two--
rzy Mały Poprad. Długość doliny wynosi 5
kil, potoku zaś 13 kil. Nad potokiem liczne
młyny i tracze, Górny koniec doliny leży
2019 m., średnia część 1963 m., dolna część
1806 m., ujście doliny 1515 m. npm. Ob,
Szczyrbski staw. 2.) M., potok podtatrzański,
wypływa w obr. gm. Ważca, w hr. liptow-
skiem (Węg.), u płd, podnóży działu Krywa-
nia (ob.), z pod góry Jamami zwanej (1565
m.), płynie na płd.; opływa od zach, i płd.
górę Hradek (ob., 1136 m.), następnie od zach.
wzgórze Zajączkową, a przerznąwszy drogę ko-
lei żel. bogumińsko-koszyckiej zlewa swe wo-
dy powyżej Ważca do Białego Wagu. Przyj-
muje z lew, brzegu liczne strugi, między nie-
mi znaczniejszą Zadnią Wodę. Długość biegu
wynosi 91, kil. Br. G.
Młynica 1.) struga, pow. wejherowski, wzię-

ła nazwę od żarnowskiego młyna, który obra-
ca, jest to odnoga, która się odłączyła od rz.
Piaśnicy niedaleko jej wyjścia zjeziora, Pły-
nie przez niskie łęgi żarnowskie ku morzu.
W ryby różnego rodzaju była dawniej dosyć
obfita, osobliwie gdy zmorza lub jeziora tu
przechodziły o pewnych czasach, Przy młynie
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urządzona była węgornia. Rzeczka ta należała
do klasztoru panien benedyktynek w Zarnow-
cu, (Ob. Fankidejski: © klasztorach żeńskich,
str. 196). 2.) M., niem. Muehlengraben, struga
w pow, sztumskim, pod wsią Jurkowice.
3.) M., niem, Muehlenfiess, struga pod Jutrzen-
ką (ob.), pow. bytowski.

Młyniczna, potok tatrzański, dopływ Ci-
chej wody (ob.).

Młyniec 1.) wś i folw. nad rz. Drwęcą,
pow. lipnowski, gm. Dobrzejewice, par. Cie-
chocin. Leży przy samej granicy od w. ks.
poznańskiego, odl. 35 w. od Lipna. Jest tu
posterunek straży pogranicznej. WŚ ma 20
dm., 286 mk.; zaś obszar dwor. 68 mk, We wsi
Józefowo jest młyn. W dobrach tych są trzy
jeziora, naj większe z nich Smolne. M. stanowił
własność kapituły włocławskiej a potem je-
zuitów. W 1789 r. jako wś pojezuicka w dzier-
żawie Jana Ośniałowskiego, który wysiewał
tu 82 kor. żyta, 4 kor. pszenicy, czynszu miał
200 zł. W 1827 r. własność funduszu eduka-
cyjnego, ma 16 dm., 169 mk. Jezuici wysta-
wili tu w 1750 r. drewnianą kaplicę a raczej
kościołek ś. Ignacego, zostający pod zarządem
prob. w Ciechocinie. Folw. M. z os, młyn.
Gerlach, wsią M. i Józefowo rozl. mr. 812: gr.
or. i ogr. mr. 690, łąk mr. 75, wody mr. 8,
nieuż, i place mr. 39; bud, mur. 11, z drzewa
9; młyn wodny, cegielnia, pokłady torfu. Wś
M. os, 20, zgr. mr. 29; wś Józefowo os. 8,
zgr. mr. 170. 2.) M., fol., pow. bialski, gm.
Lubienka, par. Łomny, odl. 12 w. od Biały,
rozl. mr, 302: gr. or. i ogr. mr. 56, łąk mr, 59,
past. mr. 18, lasu mr. 165, nieuż. i place mr,
4; bud. z drzewa 8. Br. Ch.

Młyniec al. Sosnowiec, pot. w pow. żółkiew-
skim, płynie przez wś Kłodno (ob. t. IV, 185).

Młyniec 1.) al. Na Młynkach, część Horo-

dyszcza, pow. brzeżański. 2.) M., część wsi
Słobódka leśna i folw. tamże, pow. kołomyjski.

Młyniec 1.) niem. Mfliniec, dok. Leinau, zum
Leinen, wś, pow. toruński, st. p. Turzno, par.
kat. Gronowo, ew. Grębocin, szkoła w miejscu.
Ma 1809 mr. obszaru, 79 bud., 47 dm., 501
mk., 386 katol., 110 ewang., okrąg urzędu sta-
nu cywil. Brzezinko. W M. odbywają się dwa
jarmarki, W 1265 r. podają Jan, proboszcz
w Kruświcy, i komendarz jego do wiadomości,
że mistrz ziemski Ludwik nadał im wś Mły-
niec (Mlyn) na dożywocie, mają mu za to pła-
cić funt wosku i fenig koloński na ś. Marcin.
Po ich śmierci ma ta wieś znów należyć do
zakonu. Datum in castro Thorun (ob. Urk.
Buch des Bist, Culm, v. Woelky, I, 1884, str.
52). M. należał dawniej do familii Klaukow,
W 1882 r. był dziedzicem na M. Łukasz Rus.
se (ob. Kętrz, O ludn., 172). W 1421r. naby-
ły M. panny benedyktynki w Toruniu dla
szpitala $. Ducha od Klauka wzamian za Dol-  
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ne Brzeźno, wyjąwszy 5 włók przy Górnem
Brzeźnie; trzymały one tu gburów na czynszu,
Do wsi należał bór obszerny. W 1598 r.
Achacy Plemięcki, ssta kowalewski, napadł
las z uzbrojonymi ludźmi i wyciął więcej niż
potrzeba obszaru na dwa łaszty wysiewu zbo-
ża. R. 1609 ustąpiły panny kapitule chełmiń-
skiej obszerny plac nad Drwęcą, począwszy od
strugi Łąki do wsi od drogi publicznej; kapi-
tuła zwoziła tu drzewo z dóbr swoich, a naj-
bardziej z kurzętnickich i spuszczała je dalej
Drwęcą do Wisły (ob. Fankidejski: Klasztory
żeńskie, str. 165), Wernieke powiada, że M.
był dawniej własnością oo. jezuitów w Toru-
niu (Gesch. d. St. Thorn, str. 309). Q da-
wniejszćj kaplicy tutejszej czytamy w starej
kronice tychże ojców co następuje: „R. 1611
zaczęto i ukończono budowę kaplicy. Pienię-
dzy wydaliśmy na nią 500 florenów. Biały
ornat złotolity, nader pięknej roboty, podaro-
wała wielebna ksieni chełmińska, Magdalena
Mortęska. Pewna zaś pani z okolicy, która
wiele łask doznawała w chorobach od ś. Igna-
cego, fundatora naszego, dała z wdzięczności
potrzebne drzewo, jako też i kielich, ornat
piękny i inne przybory i ozdoby na ołtarz',
Prawdopodobnie urządzili przy tej kaplicy
gorliwi zakonnicy osobny dom misyjny, 0 kżó-
rym wyraźna jest wzmianka w późniejszych
spisach jezuickich klasztorów (ob. Fankidejski:
Utracone kaplice i kościoły, str. 59). 2.) M.
niem, Kaempe (od 1877 r.), podleśnictwo kró-
lewskie, pow. toruński, par. ew. i kat., szkoła
jak wyżej. Ma 6387:60 mr. obszaru, 3 bud.,
7 mk,, 4 kat., 8ew.; okr. urz. stanu cywil.
Chełmonie; należy do nadleś. Golub, XK, Fr.
Młyniewo 1.) osada, pow. bukowski, 3 dm,,

22 mk,, 8 ew., 14 kat.; 2 analf. Poczta, tel.,
st. kol. żel, w Grodzisku o 2 kil., gość. o 1
kil. 2.) M., folw., 5 dm., 103 mk.; należy do
dom, Grodzisk (ob.). M. St.

Młynik, struga, pow. koniński, pod kol. Zo-
sinki i Salamina.
Młynik 1.) wś, pow. kolski, gm. Drzewce,

par. Umień, odl. od Koła16 w., dm, 8, mk. 64,
ob. Drzewce, 2.) M., pow. słupecki, ob. Hłynek.
8.) M., wś, pow. łomżyński, gm. i par. Szcze-
pankowo. W: 1827 r, wś rząd, 5 dm., 34 mk,,
obecnie ma 2075 mr. obszaru. Br. Ch.
Młynik 1.) al. JZłyniki, wś niedaleko jeziora,

pow. odalanowski, 22 dm., J91 mk,, 76 ew.,
115 kat,; 54 analf, Poczta w Granóweu o 4
kil., st. kol, żel, w Ostrowie o 29 kil., tel.
w Odalanowie o 7 kil, gość. o 6 kil. 2.) M.,
młyn, pow. odolanowski, 1 dm., 13 mk.; nal.
do dom. Masenowa. M. St.
Młynik 1.) niem. Klein Ploczytznen al. Plo-

cziiznen, wś na pol. prusk. Mazurach, pow. łe-
cki, st, p, Ełk, okr. urz. stanu cywil. Sofy.
2.) M., niem. Zasken al, Lassken, wś, pow. zą-
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 dzborski, st, p. Sorkwity, tamże urz, stanu
cywil, Kś, Fr.

Młyniki 1.) al. Młynik, niem. Mlyniki, Me-
lensdorf dok. po 1415 r. al. Mehlensdor/, wś
pod Lidzbarkiem, w dawniejszem komturstwie
brodniekiem, dziś już nie istnieje, bo w spisach
urzęd. nie podana. Zawierała 45 włók, za cza-
sów krzyżackich czynszowała w XV w.1
grzywnę od włóki, wówczas było 15 obsadzo-
nych włók, a 30 pustych (ob. Schultz: Gresch.
des Kr. Kulm., II, str. 112 i Kętrz.: O ludn.
pols., str, 87). Księgi szkodowe Krzyżaków
z r. 1414 donoszą, że Polacy zabrali tutejsze-
mu sołtysowi 4 konie, które oszacowano na

_ 20 grzywien, szkoda, którą ta wś wówczas po-
niosła, wynosiła 76 grzywien. 2.) M., niem,
Mlinicken, wś na Mazurach, pow. gołdapski,
st. p. Regellen, okr. urz, stanu cywil. Górne.
Ma 50 włók obszaru. W 1856 r. 186 mk.
Młyniska 1.) pow. nieszawski, gm. Czama-

nin, par. Mąkoszyn. 2.) M., wś nieistniejąca,
par. Swiedziebno, pow. rypiński, W 1789 r.
właśc. And. Kozieki wysiewa 7'/+ kor. żyta
i ma 140 złp. czynszu. 3.) M., wś, pow. lubar-
towski, gm. i par. Rudno. Należą do dóbr
Lubartowskich i są własnością Banku Polskie-
go w Warszawie, Jest tu 8 dm., 50 mr. 4.) M.,
os. leś, pow. augustowski, gm. Szczebro

_ Olszanka, par. Wigry, odl, 13 w. od Augu-
 stowa, 1 dm., 8 mk, 5.) M.- Oboziska, os. karcz.,
pow. sokołowski, gm. i par. Kossów, |] dm,,
60 mr. Br, Ch.
Młyniska al. Młyński potok, także Młyniczna,

lub Młyniczny, potok tatrzański, na Podhalu
nowotarskiem,. wypływa w dolinie Strążysk, na
obszarze gm. Zakopanego, u płn. podnóży Gie-
wontu (1900 m.); spływa z górnej części doliny
Strążysk, zwanej Pustą dolinką; wśród swego
biegu tworzy piękny wodospad, 14 m. wyso-
ki, Siklawicą zwany, przepływa przez polanę
(1040 m.), następnie, wydostawszy się z tego
wąwozu górskiego, podąża pomiędzy polami
w kierunku płn. i w Zakopanem zlewa swe
wodę do Cichej wody z praw. brz. Przyjmuje
potok Białą wodę (ob.) z pr. brz. Długość bie-
gu czyni 5 i pół kil. Wśród swego biegu
przez Strążyska ginie często pomiędzy kamie-
niami, wydając tylko przygłuszony szum. Ob.

- Strążyska. Br. G.
- Młyniska 1.) al. Młyniszcze, wś nad Dnie-
strem, pow. żydaczowski, o 14'4 kil. na płn. od
Zydaczowa, przy gościńcu prowadzącym z Ru-
dy do stacyi dr. żel, lwow.-czern. w Bortni-
kach, w niskiej bagnistej okolicy. Obszar
dworski: gr. or. 289, łąk 108, pastw. 225, lasu
63; włośc.: gr. or. 473, łąk 230, pastw. 166
kw. m.; lud. rzym.-kat. 188, par. Żydaczów,gr. kati 405, par. w miejscu, dek. Żarowno
dyec. lwow., cerkiew ś. Mikołaja, fil, Żuraków
z 171, razem 576 gr.-kat, Granicę od wsch,

|VL str. 105it. III, str, 208).
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stanowi Dniestr, oddzielający M. od Holeszo-
wa, od płd. Śmuhów, zach. Zabłotowce, płn,
Bereznica Królewska i Zuraków. Sąd pow., not.,
urząd poczt. i tel, Zurawno. Jest tu łaciń,
kaplica, w której czasem msza odprawianą by-
wa, szkoła fil. o 1 nauczyc., nal. do r. szk. okr.
w Stryju. Dawna to osada, gdyż w 1464 r.
we Lwowie d. 13 grudnia podpisali Fedko
et Steczko z Młyniszez akt konfederacyi za-
warty przez szlachtę ziemi lwowskiej i pow.
żydaczowskiego z miastem Lwowem, celem
obrony wspólnych interesów a Hraschko z
Młenyszcz podpisał, jako świadek, dokument
wydany w Zydaczowie d. 5 marca 1435 r. przez
Ziemowita, księcia mazowieckiego,którym tenże
książę zwolnił właścicieli Obłaźnicy od wszel-
kich ciężarów, przenosząc ich z prawa poddań-
stwa na prawo ziemskie (Akta gr. i ziem,, t,

Włość ta na-
leży do dóbr kapituły łaciń. lwowskiej, 2.)
M., wś, pow. trębowelski, odl. 15 kil. na płd.
od Trębowli, leży nad potokiem mającym swe
źródła we wsi Kobyłowłoki, na wsch. od M.
leżącej. Potok ten płynie najprzód ze wsch.
ku zach., w M. skręca ku płn., za wsią skręca

znowu na zach. i na przedmieściu Janowa
wpada do Seretn. Po skręceniu na zachód pły-
nie w głębokim parowie po dość bystrej spa-
dzistości i na tej przestrzeni aż do swego uj-
ścia do Seretu, nosi ślady kilku grobelek,
przy których niegdyś miały istnieć młynki
wodne, i ztąd pochodzi nazwisko tej wsi któ-
ra graniczy na wsch. z Kobyłowłokami, na
płd. z Budzanowem, na zach. z Słobódką ja-
nowską a na płn. z Janowem. Obszar dwor.:
gr. or, 634, łąk 25, past, 11, lasu 566; włośc.:
gr. or. 605, łąk 64, past, 24 m. [Ludność
rzym.-kat. 476; parafia Janów (o 37 kil.),
gr.-kat. 131, cerkiew pod wezw. N.P. M,
par. Kobyłowłoki, sąd. powiat., not. telegraf,
Irębowla, urząd poczt. Janów, szkoła fil. o 1
naucz., należ, do rady szk, w Trębowli. Da-
wniej M. z całym kluczem janowskim były
majątkiem dziedzicznym rodziny Boguszów,
później przeszły do Skarbków, obecnie są wła-
snością Pauliny z hr. Baworowskich hr. Ło-
siowej, wdowy po hr, Włodzimierzu Łosiu.
Na wsch. od wsi wznosi się piękny pałac
z dużym starannie utrzymywanym parkiem,
łączącym się z lasem będącym dalszym cią-
giem parku, w którym właścicielka wystawiła
własnym kosztem kościół rzym.-kat, i utrzy-
muje przy nim kapelana prywatnego w pała-
cu mieszkającego. Gleba dobra podolska, las
piękny, częścią dębowy, materyałowy, częścią
opałowy; w lesie dużo zwierzyny, szczególniej
zajęcy i sarn. 3.) M., część wsi Qześniki,
pow. rohatyński. RB. R,
Miyniska, niem. Mlinisken, 08,, pow. ządz=

borski, st, p. Piecki, W 1856 r. 39 mk.
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Młynisko ].) wś, pow. radzymiński, gm.
Strachówka, par. Jadów, 2.) M. al. Stasiopoł,
wś, pow. radzymiński, gm, Małopole, par, Dą-
brówka. Należała do dóbr Czarnów (ob.).
3.) M., kol. włośc, pow. łaski, gm. Bałucz,
par. Borszewice, ma 18 dm., 128 mk., 264
mr. 4.) M., wś, pow. kaliski, gm, Kamień,
par. Dębe, odl. od Kalisza 17 w., dm. 23, mk,
198. 5.) M., os. nad strum, Swędrnią, pow.
kaliski, gm.i par. Koźminek, odl, od Kalisza
w. 18. 6.) M., kol., pow. kolski, gm. Sąpol-
no, par. Lubstówek, odl. od Koła w. 18; dm.
6, mk, 29. 7,) M. kol. ios. nad rz. Wartą,
pow. turecki, gm. Wichertów, par. Psary, odl.
od Turka w. 14; kol, dm. 7, mk, 77; os, dm, 1,
mk. 4, 8.) M., wśi Mtłyniski folwark, folw,,
pow. turecki, gm. Strzałków, par. Lisków, odl.
od Turka w. 22; ob. Tomaszów. Folw. M.
rozl. mr. 68: gr. or. i ogr. mr. 44, łąk mr. 18,
pastw. mr, 4, nieuż, i place mr. 2; bud. z drze-
wa 6. 9.) M., ws i folw., pow. wieluński, gm.
Naramnice, par. Łyskornia, odl. od Wielunia
w. 14; wś dm. 50, mk. 404; folw. dm, 5, mk.
5. Wspomina tę wieś Lib, Ben. Łaskiego (t.
II, 15%). Dobra M. składają się z folw. M.i
Dębina, wsi: M., Przychody i Korytko, rozl.
mr, 1749: folw, M.: gr. or. i ogr. mr. 44], łąk
mr. 155, pastw. mr. 119, lasu mr, 856, nieuż.
i place mr. 49, razem mr. 1620; bud. mur. 2
z drzewa 15; płodozmian 10-polowy; folw. Dę-
bina: gr. or. i ogr. mr. 75, łąk mr, 11, pastw,
mr. 32, lasu mr, 7, nieuż. i place mr. 4, razeń
mr. 129; bud. mur. 1, z drzewa 3. WŚ M. os.
70, z gr. mr. 384; wś Przychody os. 6, z gr.
mr. 54; wś Korytko 0s, 4, z gr. mr. 53, 10.)
M.- Urbanice, os., pow. wieluński, gm. Wy-
drzyn, par, Ruda, odl. od Wielunia w, 4; dm.
1, mk. 4. 11.) M.-Bolesławice, młyn. os, nad
rz. Prosną, pow. wieluński, gm. i par. Bole-
sławiec, odl, od Wielunia w. 28, dm. 1, mk.
16. 12.) M.-Chobot, młyn nad rz. Prosną,
pow. wieluński, gm. Bolesławiec, par. Miele-
szyn, odl. od Wielunia 29 w., mk. 19. 18.)
M.- Chruścin, młyn nad rz, Prosną, pow. wie-
luński, gm. Bolesławiec, par. Mieleszyn, odl.
od Wielunia 28 w.; dm. 1, mk, 17. 14.) M--
Ciołuch, młyn nad rz, Prosną, pow. wieluński,
gm, Bolesławiec, par. Mieleszyn, odl. od Wie-
lunia w. 26; mk. 6. 15.) M.-Grobelne, młyn
nąd strum. b. n., pow. wieluński, gm. i par.
Bolesławiec, odl. od Wielunia 28 w.; 4 mk,
16.) M.-Krupka, młyn nad rz. Prosną, pow.
wieluński, gm. i par, Bolesławiec, odl. od Wie-
lunia w. 26; dm. 1, mk. 12. 17.) M. al. Pia-
ski, os., pow. wieluński, gm, Mokrsko, par.
Chotów, odl. od Wielunia 10 w. M. wraz
z folw. Chotów i pustk. Srebnica, ma 39 mk.
18.) M,, os. nad rz. Miłkowianką, pow. opa-
towski, gm. Bodzechów, par. Denków, odl. 14
w. od Opatowa, ma 1 dm., 14 mk., 19 mr.
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19.) M., pow. ostrowski, gm, i par. Poręba,
20.) M., kol. pow. suwalski, gm. Czostków;
leży tuż przy trakcie bitym wiodącym z Su-
(wałk do Pras, o 12 w. od miasta Suwałk.
Rozkolonizowana; składa się z czterech osad,
zamieszkałych przez 59 osób, Grunta żytnie;
tuż obok na wzgórzu mały lasek świerkowy,
odrośl dawnego lasu rządowego stoczonego
przez robactwo. Budowle porządne; na jednej
osadzie stoi Śpichlerz murowany z kamie«
nia. Br. Ch.

Młynisko, część wsi Byrc w pow. olaw-
skim.

Młynisko al. Boruszyn, niem. Muehlchen, le-
śnietwo, pow. obornieki, | dm., 8 mk.; należy
do nadleśnictwa Boruszynka, Poczta w Boru-
szynie wsi, M. St.

Młyniszcze, jezioro w płn. stronie pow. .
rzeczyckiego, uformowane z rozlewu rzeki Be-
rezyny, w okolicy Jakimowskiej-Słobody, bar-
dzo rybne, A. Jel.

Młyniszcze 1.) Stare, zaśc. pryw. nad rz.
Dzitwą, pow. lidzki, w 2 okr. polie., o 17 w.
od Lidy, I dm., 9 mk, 2.) M., mały zaśc. nad
rzką Wisłow-Rów, rozlewającą się tu w je-
zioro, w płd. stronie pow. bobrujskiego, w okr.
polic, paryckim, 2 osady; miejscowość odlu-
dna, poleska. A. Jel.

Młyniszcze 1.) las we wsch. stronie Roz-
łucza i w zach, stronie Wołosianki Małej,
pow. turczański. Szczyt 738 m. 2.) M., doli-
na we wsi Siemakowice, w pow. kołomyjskim.
Płynie przez nią pot. Cuculin (ob.).

Młyniuk, wzgórze na wsch. od wsi Nieźwisk,
w pow. horodeńskim, pod 42? 56' 56” wsch.
dłg, g. F. a 480 46'17” płn. sz. g.; ku płn,
opada stromo do koryta rz. Dniestru, a od

zach. do dol., w której legły zabudowania wsi
Nieźwisk. Wznies. 324 m. npm, Br. G.
Młynka (Kniaża), os. nad strugą Młynką,

pow. starodubski gub. czernihowskiej, o 15 w.
od miasta powiat. a 993 w. od Petersburga,
założona w XVII.w. przez starowiereów; 220
dm., 1273 mk., 1363 dz. ziemi.
Młynka 1.) potok, nastaje na płd. granicy

Boratyna z Rokietnicą, w pow. jarosławskim;
podąża na wschód, przepływa wieś Dobkowi-
ce, Zamiechów, wreszcie Ludków, gdzie przyj-
muje kierunek północny, i na granicy Ludko-
wa z Łowcami wpada do Łęgu z praw. brz,
W Dobkowicach przepływa znaczny staw,
Tutaj, jako też w Ludkowie pędzi młyn. Dłu-
gość biegu 7 i pół kil.. W Dobkowicach za-
sila się z praw. brz. wodami potoku Tapina.
2.) M., potok, wypływa z pól Pomiarkami
zwanych (286 m.:, w płd.-wsch. stronie ob-

szaru gm, Zalesia, w pow. czortkowskim; pły-
nie na płn,-zach.; przepływa wieś Zalesie,

gdzie zasila staw we środku wsi leżący, na-
stępnie przechodzi na obszar Uhrynia, gdzie

35
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zwraca się na płd.-zach. i uchodzi z lew. brz.
do Seretu. Nad prawym brzegiem wznoszą
się wzgórza Skałą (524 m.) i Łysa, Długość
biegu 10 kil. Pa Br. G.
_Młynka, dawniej przys. do Nielepie, teraz

osobną gmina, w pow. chrzanowskim, par.
w Rudawie, odl. od Krzeszowic o 7:6 kil., le-
ży przy gościńcu z Krakowa do Krzeszowice,
na prawym brzegu Krzeszówki, uchodzącej na
obszarze M. do Rudawy. Okolica pagórko-
wata. M. ma 113 mk. rzym.-kat. Zapisana
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_ w księgach katastralnych razem z Nielepica-
mi, z któremi graniczy na wschód, Na płd.

_ ma obszerne lasy, na zach. Nawojową górę
a na płn, Pisary. Mac.
Młynki 1.) wś, pow. piotrkowski, gm, ipar.

„ Chabielice; ma 12 dm., 92 mk., 63 mr. obszaru
2.) M., os, młyn. rząd. i os. pryw., pow. bę-
dziński, gm. Bobrowniki; os. pryw. (Plemian-
nikowa) I dm., 38 mr.; dwie os, młyn. rząd.
3 dm., 14 mk., 56 mr. 3.) M., pust, nad stru-
mieniem bez nazwy, pow. wieluński, gm. Mie-
rzyce, par. Działoszyn, odl. od Wielunia w.
19; ob. Bobrowniki. 4.) M. Kraśnickie, trzy 08,
młyn. nad strum. bez nazwy, pow. koniński,
gm. Grosławice, par. Kawnice. Stanowią część
„wsi Kraśnica (ob.), Jest tu 28 mk. i 23 mr.
ziemi; odl. 5 w. od Konina. 5.) M. Piekarskie,

_kol., pow. turecki, gm. Piekary, par. Skęcz-
niew, odl. od Turka w. 181/, dm, 20, mk, 171.
6.) M. Skęczniewskie, wś nad rz. Wartą, pow.
turecki, gm. Piekary, par. Skęczniew, odl. od
[urka w. 20'/,, dm. 11, mk. 76. 7.) M., wś,
pow. opatowski, gm. Malkowice, par. Iwani-
ska, o 15 w. od Opatowa, 3 dm., 19 mk., 36
mr. ziemi włośc, 8.) M. Poduchowne, os., pow.
piotrkowski, gm. i par, Ręczno; ma 2 dm., 14
mk., 55 mr. ziemi włośc. 9.) M., pow. kiele-
 ©ki, gm. Zajączków, par. Małogoszcz. 10.) M.,
wś, pow. nowo-aleksandryjski, gm. Nowo-Ale-
ksandrya, par. Końskowola. W 1827 r. było
tu 43 dm., 294 mk, W XV w, dziedzicem Jan
Koniński z Konińskiej Woli (dziś Końskowoli)
h. Rawa. Łany kmiece płacą dziesięcinę kośc.
w Gołębiu; folwarku nie ma (Dług, II, 572),
11.) M. Kraszewskie, młyn wodny do dóbr Kra-
szewice należący, pow. nowo-aleksandryjski,
gm, Karczmiska, par. Opole, 2 dm., 4 mk.
12.) M. Wronowskie, wś, pow. nowo-aleksan-
dryjski, gm. Wronów, par. Chodel. 13.) M.,
wś ifolw., pow. siedlecki, gm. i par. Wody-
nie, ma 4 dm., 64 mk. 185 mr. Folw. należy
do dóbr Wola Wodyńska, Br. Ch.
Młynki 1.) część Dąbrowicy w pow gródec-

kim, 2.) M., część Werchrąty, pow. Rawa
Ruska. 3.) M. przedmieście Oleska w pow.
złoczowskim, 4.) M. (al. Dumka), karczma
w Podhorkach, w pow. kałuskim. 5.) M., ob.
Łuk. 6.) M., ob. Na młynkach. 7.) M. Ha-
rasymowe, grupa domów w Raniowicach, w pow.

y
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drohobyckim, 8.) M. Siwkowe, grupa domów
w Modryczu, w pow. drohobyckim. 9.) M.
Szkolnikowe (al. Szkolniki, po rus. Szkilnyki), gru-
pa domów w Modryczu, w pow. drohobyckim,

Młynki, folw. pow. wągrowiecki, 1 dm.,
12 mk., należy do dom, i gm. Stawiany, Pocz-
ta w Kiszkowie, WNE!”
Młynki 1.) niem, Mfuehlenkawel, dobra, pow.

złotowski, st. p. Więcbork 6 kil. odl. Zawie-
rają 250 ha roli or. i ogr., 45 łąk, 3 past., 4
nieuż,, 2 wody, razem 304 ha; czysty dochód
z gruntu 1812 mrk, Par. kat. i ew. Więcbork,
szkoła 1 okr. stanu cywil. Jastrzębiec; 14 bud.,
4 dm., 94 mk, kat. Niemiecki wyraz Muehlen-
kawel jest z polskiego wzięty i oznacza kawał
czyli część ziemi z młynem, Być może, że do-
bra te należały dawniej do młyna w Jastrzęb-
cu. Gdy r. 1610 zostały wydane w wieczy-
stą dzierżawę, stanowiły folw. do Jastrzębca
się liczący. Właśc. był przedtem. Dominik v.
Radziecki, do którego należały także dobra
ryc. Przepałkowo; po nim Krakowskich spadko-
biercy. Dominik v. R. zapisał mocą testamen-
tu z d. 5 paźdz. 1850 r. 1000 tal. jako stypen-
dyum dla abituryentów Polaków w Chełmnie
(ob. Schmitt: Der Kr. Flatow, str. 265). 2.) M.
al. Młynek, niem. Miinek, młyn, pow. chojnicki,
st. p. Bzwornigac, należy do dóbr ryc. Cheł-
mami zwanych, własność Sikorskich, Par. kat.
Brusy, ew. Friedrichsbruch, szkoła Wielkie
Chełmy; ma 5 bud., 1 dm., 32 mk. kat, 3.) M.,
niem. Neumiikl-Koóniglich, królewska domena
z młynem i tartakiem nad Czarną wodą, pów.
starogardzki, st. p. i tel. Lubichowo, tamże
urząd stanu cywil. i par. kat, */, mili odl.,
par. ew. Borzechowo, odl. od mta pow. ŻY,
mili; ma 3 dm., 25 mk. (1868 r. 40 mk., 31
ew., 9 kat.). Zawiera 58'81 ha roli or. i ogr.,
3'44 łąk, 50:81 pastw., 4:18 nieuż., razem
122'24 ha; czysty dochód z gruntu 184 mrk.
4.) M. al. Młyńsk, niem Mehlken, dobra, pów.
kartuski, st. p. Żukowo, 4 kil. odl., okr. urz.
stanu cywil. Przodkowo, par. kat, Przodkowo,
ew. Kartuzy. Leżą 483 stóp npm, i obejmują
9040 ha roli or. i ogr,, 34*78 łąk, 3:71 nieuż.,
1:46 wody, razem 130*35; czysty dochód
z gruntu wynosi 847 mrk. Jest tu młyn i pie-
karnia na wielką skalę. Najbliższa st. kolei
żel. Oliwa 15 kil. odl, Obok wioski płynie
struga Słupianka (Stolpe), uchodząca do Ra-
duni; odl. od Kartuz 1*/, mili, ma 68 mk,, 50
kat,, 18 ew. i 5 dm. 5.) M., kasz. Miinkj,
niem. Mehlken, wybud., pow.wejherowski, st.
poczt, Wejherowo, należy do wsi Gniewowa
(ob.) i jest o 1 milę od miasta pow, odległe;
sądzą, że sie dawniej (1339 r.) nazywało
Melescow (ob. Prutz: Gresch, des Kr, Neustadt,
str. 48). ; Kś. Fr.
Młynków 1.) wś., pow, nowoaleksandryj-

ski, gm. Irena, Jest to obok przewozu pro-
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mem przez Wisłę wieś bezrolna, a raczej jedno
z przedmieść fortecy Twangrodu, złożone z bud
nę dznie pobudowanych i osiadłe przez wielce
mieszaną ludność, Ma kilka szynków. 2.) M.,
os. fabr., pow. garwoliński, gm. Pawłowice.
par. Stężyca, Jest tu browar, cegielnia i młyn
wodny, 7 dm., 2] mk., 10 mr. obszaru. M. sta-
nowi attynencyą dóbr Gułów (ob.).
Młynkówka, młyn przy Pomianowej, nale-

żący do obszaru dwors. w Jasieniu, w pow.
brzeskim. Br. G.
Młynkowo 1.) wś, pow. obornicki, 112

dm., 813 mk. 139 ew., 657 kat., 17 żyd., 219
analf. Poczta w miejseu, gośc. o 7 kil., tel.
w Połajewie o 7 kil., st, kol, żel. Wronki o 22
kil. 2.) M., niem. Moeklingen, folw. (wolne
sołtystwo), 616 mr, rozl., 7 dm., 146 mk., 57
ew., 89 kat., 68 analf. 8.) M., niem. Moehlin-
gen, królewszczyzna, pow. obornicki, 3587 mr.
rozl. z folw, Wielkim Kroszynem; bez folwar-

ku zaś ma 7 dm., 146 mk., 57 ew., 89 kat., 63
analf. Poczta w Młynkowie, tel. w Połajewie
0 6 kil., gośc. o 7 kil., st. kol. żel, w Oborni-
kach o 22 kil., we Wronkach także o 22 kil,
4.) M., wś, pow. szamotulski, 16 dm., 124 mk.,,
56 ew., 61 kat., 7 żyd., 10 analf, Poczta w Du-
sznikach o 4 kil., gość. o 3 kil., st, kol, żel. i
tel, w Szamotułach o 18 kil. i w Buku o 12
kil. Pod wsią odkryto grodzisko, którego krąg
u góry ma 30 kroków średnicy (ob. Program
gimnazyum Fryderyka Wilhelma w Poznaniu
za 1880 r.). 5.) M., niem, Augustenhof, kró-
lewszczyzna, 611 mr. rozl., 4 dm., 72 mk., 11
ew., 61 kat., 18 analf. M. St,
Młynna, pot. w hr. liptowskiem, wypływa

z pod Dżumbiru (ob.) i wpada do pot. Jarahy.
Młynne 1.) wś w pow. limanowskim, na

lewym brzegu Łososiny, pobocznej rz, Dunaj-
ca 1 przy gościńcu zWiśnicza „do Limanowy
(6 kil.), wokolicy lesistej, podgórskiej, 454 m.
npm, M. należy do par. rz.-kat. w Łososinie
Górnej i ma 680 mk. rz. kańt,, posiadających
kasę pożyczkową gminną z kapitałem 303 zł.
w.a, Obszar więk. pos. ma 249 roli, 18 łąk
iogr., 74 past. i 55 mr. lasu; pos. mn, 374 ro-
li, 81 łąk, 175 past. i 124 mr. lasu. Rola jest
żytnia, średniej urodzajności. M. graniczy na
zach. z Wołową górą, na płn. z Makowicą, na
wsch, z lasami należącymi do Sowlin, porasta-
Jącymi wzgórza, dochodzące w szczycieOstra
do 871 m. npm, a na płd. z Łososiną górną.
2.) M., część Ochotnicy w pow. nowosądec-
kim, nad pot. t. n., dopływem Ochotnicy, wpa-
dającej z lewego brzegu do Dunajca i równo-
legle z nim płynącym bezimiennym potokiem,
Leży na zach. od wsi Ochotnicy i ma w stro-
nie płn. lesiste wzgórza zw. Babieńcem, dzie-
lące wody Kamiennej i Ochotnicy a dochodzą-
ce w szczycie Grorcu do 1229 m. bezwzględnej
wysokości, Mac,
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Młynny potok al. Młynne, pot. górski, wy-
tryska w płn.-wsch, obszarze rozległej gm.
Ochotnicy, w pow. limanowskim, w części wsi
zwanej Młynnem, na płd. stoku pasma Gror-
ców, z pod Grorca (1229 m.), szczytu wznoszą-
cego się w tym grzbiecie; płynie zrazu na płd.-
wsch., poczem zwraca się na płd., przepływa
Młynne i w Ochotnicy zlewa swe wody do
Ochotnicy z lewego brzegu. Liczne, krótkie
przytoki zasilają go. Długość biegu. 7'/, kil.

aUjście 486 m. npm. Br. G.
Młynok 1.) ob. Młynek, 2.) M.- Ostawin,

ob. Młynek,
Młynów, os. fabr. nad rz. Moszczenicą, pow.

łęczycki, gm. ipar. Piątek, odl. od Łęczycy
20 w.; ma 10 dm., 202 mk. Jest tu cukrownia,
włąsn, Aleksandra Flaka i spółki (właścicieli
cukrowni Dzierzbice). Zajmuje około 120 ro-
botników i produkuje średnio (1874—78) za
140,000 rs. mączki cukrowej. M. wchodzi
w skład dóbr Pokrzywnica,
Młynów 1.) mko nad rz. Ikwąi wielkim

stawem, pow. dubieński, w 2 okr. police, oły-
ckim, gm, w miejscu, o 15 w. na płn.-zach. od
Dubna, 62 dm., 203 mk., w tem 380/, żydów,
cerkiew, kościół kat. par. pod wez. Wniebo-
wzięcia N. M. P., wzniesiony w 1785 r. przez
hr. Janusza Chodkiewicza; dom modlitwy ży-
dowski, szkółka, browar, st. p., piękny pałac,
zbudowany w końcu XVIII w., ogród, most i
przystań na Ikwie. Osada starożytna. Król
Aleksander dawał M, i Piekielewo (Pakałów)
Moskwicinowi Bobrowi, po bezpotomnej śmier-
ci którego król Zygmunt I przywilejem z 1508
r. nadał go Jakubowi Michajłowiczowi Mon-
towtowiczowi, namiestnikowi krzemienieckie-
mu, z obowiązkiem dawania 3-ch służb z M,
a l z Piekielewa. Dziś własność Chodkiewi-
czów. Stan. August na przełożenie panów ra-
dy ustanowił w 1789 r. w mku dziedzicznem
Józefa i Aleksandra hr, Chodkiewiczów, sy-
nów nieletnich JanaMikołaj a, ssty źmudzkie-
go, i Ludwikiz Rzewuskich, jarmarki na ś,
Mikołaj, ś. Trójcę, ś, Illią proroka i Przemie-
nienie Pańskie podług kalendarza rus. W M.
pracował i zmarł 24 stycznia 1838 r. hr. Ale-
ksander Chodkiewicz, gen. brygady, senator
kasztelan, chemik i poeta, który zebrał dobo-
rową bibliotekę, Par. kat, (od 1676 r.) dek.
dubieńskiego, liczy 1072 dusz; filia w Kobli-
nie, kaplicą w Dobratynie. Ob. Pamiat. Kij.
Arch, Kom., t. 4, cz. II, 74, 84, 108, 129, 140; -Arch. J, Z, R,, cz. VI, t. 1, 111, 114; Pamięt.
kn. Kurbskiego, t. I, 185, 187. 2.) M,, ob.Młynówka i Młynowce, J. Kre.Młynów, folw., młyn parowy i gorzelniana obszarze dwors. Smarzowa, pow. brodzki,
Młynów, dom., pow. odolanowski, par,

Szczury, 1646 mr. rozl., 8 dm., 101 mk., 8 ew,,
93 kat., 44 analf. Poczta, gość. i tel. w Skal-
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mierzycach o 7 kil.; st. kol. żel. Biniew o 4
kil. Ostrowo o 11 kil.; własn. Tadeusza Za-
krzewskiego. Pod wsią rozkopano cmentarzy-
sko pogańskie, gdzie się znajdowała wielka
liczba urn, z których wydobyto niektóre
przedmioty brązowe, Wieś tę wspomina Lib.

_ Ben. Łaskiego (t. II, 45). M. St.
Młynowa, struga, lewy dopływ Prypeci

w pow. mozyrskim, uchodzi pod wsią Deresze-
wicze powyżej Bobrycza; około 3 w. długa.
Młynowce 1.) w dok. Młynówka, wś nad

_ Horyniem, pow. krzemieniecki, w 2 okr. polic.,
gm. Wiśniowce, na płd.-zach, od Wiśniowea,
Szczątki dawnego pałacu i źródła wody mine-
ralnej żelaznej, W XVIII w. należała do klu-

_ cza nowowiśniowieckiego. Ob. Arch. J. Z. R.,
cz, III, t. 2,525. 2.) M., w dok. Młyn Pod-
lesiecki, wś nad rz. Ikwą, pow. krzemieniecki,
na zach. od mta pow.; ob. Pamiat. Kij. Arch,
Kom,, t. 4, cz. II, 218. J. Krz.

Młynowce, rus. Młyniwci 1.) część Win-
nik w pow. lwowskim. 2.) M. (al. Młynówka,
Uniów Stary), część Uniowa w pow. przemy-
ślańskim. 3.) M. z Grabkowcami, wś w pow.
złoczowskim, 22 kil. na płd.-wsch. od Złoczo-
wa, 4 kil. na płn. od sądu pow. i urzędu poczt.
w Zborowie, Na płn.-zach. leży Meteniów, na
płd. wsch. Kabarowce, na wsch. Kudobińce,
na płd.-wsch. Zborów, na płd.-zach. Prysowce,
W płn.-wsch. stronie wsi łączą się dwa poto-
ki, wchodzące w system Strypy, a tak utwo-
rzony strumień płynie odtąd na płd.-wsch. do
Zborowa. Na praw. brzegu Strypy leżą zabu-
dowania wiejskie, w stronie płn. przys. Grab-
kowce (Hrabkiwci), Wzdłuż lew. brz. Stry-
py biegnie kolej Karola Ludwika i ma tu sta-
cyą Zborów z dworcem w płd, stronie wsi.
Zach. część wsi przebiega gościniec złoczowsko-
tarnopolski. Najwyższy punkt obszaru wzno-

_slsię do 353 m. Własn. więk. (Juliusza hr.
Dzieduszyckiego) ma roli or. 795, łąk i ogr.
116, past. | mr.; wł. mn. roli or, 927, łąki
ogr. 77, past. 58 mr. W r. 1880 było 652 mk.
wgm. 72 na obsz. dwors, (między nimi 58
obrz. rz.-kat,), Par, rz.-kat, w Zborowie, gr.-
kat. kapelania w Grabkowcach, dek, zborow-
ski, archidyec. lwowska. Do kapelanii należy
Meteniów. W Grabkowcach jest cerkiew pod
wez, $. Dymitra, szkoła etat, ]-kl. i kasa po-
życzk. gm. z kapit, 972 zł, W płd. stronie
wsi, na polu, niedaleko gościńca wiodącego ze
Zborowa do Złoczowa, jest mogiła, a na niej
stoi kamienny, starodawny krzyż, w ziemię
wklęsły. Lu. Dz.
Młynowica, uroczysko we wsi Deszkach,

pow. kaniowski; ob. Arch, J. Z. R, ez. VI,
t. 2, 212, 213.
Młynowiecki łas, w płd.-zach, stronie Hu-

ciska Pieniackiego, pow. brodzki.
Młynowięta, ob, Kłoski-Mżynowięta.  
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Młynówka, rz., lewy dopływ rz. Bobra,
uchodzi poniżej Karpy.
Młynówka, rzka w pow. uszyckim, zaczy-

na się pod wsią Pobojną, płynie obok wsi Ły-
siec, wpada z praw, strony do Uszycy między
Tymkowem i Kryniezkami. Do M. wpada bez-
imienna struga, płynąca koło lasu zwanego
Kostianicha. Dr M.

Młynówka al. Młynów, wś nad rz. Niemiją,
pow. mohylowski, w 2 okr. polic., gm.i par.
Łuczyniec, 224 dm., 720 mk., 681 dz. ziemi
włośc., 632 dz. dwors. Należała do Uruskich,
Sobańskich, od których dostała się drogą
sprzedaży przymusowej Łaszkiewiczom.
Młynówka 1.) pot., powstaje we wsi Prze-

wrotnem, w pow. kolbuszowskim, z połączenia
dwu strug; płynie na płn.-wsch., potem na
płn., tworzy na niewielkiej przestrzeni grani-
cę gm, Przewrotnego i Huciskaą, przerzyna ob-
sząr Raniszowa, gdzie z praw. brz. zlewa swe
wody do Zyzogi. Długość biegu 7 kil. Z praw.
brz. przyjmuje pot. Gądkę (ob.). 2.) M., pot.,
wypływa z pod wzgórza (399 m.), na którym
wznosi się kościół ś, Maryi Magdaleny, w obr.
gm. Malawy, w pow. rzeszowskim; płynie na
płn. po pod Budy, chaty Kraczkowy, tworząc
granicę między Malawą a Kraczkową; prze-

szedłszy na obszar Malawy zwraca się na
zach.; na granicy M. z Krasnem zabiera od
lew. brz. mały potok bezimienny, nad którym
legła wieś Malawa; następnie przepływa wieś
Słocinę, poniżej której zwraca się na płn. i na
granicy Rzeszowa z Pobitnem zlewa swe wo-
dy do Wisłoka z praw. brz. Długość biegu 11
kil. 3.) M., pot. podgórski, wypływa z lasu
Borsuczyna, w płn. stronie gm. Rozhurcza,
w pow. stryjskim, u zach, podnóża wzgórzy
Hranicznych (679 m.); płynie na płn. i we
wsi Rozhurczu zlewa swe wody do Stryja
z praw. brzegu. Długość biegu wynosi 5 kil.
4.) M. al. Czernowa, rzka, wypływa na płn.-
wsch, od wsi Raszkowa, w pow. horodeńskim,
ze stawu, u wsch. podnóża Czehorza (356 m.);
płynie na płd.-wsch. przez obszar mta Horo-
denki łączkami mokrawymi, przepływa Horo-
denkę a dostawszy się do Serafiniec, łączy się
z pot. Hurkałą i tworzy rz. Lemnicę, prawy
dopływ Dniestru. Długość biegu 14 kil, Ob.
Lemnica. 5.) M., potok, wypływa z łączek
w wsch, stronie obszaru wsi Kułaczkowiec,
w pow. kołomyjskim, płynie na płn.-zach., a
na obszarze Ohomiakówki zwraca się na zach,
płynie pomiędzy chatami tejże wsi, zasila ma-
ły staw, nad którym pędzi młyn, poczem
zwraca się na płd.-zach. i na granicy tejże
gm. z Gwoźdźcem Małym zlewa swe wody do
Czerniawy z lew. brz. Długość biegu 6 kil.
6.) M., pot., nastaje w płn.-wsch, stronie wsi
Stecowej, w pow. śniatyńskim, z połączenia
się dwóch strug, północnej polnej, spływającej
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z pola Caryny (294 m.), drugiej południowej
wsiowej, ze Stecowej płynącej; przy połącze-
niu się tworzą znaczny staw (231 m.); odtąd
płynie na wsch. i wkrótce przechodzi na ob-
szar Malatyniec, w pow, kocmańskim (Buko-
wina); tu płynie na płd.-wsch, przez pola
Hryncikowyi zasilą w Malatyńcach znaczny
staw; opuściwszy go, opływa od płn.-zach.
domostwa malatynieckie i na granicy wsch.
tejże gm. z Jużenicami, zlewa swe wody do
Stawu Górnego, przerzniętego rzeką Sowicą,
dopływem Prutu, tak, że ten potok uważać
należy za prawy dopływ Sowicy. Długość
biegu 8 kil. 7.) M., nazwa średniego biegu
rz. Topołówki (ob.), zwanej w dolnym biegu
Bełełują (o0b.). Przyjmuje ona potok Krzywy
w pow. kołomyjskim. 8.) M., nazwa górnego
biegu strumienia Białegostoku. Ob. Białystok.
9.) M., pot., ob. Biała, t.I, str. 173, nr. 4.
10.) M., ob. Wiedziełczyna. 11.) M., rzka, ob.
Potoczek. 18.) M., pot., dopływ Kamionki,
dopływu Orawy, w pow. stryjskim, Ob. Ko-
rosiow, Krzemieniec góra i Lipa 2.). 18.) M.,
pot., dopływ Stynowki, dopływu Stryja, ob,

_ JLubieńce, 14.) M., pot. w pow. łańcuckim,
przyjmuje potok Węgliski, ob. Krzemniki,
15.) M., rzka, pow. gródecki, ob. Kakurka,
15.) M., pot,, pow. lwowski, ob, Klin, 17.) M,,
rzka pod Haliczem, ob. Zalicz. 18.) M., do-
pływ Swini, pow. żółkiewski, ob. Lipina (Y,
260). 19.) M., rzka, pow. kałuski (t. III
126). 20.) M., rzka pod Bolechowem, pow.
doliniański, ob. Bubniska, 21.) M. Zasowa,
pot., dopływ Hanaczówki (ob.), pow. przemy-
ślański. 22.) M., ob. Mtyński potok, Br. G,
Młynówka 1.) wś, pow. borszczowski, nad

Zbruczem. Leży na granicy Galicyi i podol-
skiej gub., graniczy na wsch, ze Zbruczem, na
płd. z Kudryńcami i Michałówką, na zach,
z Twaniem Pustem, od którego ją szeroki pas
lasów oddziela, na płn. z Zalesiem i Nowosiół-
ką; wioska to wciśnięta między lasy i rzekę
Zbrucz, od płd. i zach. otoczona lasem, a na
płn. łączy się z Nowosiółką, z którą prawie
jednę stanowi osadę i jednę gminę katastralną;
ludn. rz.-kat, 210, par. Krzywcze o 11'5 kil.
na płn., gr.-kat. 305, filia Zalesie. Należy do
dóbr Germakówka, będących pierwej własno-
ścią Grust. hr. Bliichera de Wahlstad, obecnie

Władysława hr. Baworowskiego. 2.) M., rus.
Młyniwka, część Wysocka wyżnego, pow. tur-
czański, 3.) M., ob. Mełniczeńko, B, R.
Młynówka, niem. Zudwigsdorfer Wasser,

rzka w pow. kluczborskim, dopływ Stobrawy,
ob, Kujakowice.
Młynówka 1.) Malborska, niem. Marienbur-

ger Mihlenkanal, kanał, pow. malborski, opisany
pod Malborkiem (t. V, str. 944). Por. jeszcze:
Oelrichs: Statist. Mittheilungen ueber den R.
B. Danzig, str, 25). 2.) M. Tczewska al Młyń-  
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ska Zacha, al. Młyński Kanał Tczewski, niem.
Dirschauer Muehlen-Fliess, struga, pow. staro-
gardzki, płynie przez Lubiszewskie jezioro i
uchodzi pod Tezewem do Wisły. Dok. z r.
13864 nazywa ją Molner Lache (ob. Varia acta,
manuskr. w Pelplinie, str. 300.) Jej długość
wynosi 11/, mili. Kś. Fr.

Młyńsk, ob. Miińsk,

Młyńsk 1.) niem. Mlinsk, nad CzarnąWodą,
majątek chełmiński, pow. starogardzki, st. p.
i urząd stanu cywil. Frankenfelde; zawiera

67:72 mr. obszaru; raa 38 mk., 18 kat., 15
ew., 5 dm.; par, kat. Zblewo 11/, mili odl., ew.
Borzechowo, szkoła kat, Iwiczno, odl. od mta
pow. 3 mile. Roli or. i ogr. ma 70*46 ha, łąk
14:54, pastw, 66:68, boru 15:57, nieuż, 3:06,
wody 2755; czysty dochód z gruntu 1150 mrk.
Właśc. Edward Schneider. Młyn i tartak. Wi-
zytacya z r. 1687 r. donosi, że M, miał dawać
proboszczowi od włóki korzec żyta i tyleż
owsa. Według taryfy na symplę zr. 1717
płacił M. 1 zł. 2.) M. niem, Minsk al. Mlyn=
sker- Mihle, młyn, pow. chełmiński, st. p. i tel.
i par. kat. Lisewo 5 kil. odl., szkoła i okr, urz,
stanu cywil. Dubielno, Obejmuje 121*80 ha
roli or. i ogr., 8:20 łąk, 340 past., 2:50 nieuż.,
1-20 wody, razem 13710 ha; czysty dochód
z gruntu około 2340 mrk. Hodowla bydła ho-
lenderskiej rasy, Ma 11 bud., 2 dm., 42 mk.
(1568 r.), 24 kat., 18 ew. M, wspomniany już
r. 1265 pod nazwą Młyna. Wizyt. zr. 1767
przez Strzesza spisana donosi, że M. płacił
mesznego korzec żyta i tyleż owsa, ale pod-
ówczas stał pusto. M. leży nad jeziorem ma-
jącem 45 mr, obszaru. 3.) M., niem. Mlinsk,
wś, pow. kartuski, st. p. Mirachowo, tamże
par. ew., kat. Sianowo, tamże szkoła; zawiera
288 mr. obszaru, 6 gbur. posiadł., 1 zagrodę,
54 kat. mk, 7 dm. (1868 r.), odl. od Kartuz
1'/ę mili, M. należał dawniej do sstwa mira-
chowskiego. 4.) M., niem. Mlinsk, dok. Milin-
ke, Mehlke, wybud. do Malków należące, pow.
kartuski, Ks. Fr.

Młyńska (Jfałe i Duże), wś i folw., pow.
rypiński, gm. Czermin, par. Sadłowo, odl. 12
w.od Rypina; ma 4 dm., 18 mk. Folw. i wś
M. rozl. mr. 212: gr. or. i ogr. mr. 182, łąk
mr. 36, past, mr. 30, nieuż. i place mr. 5;
bud. mur. 1, z drzewa 5; pokłady torfu. WŚ
M. 0s. 6, z gr. mr, 88,

Młyńska 1.) struga, niem. Mtinsterwalder
„Mihlenfliess, pow. kwidzyński, płynie koło
Opalenia (Miinsterwalde), Aplinek i Jaźwisk
i uchodzi naprzeciw Kwidzyna do Wisły (ob.
Słown, geogr. V, str. 25 a). 2.) M. Struga,
pow. świecki, wypływa z Warlubskiego je-
ziora, pędzi przy Komorsku młyn i uchodzi do
Mątawy a z nią do Wisły. Kś. Fr.

Młyńska Wola, majątek biskupstwa łu-
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ckiego, przytoczony w Pamięt, kn. Kurbskie-
go, t. II, 185.
Młyńska 1.) wschodnia, dopływ Noteci z

lewego brzegu, niedaleko Nakła. 2.) M. zacho-
dnia, dopływ Noteci z prawego brzegu, płynie
z płn. na płd., pod wsią Drasko łączy się z
Notecią 0 pół mili przed połączeniem się Dra-
wy z Notecią, M. St.

Młyńska, zabudowania wiejskie w Ślemie-
niu, w pow. żywieckim.

_ Młyński 1.) potok, powstaje w obrębie gm.
 Chłopiatyna, w pow. sokalskim, ze zlewu
trzech strug, jednej nadpływającej od płd. ze
wsi Chłopiatyna, drugiej od zach. z pod kar-
czmy Siedliska, trzeciej od płn.-zach. z pod
karczmy Majdana. Potok płynie na wsch.
podmokłymi łąkami przez obszar Mycowa,
gdzie od pr. brz, zabiera przytok od wsi My-
cowa; poczem tworzy granicę między Mycowem
a Dłużniowem; zwróciwszy się na płn. zrasza
obszar Dłużniowa; we Winnikach tworzy roz-
legły staw; następnie przepływa w Hulczu

_ staw, a wypłynąwszy z niego dostaje się na
obszar Liwcza. Tutaj płynie przez płn.-zach.
narożnik wsi i tworzy w pobliżu płn. granicy
wsi stawek, z którego wypłynąwszy, wpada

_ do Sulimówki, dopływu Bugu, pod Horody-
szczem, Połączenie strug źródlanych leży 230,
ujście 209 m. npm, 2.) M. potok, pot. górski, po-
wstaje u płd.-wsch. podnóża Pisanego Kamie-
nia (1224 m.), góry wznoszącój się na granicy
Jasienowa górnego i Białoberezki, w pow. ko-

_ sowskim, z połączenia się dwóch strug leśnych,
w płn.-zach. narożniku obszaru gm. Białobe-

_ rezki, płynie przez obszar tej gm. na płd.-wsch.
jużto lasem, jużteż łąkami i na płn. krańcu
wsi uchodzi do Czeremoszu z lew. brz, Zabie-
ra strugi obustronnie, przeważnie jednak od
pr. brz., spływające z płn.-wsch. stoku góry
Moralowej (1224 m.), tworzącej prawy bok
doliny tego potoku, Pędzi kilka młynów.
Długość biegu 6 kil. 3.) M. potok, pot. górski,
powstajeu zach. podnóża tejże samej góry co
poprzedni, na obszarze gm, Jasienowa górnego;
płynie napłd.-zach. i w Jasienowie górn. zlewa
swe wody do Qzeremoszu Czarnego. Długość
biegu 3 kil. 4.) M. potok, nazwa dolnego biegu
rz. Samea, dopływu Zbrucza. Ob. Samiec.
5.) M. potok, ob. Młyniska, 6.) M. potok, ob.
Łozówka, pow. trębowelski (t. V, 769). 7.) ML
potok, ob. Kałusz t. III, 726a. Br. GQ.

Młyński 1.) potok, także Młynówką, jakoteż
Banilówką zwamy potok; jestto raczej wschodnia
odnoga Czeremoszu. 0d wsch. ramienia Czeremo-
szu, zwanego Rostoką, we wsi Miliowie, w
pow. wyżnickim, odrywa się znaczna struga,

_ podążająca równolegle z biegiem Czeremoszu,
pod powyższą nazwą, przez obszarMiliowa na

płn., a następnie między domostwami Banilli
ruskiej na płn.-wsch, i wreszcie dosięgnąwszy  

Miy

Banilli słobodziej, rozdziela się na dwa ramio-
[na, z której lewe zaraz zlewa swe wody do
Czeremoszu, a prawe, p. n. Banilówka, podąża
na wsch. I na granicy Waszkowiec (Bukowi-
na) z Załuczem (Gralicya) uchodzi do Czeremo-
szu z pr. brz. Długość biegu 20 kil. Od li-
cznych młynów, które pędzi, nosi swe miano.
2.) M. potok, pot. podgorski, w hr. spiskiem
(Węgry); wypływa w Beskidzie spiskim, na
wsch. stoku góry Hradziska (935 m.), w zach.
stronie wsi Pawlan; płynie na płd.-wsch.,
tworząc na większej części swego biegu grani-
cę gm. Pawlan i Łuczki, i na obsz, gm. Łuczki
zlewa swe wody do Łuczańskiego potoku (ob.),
Długość biegu 4 kil. Ujście leży 557 m, 38.) M.
potok, pot. liptowski, jest toraczej zach, mniej-
sza odnoga rz. Białej liptowskiej, odrywająca
się od głównego koryta poniżej Przybyliny,
przepływająca wieś Wawryszów i Ś, Piotr,
poniżej którego łączy się znowu z Białą lip-
towską, Długość biegu 6 kil. We Wawry-
szowie i Ś, Piotrze pędzi młyny. Br. G.
Młyński Potok, niem., Muehlenbach, wś w hr.

spiskiem (Węg.); Leży u podnóża Tatr, ma
kościół katol. paraf,, ew. filial. Dobra uprawa
roli, tartaki i młyny wodne, 453 mk.
Młyński rów, niem. Muehlen- Graben, ma-

ły dopływ Węgiermucy, w pow. starogardz-
kim, bierze swój początek w stawie skórze-
ckim i obraca młyn. Kś. Fr.

Młyńskie, attyn. wsi Bydlin, w pow. ol-
kuskim,

Młyńskie, grupa zabudowań w Kaniowie
starym, w pow. bielskim,
Młyńskie jezioro w pow. kartuskim, pod

wsią Cieszonki o 1'/, m. od Kartuz, oiągnie
się wąskem pasmem na wyżynie wzniesionej
462 st. nad poz. morza. Wody jeziora odpro-
wadza rzka Osusznica (?). Por. także szcze-
góły podane w art. Kartuzy (t. V, 885).
Młyńskie olędry 1.) niem. Mlynsker-Hau-

łand, olędry, pow. babimostski, biisko Obry;
5 miejsc.: a) M., olędry; b) Stary Młyn; e)
Nowy Młyn; 16 dm., 114 mk., 95 ew., 19 ka»
tol., 20 analf, Poczta i tel. w Wolsztynie o 5
kil., gość, o 1 kil., st, kol. żel, Grodzisk o 15
kil. 2.) M.-Ołędry, leśnictwo i karczma, 1
dm., 6 mk.; należy do dom. Komorowa. Por.

Borny 1 Komorowo. M, St,
Młyńskie olędry, ob. Krebżel.
Młyńsko, pow. kolski, ob. Przybyłowo,
Młyny 1.) kol. nad strum, t. n., pow. wie-

luński, gm. i par. Rudniki, odl. od Wielunia
w.17. Posiada cztery młyny wodne, 25 dm.
i 268 mk. W 1827 r. 14 dm., 141 mk. 2.) M.-
Strachockie nad rz. Wartą, wś karcz., pow. tu-
recki, gm. Ostrów Warcki, par. Miłkowice,
odległa od Turka w.25; wś, 12 mk. (ob.
Strachocice); karcz. dm, 1, mk, 9. 8.) M.-Mi-
łaczewskie, folw., pow. turecki, gm, Skarzyn,



 

par. Malanów, odl. 15 w. od Turka. Ma4
dm., 68 mk., młyn wodny. Folw. M.-Miła-
czewskie rozl. mr. 721: gr. or. i ogr. mr, 382,
łąk mr. 18, lasu mr. 310, pieuż. i place mr. 11,
bud. z drzewa 12; płodozmian 12-polowy. 4.)
M.-Piekarskie i M.-Skęczniewskie, ob. Miynki,
5.) M., wś, pow. opoczyński, gm, i par. Przy-
sucha, odl. 27 w. od Opoczna. Posiada młyn
wodny, walcownię blachy żelaznej, należącą
do dóbr i zakładów w Przysusze. Wś ma 19
_dm., 208 mk., 52 mr. ziemi należącej do dóbr
Przysucha i 88 mr. włośc. 6.) M.-Dziebałtow-
skie, wś włośc., pow. konecki, gm. Grodziska
par. Końskie, odl. 7 w. od Końskich, ma 25
dm., 170 mk. 267 mr. 7.) M., wś, pow. sto-
pnicki, gm. i par. Szaniec, odl. 21 w. od Sto-
pnicy. Leży przy drodze bitej z Chmielnika
do Buska, posiada pięć młynów wodnych, po-
kłady torfuiwapienia. W 1827 r. 46 dm,,
360 mk. Folw. M.i Pomyków z wsiami: M.
i Pomyków rozl. mr. 1170: gr. or. i ogr. mr.
627, łąk mr. 121, pastw. mr. 1/7, wody
mr. 11, lasu mr. 197, nieuż. i place mr, 37;
bud. mur. 5, z drzewa 30; płodozmian 11-po-
lowy. Wś M.os, 54, z gr. mr. 648; wś Po-
myków os. 4, z gr. mr. 105. 8.) M.-Borowe,
wś nad rz. Łydynią, pow. mławski, gm.
Stupsk, par. Szydłowo. Ma 5 mieszk., 32
mr. gruntu dworskiego; młyn wodny i wia-
trak. Br, Ch.
Młyny 1.) wś nad rzeką Żerewem, pow.

owrucki. 2.) M.-Bzałe, płd. część wsi Łaszczo-
wa, pow. humański. 3.) M.-Vowe, mczko nad
rz. Sejmą, pow. sośnicki gub. czernihowskiej,
na płd.-wsch. od miasta powiat.; 2200 mk, 8
cerkwie, 4 jarmarki, znaczny handel zbożem,
Wspominani są setnicy nowomłyńskiej sotni
kozackiej: Iwan Jewtuszenkoi Stiepan Fedo-
row, ob. Kronika t. zwana Samowidca, 81,
82. J, £rę;

Młyny 1.) wś, pow. jaworowski, 26 kil. na
płn.-płn.-zach. od Jaworowa, 9 kil. na płn,-
płn. zach, od sądu powiat. i urz, poczt. w Kra-
koweu. Na zach. leży Chotyniec, na płd.-
wsch. Grnojnica, na wsch. Budzyń, na płn. Ko-
bylnica wołoska i ruska (obie w pow. ciesza-
nowskim). Płn. część wsi przepływa potok
Szkło od wsch. na zach., zasilony w obrębie
wsi od lew. brz. potokiem Stawisko, Najwyż-
sze wzniesienie w płd. stronie wsi wynosi 229
m. Część płd. przebiega gościniec, wiodący
z Jaworowa do Radymna. Wieś składa się
z następujących części: Ozołasze (al. Czołaszy),
Kolasy, Małysze na Kącie, Mielniki (Mełnyki),
Pany, Pawliny, Pod Buczyną (al. Buczyna),
Pod Olszyną (al. Olszyna), Olszany, (Wilcza-
ny), Seniowe, Waczki i Wiry. Własn. więk,
ma roli or, 169, łąk i ogr. 23, past. 4; własn.
mniej, roli or. 1078, łąk i ogr. 280, past. 309,
lasu 7 mr, W r. 1880 było 939 mk. w gm., 4  
 

Ę
na obsz. dwor. (między nimi 24 obrz. rzym.-
kat.). Par. rzym.-kat. w Krakowcu, gr.-kat.
w miejscu, dek, jaworowski, dyec. przemyska,
We wsi jest cerkiew i kasa pożyczk. z kapit.
250) zł, w. a, Metryki cerkiewne sięgają T.
1772. 2.) M.-Strzeleckie, część Strzyłek w pow.
staromiejskim. 3.) M.-Zakireńskie (M. za gó-
rą), poszczególne domy i młyn w Staniłej,
w pow. drohobyckim. 4.) M.-Zartckie (M. Za-
rzeckie), ob. Zarika. Lu. Dz.
Młyny 1.) wś, pow. inowrocławski, 60 dm.,

595 mk,, 20 ew., 575 kat.; 258 analf, Poczta,
gośc. i tel. w Strzelnie o 4 kil., st. kol. żel.
w Mogilnie o 20 kil. 2.) M, folw., niem.
Miihlgrund, I dm., 169 mk.; należy do dom.
Strzelna. 3.) M., niem. Miklgrund, leśnictwo,
pow. inowrocławski, | dm, 9 mk. Poczta,
tel. i gośc. w Strzelnie, st. kol. żel. w Inowro-
Gławiu; należy do gminy i nadleśnictwa My-
radz. M. Śt.

Młyny, niem, Muehlen, przedmieście Gnie-
wu, pow. kwidzyński. W wizytacyi bisk. Roz-
drażewskiego czytamy, że istniał tu dawniej
kościół; proboszcz posiadał przy nim znaczny
kawał rolii stodołę, W czasie reformacyi ko-
ściołek spustoszały obalono, a rolę probosz-
czowską ustąpił magistrat jakiemuś Tomaszo-
wi Myk, który dom mieszkalny na niej wy-
budował. Na gruzach zaś kościoła pozwolono
kilku mieszczanom wystawić sobie 3 stodoły,
Pomimo to stare kamienne fundamenta kościoła
wyraźnie jeszcze można było rozpoznać. Imio-
na owych 3 mieszczan są: Marcin Fogel, Mi

chał, rzeźnik i Marcin, notaryusz miejski. Bi-
skup daremnie dopominał się o odbudowanie
tegoż kościoła (ob. Fankidejski: Utracone ko-
ścioły, str. 256). Kś. Fr.

Młynyszcze, wś nad Hujwą, pow. żyto-
mierski, poniżej Leszczyna.
Młynyszcze 1.) młyn koło Michałowie,

pow. drohobycki, 2.) M. tartak w Jaworze,
pow. turczański. i
MEm .., w wielu nazwach tak zaczynających się

mamy właściwe mazurom wtrącenie brzaienia n, sku-
tkiem czego nazwy takie jak: Mniszek, Mniszewa,
Mniszki uważać należy najczęściej za Miszek, Mi-
szewo, Miszki, Myszki..., i wyprowadzać od źródło-
słowu Mich. Stwierdza to zresztą pisownia tych
nazw w dawnych dokumentach. W niewielu razach
i to głównie po za obrębem Mazowsza, trafiają się na-
zwy od źródłosłowu mnich (monachus) utworzone, na-
dawane zwykle wsiom klasztornym. Br. Ch.
Mniastko (kaszub.), ob. AZiastko.
Mnich, wś i folw., pow. kutnoski, gm.

Oporów, par. Mnich. Posiada kościół paraf,
murowany, 28 dm. i 468 mk. W 1827 r. 30
dm., 345 mk. Ogólnej przestrzeni mr. 2566,
w tem 1217 mr. gruntu ornego, lasu 464 mr.,
łąk i pastw. 214 mr., do uwłaszczonych na-
leży 88 mr, Wieś porządnie zabudowana; go-
spodarstwo zamożne, ogród wzorowo utrzymy-
wany, owezarnia folwarczna ma do 2800 owiec
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negretti. Kościół paraf. erygował tu w 1399 r.
Stefan z Ciechomic, Obecny, z 1536 »., muro-
wany p. Stefana z Kutna Kucińskiego, Wspo-
mina tę wieś jako kościelną Lib, Ben. Łaskie-
go (II, 485). Należała wtedy parafia do
dyecezyi płockiej, Dobra M. składają się
z folw.: M. i Grotowice; wsi M.i kol. Stani-
sławów. M. paraf., dekanat kutnoski: 1160

| W. W., A. Pal.
Mnich 1.) turnia nad Morskiem Okiem czyli

 Rybiem jeziorem, w Tatrach nowotarskich,
w grupie skał otaczających ten staw tatrzań-
ski od strony południowej, Wzniesienie 2075
m. (szt. gen.). 2.) M., szczyt tatrzański w Ta-

_ trach liptowskich, po południowej stronie głó-
wnego grzbietu, pod 37? 18' 50” wsch, dłg.
g. F., a 49? 10/52" płn. sz. g., po zach. stro-
nie doliny potoku Jałowieckiego, w grzbiecie
odrywającym się od szczytu Siwego (1806 m.
szt. gen.), wznoszącego się w gł. grzb.; wznie-
sienie 1462 m. (o do jaskini mieszczącej się
na stokach tej góry ob. Ziskowa, 8.) M.,
szczyt w Tatrach nowotarskich, nad doliną
chochołowską, na wsch. od Hrubego Wierchu
czyli Bobrowca (1664 m.). Br. G.

Mnich, wś, pow. strumieński na Szląsku
austr., par, kat, Strumień, par. ewang. Dra-
homischl. Posiada szkołę początkową, 702
mk, i 1451 mr. obszaru.

Mnich, os. do Rywałdziką należąca, pow.
lubawski, st. poczt. Biskupice, par. kat. Pło-
węż, ew. Lisnowo; 9 bud., 5 dm, 39 mk, 23
kat., 16 ew. (1868 r.). Kś. Fr,
Mnichów 1.) wś nad rz, Wartą, pow. sie-

radzki, gm. Męka, par. Sieradz, odl. od Siera-
dza w.9. Leży. na wyspie rz, Warty, ma
dm. 33, mk. 208. W 1827 r. 23 dm., 144
dm. Wspomina tę wieś Lib. Ben. Łaskiego
(t. I, 429). Folw. M, i Sucha, z wsią M. i Su-
cha, rozl. mr. 388: gr. or. i ogr. mr, 177, łąk
mr, 102, pastw. mr. 51, nieuż, i place mr. 8;
bud. mur. |, z drzewa 9, WŚ M. os. 37, z gr.
mr, 495; wś Sucha os, 36, z gr. mr. 340. 2.)
M. (właściwie Michów), wś nad rz. Nidą, pow.
jędrzejowski, gm, Brzegi, pat. Mnichów, Le-
ży przy drodze bitej z Jędrzejowa do Chęcin,
08 'w.od Jędrzejowa. Posiada kościół par.
drewniany i kilka zakładów przemysło-
wych a mianowicie: gorzelnię, młyn wo-
dny,tartak, cegielnię, piec wapienny, pokła-
dy kamienia wapiennego, Tstniał tu niegdyś
obronny zameczek, oblany zewsząd wodą,
W 1827 r. wś pryw., 13 dm. 77 mk. W XV
w. istnieje tu kościół parafialny. Są tu łany
kmiece, karczmy, zagrodnicy, młyn, folwark,
Dziesięcinę bierze miejscowy pleban, Dzie-
dzicem Marcin h. Rawa. Wieś sama nosi na-

" zwę Michów, a dziedzic jej Michowski (Dług.
_ LI, 486). Kościół obecny wybudował 1770 r.
Stefan Dunin na Smogorzewie Wąsowicz, Do  
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1836 r. był on filią par. Mokrsko. Dobra M.
składają się z folw.: M., Ujazd, Ossowa i Mzu-
rowa; nomenkl.: Rudka, Wyspa, Malinówka i
Kozie drogi; wsi: M., Ossowa, Mzurowa, Mią-
sowa, Wygoda, Bizerendki, Szczepanów, SŚmy-
ków i os. włośc, Zielonka, rozl. mr. 5909: folw.
M. z attyn. Rudki: gr. or. i ogr. mr. 594, łąk
mr. 242, pastw. mr. 125, lasu mr. 3846, nieuż.
i place mr. 128, razem mr. 4935; bud. mur. 6,
z drzewa 26; płodozmian 13-polowy; folw.
Ujazd: gr. or. iogr. mr. 200, nieuż. i place
mr. 4, razem mr. 204; bud, mur. 2, z drzewa
2; płodozmian 8-polowy; folw. Ossowa: gr. or.
i ogr. mr, 366, łąk mr, 11, lasu mr. 15, nieuż,
i place mr, 23, razem mr. 415; bud, mur. 2,
z drzewa 5; płodozmian 9-polowy; folw. Mzu-
rowa: gr. or. i ogr. mr. 331, łąk mr. 8, lasu
mr. 1, nieuż, i place mr. 15, razem mr. 355;
bud, mur. 1, z drzewa 2; płodozmian 7-polo-
wy. Wś M.os. 77, z gr. mr. 491; wś Ossowa
os. 81, z gr. mr. 124; wś Mzurowa os, 47,
z gr. mr. 533; wś Miąsowa os. 41, z gr. mr.
206; wś Wygoda os, 2, z gr. mr. 23; wś Bi-
zerendki os. 4, z gr. mr. 50; wś Szczepanów
os. 19, z gr. mr. 81; wś Smyków os, 2, z gr.
mr. 23; os, Zielonka 1, z gr. mr. 6. M. par,
dek. jędrzejowski, 1275 dusz. 3.) M., pow.
opatowski, ob, Mychów. Br. Ch.
Mnichów, ob. Mnichówka,
Mnichów, pow. sycowski, ob, Miechów.
Mnichowa Biesiadka al. wprost Biesiadka,

wś nad rz, Krasiuczką, pow. taraszczański, na
płd.-zach. od Stawiszez; cerkiew pod wezw.
ś. Michała Archan. Ob. Arch. J. Z. R., cz. I,
t. 8, 748.
Mnichowice (Jfnichovycze), wś w par. Wy-

sokiennice. Tak nazywa Lib, Ben. Łaski, (1,
200) dzisiejsze Michowice w pow. skiernie-
wieckim,
Mnichowice, niem, Muenchwitz, 1250 r.

Chosno, 1206 r. Chosnen, 1290 r. Coschno, 1372
r. Koschno, wś, pow. sycowski. Do 1810 r.
własność klasztoru wrocławskiego na Piasku.
Ma kościół katol. filial. Bralina, katol. szkołę,
Kazania polskie. W 1843 r. 76 dm,, 547 mk.
(2 ewang.). Dwa sołtystwa. Br, Ch.
Mnichówka al. Mnichów, wś rząd., pow.

kamieniecki, gm. i par. Smotrycz; 246 mk.,
226 dzies, ziemi włośc. Książęta Jerzy i Ale-
ksander Koryatowicze nadali M. dominikanom
smotryckim, którzy ją zasiedlili, Lustraącya
1616 r. pisze: „Zakonnicy zakonu ś, Dominika
kościoła P. Maryi konwentu smotryckiego po-
kazali przed nami przywilej od Aleksandra
Koryatowicza, księcia litew. i podolsk. de
dato w Smotryczu na Boże Narodz. 1376 r. na
młyn w Smotryczu i na miejsce dla osadzenia
poddanych z polem i połowicą dąbrowy, która
jest między Chodorowem siołem a Smotryczem,
którego młyna granica górą z Smotryczem do



  

mostu z jednej a na dół z Smotryczem z dru-
giej strony, które iż im odjęte są przez dzier-
żawców mka Smotrycza i przez pp. Potockich
dzierżawców teraźniejszych, względem ex-
tenuacyi przed nami świadezą z prawem swem
(Zródła dziejowe, Jabłonowski), Dr. M.
Mnichowo 1.) wś, pow. gnieźnieński, nad

małem jeziorem; 2 miejsc.: a) M., wś, b) M.,
kolonia, 52 dm., 509 mk., 111 ew., 398 kat.,
250 analf, Poczta, tel. i st. kol. w Gnieźnie
o 7 kil., gość. o 4 kil. 2.) M., olędry, 6 dm,,
45 mk., wszyscy ew., 10 analf. Por. Kod.
dypl. Muczk. Rzysz. (t. II, 508) i Lib. Ben.
Łask, (I, 12). M. St.

Mnichowskie, jezioro niem, Moenchs-See,
pow. chojnicki, leży tuż przy Chojnicach w
płd. stronie miasta; zwało się podubno pierwo-
tnie Zielone. (ob. Chojnice). Husyci spuścili
je po części, by ułatwić zdobycie miasta, Na-
zwę mnichowskiego przybrało od klasztoru

00. Augustynów, leżącego nad jego brzegiem.
Mnichy, wś nad rz. Dzitwą, pow. lidzki,

w | okr, pol., gm. i okr, wiejski Zyrmuny,
(o 5 w), o 22 w. od Lidy, 4 dm., 47 mk,, (31
dusz rewiz.), należy do dóbr Orzeliszki, Pi-
leckich.
Mnichy 1.) Wielkie, niem. Grossmuenche,

dom., pow. międzychodzki, 5400 mr. rozl., 3
miejsc.: a) M., dom., folwarki: b) Grolewo, c)
Papiernia, d) Wilhelmshof; 34 dm., 399 mk.,
94 ew., 500 kal. 5 żyd., 85 analf, Gorzelnia
parowa, cegielnia, młyn. Poczta i gośc. w Ka-
mionnie o 3 kil., st. kol. żeli tel. w Nowym To-
myślu 030 kil. i we Wronkach o 33 kil. 2.) M.
Małe, niem. Klein-Muenche, dom., pow. między-
chodzki, 4480 mr. rozl., 4 miejsc.: a) M. Małe
dom.; b) Tuczempy, wś; e) Miłostówko, folw.,
30 dm., 368 mk., 168 ew., 200 kat.; 65 analf.
Gorzelnia parowa. Poczta i gośc. w Kamion-
nie o 4 kil., st. kol, żel. i tel. w Nowym To-
myślu o 29 kil., we Wronkach o 34 kil. |

Mnichy, Mniszewo, niem. Moenichhof, wś,
pow. cieszyński na Szlązku austr., rozl. mr.
328, ludn, 231. Kś. F.
Mniechen (niem.), pow. lecki, ob. Kurczątka

1 Miechy, 5
Mniedszen (niem.), os, leśna, pow. łecki,

st. p. Ełk, sh
Mniegacz, niem Mniegatz (Kętrz.); miejsco-

wość w pow, grudziądzkim, nie podana w spl-
sach urzędowych.

Mnień, ob. Jień,
Mnierziewen (niem.), ob. Mierzejewo.
Mniew al. JAniewo, wś kośc. nad Dnieprem

i rzką Rieczyszczą, pow. czernihowski, gub.
czernihowskiej, na zach. od Czernihowa; wła-
sność monasteru Pieczerskiego w Kijowie; ob.
Arch. J. Z. R,, cz. I, t. 1, 386. J. Krz.
Mniewo, wś, folw., młyn, pow. kolski, gm.

Karszew, par. Pieczew, odl. od Koła w. 20.
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Wś ma dm. 21, mk, 374; folw. dm, 8, mk. 81;
wiatrak dm. I, mk, 4. Na folwarku gorzel-
nia. W 1827 r. 20 dm., 243 mk, Wspomina
tę wieś Lib, Ben. Łaskiego (t. II, 488, 454).
Folw. M. z nomenkl. Józefka i wsią M. rozl,
mr. 981: gr. or. i ogr. mr. 549, łąk mr. 51,
pastw. mr, 16, wody mr. 4, lasu mr. 300, za-
rośli mr. 20, nieuż. i place mr. 41; bud, mur.
17, z drzewa 9; płodozmian 11 polowy. Wś
M. os. 47, z gr. mr. 168. Br, Ch.
Mników, wś z Mnikowską doliną, pow. kra-

kowski, leży pod 370 22 30” wsch. dłg. od
Ferro i 50? 8 50” płn, szer., u zlewu potoku
zwanego Konietopem z pot, Zaleskim, odl. 6*1
kil. od sądu powiat, i urzędu poczt. w Lisz-
kach a 105 kil. od Krakowa, ma 970 mk.
rzym.-kat, Obszar więk, posiadł. własność
ks, Kamedułów na Bielanach, ma 138 mr. roli,
63 mr. łąk, 24 mr. past. i 158 mr, lasu; pos.
mniej, 478 mr. roli, 172 mr. łąk i 122 pastw,
Par. rzym.-kat. w Morawicy, w M. jest pry-
watna kaplica, w której się msza święta cza-

sem odprawia. Bujne łąki i pastwiska rozle-
gają się nad potokami, w płn.-zach. stronie od
wioski rozciągają się lasy, pokrywające małe
wyniosłości, Tutaj znajduje się urocza doli-
na, będąca celem wycieczek dla krakowian.

Dolinę tę utworzyły dwa rzędy skał wapien-

nych z licznemi skamieniałościami drobnych
muszli, ciągnące się nieprzerwanie i zdumie-

wające rozmaitością kształtów. Przypominają
one skały Ojcowa, ale są od nich mniejsze.
Opisy tej doliny można czytać w Wężyka
„Okolicach Krakowa”, Grabowskiego, Kraków
i jego okolice (1866), str. 245. Jest tutaj
szkoła ludowa jednoklasowa, Wś ta istniała
już w r. 1884, w XV w. był jej dziedzicem
Frykacz (Długosz, Lib. Ben. II, 44), Grani-
czy na zach, z Czułowem, na płn. z Morawicą,
na zach, z Cholerzynem a na południe z Kaszo-
wem. Mac.
Mnin, w dok. Mynyn, wś i folw., pow. ko-

necki, gm. Pijanów, par. Mnin, odl. 26 w. od
Końskich, leży przy drodze bitej stanowią-
cej odnogę szosy idącej z Włoszczowy do Kiele
i łączącej cały szereg kopalni i zakładów gór-
niczych, Położona w górzystej okolicy w po-
bliżu STanicy pow. kieleckiego, posiada po-
kłady kamienia wapiennego. Jest tu kościół
par. murowany, szkoła początkowa, gorzelnia
:.pieć wapienny, 106 dm., 703 mk., 1877 mr.
ziemi włośc, i 828 mr, folw. W 1827 r. było
57 dm., 402 mk, Jarosław arcyb. gnieźnień-
ski przeznaczył w 1347 r. na uposażenie pre-
bendy św. Jerzego w katedrze krakowskiej,
między innymi funduszami, dziesięciny z M.
płacone przedtem katedrze gnieźnieńskiej,
|WXV w. istnieje już w M. kościół par, dre-
wniany. Część łanów kmiecych i 4 karczmy
płacą dziesięcinę do Krakowa, druga część
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_ (nowo powstała) i folwark dają miejscowemu
' proboszczowi. Dziedzicem jest Jakób Jelita
-_ (Dług. I, 596, 599). Lib. Ben. Łask. (I, 594)

nazywa tutejszykościół starym. Obecny mu-
' rowany kościół wystawił w 1824 r. Aleks.
Walewski dziedzic M, Dobra M. składają się
z folw, M., attyn. Rudniki; wsi: M, Rudniki,
Huta Jabłonowa i Mokre rozl. mr. 2181: gr.
or. i ogr. mr. 656, łąk mr. 141, past. mr. 81,
lasu mr. 1188, nieuż. i place mr. 66, bud. mu-
row. 12, z drzewa 15; płodozmian 9 i 12-polo-
wy. WŚ M. os. 82, z gr. mr. 810; wś Rudniki
os. 10, z gr. mr. 195; wś Huta Jabłonowa os.
9, z gr. mr. 110; wś Mokre os. 4, z gr. mr. 36.

_ M. par., dek, konecki: 3300 dusz. Br. Gh.
Mnina, rzeczka w pow. lubartowskim, pod

wsią Kozłówka.
Mniodowko, ob. Miodówko.
Mniodunsken (niem.), ob. IMioduńskie.

_. Maniów, wś i dobra, pow. kielecki, gm ipar.
„Mniów, odl. 19 w. od Kielc. Leży przy szo-
sie prowadzącej z Piotrkowa do Kielce. Po-

_ siada kościół par. murowany z XVI w., sta-
cyą pocztową, ostatnią przed Kielcami (na
drodze od Piotrkowa), szkołę początkową,

urząd gminny. Położona w górzystej okolicy
posiada łomy czerwonego piaskowca. W 1527
r. było tu 34 dm., 245 mk. Z zakładów fa-
brycznych w dobrach M. są: dwa wielkie pie-
ce z machinami parowemi, walcownia żelaza,
trzy fryszerki, gisernia, piec wapienny, fa-

- bryka cegły ogniotrwałej, kopalnia rudy że-
. laznej, kamienia wapiennego, glinki ognio-

trwałej dwa młyny wodne. Według Lib,
Ben, Łaskiego (I, 591) M. w początku XVI
w. należał do par. Chełmce, posiadał ludność
wyłącznie szlachecką, drobnych posiadaczów,

którzy zamiast dziesięciny dawali proboszczo-
Ko-

ściół par. murowany założył tu w 1596 r. Ja-
kób h. Rawa Gawroński, dziedzie M.; konse-
kracya nastąpiła dopiero 1798 r. Dobra M.
składają się z folw.: Pogłodów, Krasna i Błaż-
ków; nomenklatur: Kopytów, Płaczków, Ka-
mionka, Hucisko, Trzęsawka i Hutka rozl. mr.
12088, w tem samego lasu około 9800 mr.
Folw. Krasna: gr. or, i ogr. mr. 381, łąk mr.
362, wody mr. 120, lasu mr. 3659, zarośli
mr. 200; w osadach mr. 45, nieuż. i place mr.
50, razem mr. 4172; folw. Pogłodów: gr. or. i
ogr. mr. 189, łąk mr. 116, wody mr, 0, lasu
mr. 1599, zarośli mr. 400, w osadach mr. 195,

- nieuż. i place mr. 68, razem mr, 2597; folw.

'Błażków: gr. or. i ogr. mr, 167, łąk mr. 172,
wody mr, 100, lasu mr, 4240, zarośli mr. 390,
„w osadach mr. 120, nieuż. i place mr, 79, ra-
zem mr. 5268; bud. mur. 14, z drzewa 93,
/W skład tych dóbr wchodziły następujące
wsie: Wś M. os, 45, z gr. mr. 491; wś Wę-

_grzynów os. 28, z gr. mr. 895; wś Stachura  

os. 13, z gr. mr. 173; wś Malmurzyn os. 11,
z gr. mr, 129; wś Odrowąż os. 45, z gr. mr.
407; wś Błaszków os. 30, z gr. mr. 174, wś
Serbinów os. 50, z gr. mr. 480; wś Pardołów
os. 35, z gr. mr. 376; wś Komorów ©0s. 58,
z gr. mr. 631; wś Pięty Płaczków os. 32, z gr.
mr, 276; wś Rogowice os, 34, z gr. mr. 472;
wś Świeżów os. 48, z gr. mr. 389; wś Wołów
os. 24, z gr. mr. 197; wś Nowki os. 12, z gr.
mr, 113; wś Krasne os. 38, z gr. mr. 161; wś
Bień os, 13, z gr. mr. 46; wś Nieborów os. 17,
z gr. mr. 60; wś Podhyby os, 19, z gr. mr. 80;
wś Raszówka os. 5, z gr. mr. 39; wś Piaski
os. 7, z gr. mr.65; wś Murawki os. 7, z gr.
mr. 78. M. paraf., dekanat kielecki: 2500
dusz. M, gmina, należy do sądu gm. okr. V

w Samsonowie, ma 15876 mr. obszaru i 4100
mk, Br. Ch.

Mnisko, wś rząd., pow. dzisieński, w 2 okr.
polie., o 118 w. od Dzisny, 6 dm., 57 mk. pra-
wosł,
Mnisza puszcza, tak zwano jeszcze r. 1605

zarośla ciągnące się między Gąsiorkami a Kró-
lówlasem, należącym do opactwa pelplińskiego
(ob. Acta Granicierum bonorum elavis Pelpli-
nensis, w Pelplinie), Kś. Fr.

Mniszany, mylnie Minszany, wś i folw. nad
bezim. dopł. Lucynki, w zach.-płn. stronie
pow. mińskiego, w 2 okr. polie. rakowskim,
gm. i par. kat, Pierszaje. WŚ ma 18 osad peł-
nonadziałowych; folw., od 1856 r. dziedzictwo
Suszczyńskich, ma 14 włók obszaru, miejsco-
wość falista, dość leśna, A. Jel.
Mniszawa, wzgórze, ob. Jaworów (str. 526).
Mnisze 1.) część przedmiśseścia lwowskiego

w Przemyślu. 2.) M. al. Misztale, przys. do

Jarosławia, na praw. brz. Sanu, przytyka do
Leżajskiego przedmieścia i graniczy na wsch,
z Selną, a z innych stron z Sanem. Mae,
Mniszek 1.) wś, pow. gostyński, gm. Szcza-

win Kościelny, par. Trębki. Ma dm, 12, mk.
92, ziemi ornej żytniej mr. 60, łąk lądowych
mr. 20. Znajduje się w tej wsi młyn wodny
bez cylindra o dwóch gankach. Należała do
dóbr Trębki. 2.) M., dwór nad rz. Wartą,
pow. kolski, gm. Qzołowo, par. Koło, odl. od
Koła w. 3; dm. 2, mk. 8. 8.) M., kol., pow.
kolski, gm. Kłodawa, par. Przedecz, odl. od
Koła w. 25; dm. 5, mk. 25. Wś M. należała
do dóbr sstwa kolskiego (ob. t. LV, 275). 4.)

M., wś przy zbiegu rzeczek: Garlicy z Kerze-

niówką uchodzącą tu do Radomki, pow. ra-
domski, gm. Wolanów, par. Mniszek, odl. 18
w. od Radomia. Posiada kościół par, muro-
wany z XVII w., 438 dm., 312 mk, 920 mr.
ziemi włośc. W 1827 r. wś duch., 17 dm,,
116 mk. Wieś ta pierwotnie stanowiła wła-
sność klasztoru ś. Krzyzkiego na Łysej Gó-
rze. Mieszkał tu jeden z zakonników, pełnią-
cy obowiązki administratora i proboszcza za-



razem. W XV w. zamienił klasztor Śto-Krzy-
ski, tę wieś na Jeżów z klasztorem wąchockim,
który odtąd stał się właścicielem. Był tu
wtedy folwark klasztorny, którego zarządca
był zarazem plebanem, młyn i łany kmiece,
Kościół ówczesny był z drzewa (Dług. II,
582). Obecny kościół wystawił z drzewa
w 1680 r. ks, Andrzej Gładysz, przeor wącho-
cki. M. par. dek. radomski: 2716 dusz. 5.)
M. i M.-Dziadowo, wś, pow. jędrzejowski, gm.
ipar. Złotniki, W 1827 r. wś poduchowna,
18 dm., 139 mk., (ob. Długosz, t. 1II, 372).
Przeszedłszy na własność rządu należała do
ekonomii Jędrzejów. 6.) M., wś i folw., pow.
janowski, gm. Kosin, par. Borów, o 35 w. od
Janowa, o 20 w. od Kraśnika. Wś ma 32
dm., 218 mk., 348 mr. ziemi, gleba licha,
piaszczysta. W 1827 r. było tu 40 dm., 295
mk. W XV w. wś ta była własnością kla-
sztoru franciszkanów w Krakowie i stanowiła
część dóbr klasztornych Borów. Z jednego
dawnego łanu szła dziesięcina dla scholastyka
sandomierskiego, toż z dawnego łanu sołtysie-
go. Z nowych łanów sołtys (miał ich cztery)
płacił proboszczowi w Borowie. Kmiecie na
nowo wykarczowanych łanach (w liczbie 12)
płacili dzies, biskup krakow. Karczmy dwie,
młyn i zagrodnicy czterej płacą scholastykowi
sandomirskiemu (Dług. I, 382). W 1880r.
przez rząd sprzedana, i folw. M., oddzielnie od
dóbr Borów nabył na licytacyi za 25000 rs.
Albert Wallerstein. Ogólna rozl. folw. 600
mr., dm. 3, bud. 7. Obok roli piaszczystej
posiada dobre łąki nad Wisłą stanowiące wraz
z zaroślami oddzielną attyn. Dębiny, 90 mr.
przestrzeni. |MAŻCZE NY A

Mniszek, dok, Mnyschek, wś nieznana obe-
enie, istniała w początku XVI w. w par. Mo-
gilno, w pow. gnieźnieńskim (ob. Lib. Ben.
Łask. I, 189).
Mniszek 1.) niem. Einsiedel, węg. Szepes-

Remete, łac. Domus Heremitae, mczko górnicze,
w hr. spiskiem (Węgry), w pow. górniczym,

w dolinie rz. Hnilea, przy ujściu Smolnika do
Hnilca, w okolicy górskiej, wśród Rudaw spi-
skich, na zach. od Helemanowiec, na wsch. od
Szwedlara, na płn. od Śmolnika; od miasta
Gielnicy na płd.-zach. 15 kil, odległe, Wznie-
sienie mczką 419 m. npm. Wzdłuż płn. gra-
nicy wznoszą się szczyty Karaban (1100 m.),
Dachsenhiibel (1063 m.), Adlerbrunnen (1049
m.), Babenkopf (1022 m.). Płn. obszar zra-
szają liczne potoki, spływające z płd. stoków
tych gór, jak Diirrenseifen, Roestengrund,
Kalichseifen, wszystkie dopływy Hnilea. Po-
wstało w XIII w. Niejaki Heckul z Giel-
nicy, otrzymał w r. 1284 od Władysława LV,
opuszczony las, dawniej zamieszkały przez pu-
stelników i zwany Einsiedel (Domus Here-
mitae), do wykarczowania i osadzenia. Z 08a-  
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dy tej powstało z czasem górnicze miasto tejże
nazwy. Jako miasto (villa) wspominane w do-
kumentach pod r. 1368. W r. 1338 Karol I,
Robert, tak miastu Gielnicy, jak nowopo-
wstałemu m. górn, Smolnikowi nadał jako
wspólną własność włości Szwedlas (górny,
średni i dolny) i M. wraz z prawem wolnego
wyboru eo rok sędziego, ut montana nostra...
non destruantur. W r. 1275 w osnowie przywi-
leju Ludwika I, zatwierdzającego posiadłości
Gielniey (ob.), między innymi włościami wi-
dzimy także M. W r. 1432 M. ma już wła-
snych przełożonych górniczych (bergmeister).
W r. 1556 w skutek gwałtów i niepokojów
możnych panów (ob. Gielnica) górnictwo tak
w M., jak w sąsiednim Szwedlarze zupełnie
podupadło. W r. 1696 Gielnica i M. znajdu-
ją się w rękach Franciszka Qsakyego. W tym
czasie M. i Szwedlar zostąły podniesione do
rzędu miasteczek górniczych. Dzisiaj posiada
M. 8 kopalni, które w r. 1876 dostarczyły ru-
dy miedzianej z dwóch gór 905 klg., rudy że-
laznej z 1 góry 852602 klg. Kopalnie te leżą
w płd.-wsch, stronie obszaru M. na płn. stoku
góry Hutnej Holi (1096 m.) Zowią się one
Scheibengruben, Schieber-Eisen-Gruben, Ei-
dechsengruben, Neufeldgruben, Stirkenberger
Fisengruben, Schieferstollen, O stosunkach
geol. czytaj L. Zejsznera, Opis skał pluto-
nicznych i przeobrażonych wraz z ich pokła-
dami metalicznymi w Tatrachi pasmach przy-
ległych. W Rocz. tow. nauk, krak., t. XX,
1851, str. 460—463. Według obliczenia z r. .
1880 było dm. 361, mk. 1981, narodowości
słow. i niem.; obszar obejmuje 6853 kwadr.
sążni katastr. W miejscu kościół parafialny
łac. i ewang. Kościół ewang. założony r.
1636, metryki pochodzą z r. 1682. Należy
doń wieś Helemanowce. St. poczt. w miejscu,
Własność rodziny Osaky'ch, 2.) M., wś słow.,
w hr. spiskiem (Węgry), w pow. popradzkim,
w dystrykcie lubowelskim, nad Popradem, na
lewym jego brzegu, przy ujściu Granastowa
(ob.) do Popradu, nad granicą Śpiża z Galicyą,
w okolicy górzystej. Na zach. granicy wzno-
si się Gromulaczka góra (823 m.), Dychawka
(750 m.), a na płd. Soliwka (829 m.). Nad
Popradem legły przysiołki M., Kacze (Kacse),
Międzybrodzie, Krendzelówka i Zawodzie. Po-
siada według obliczenia z r. 1880obszaru 1853
kwadr. sążni katastr., dm. 83, mieszk. 449.
W miejscu wznosi się piękny kościołek para-
fialny pod wezw. św. Krzyża, erygowany r.
1187. Metryki poczynają się tymże rokiem.
Do parafii tej należą wsi: Granastów, Krem-
pcut, Pilhów i Sulin. W samej wsi M. we-
dług szem, dyec. spiskiej z r. 1878 było dusz

Tzym.-kat, 53, gr.-kat. 6, nieun. 9, żydów 5,
razem 73; w Kaczem rzym.-kat. 185, gr.-kat,
8, niem, 19, żyd. 12, razem 219; w Między-
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brodziu rzym.-kat, 5, gr.-kat. 150, żyd. 8, ra-
zem 163; w Krendzelówce gr.-kat. 31; w Za-
wodziu gr.-kat, 64, razem w obr. Mniszka
rzym.-kat. 249, gr.-kat, 254, nieun. 28, żyd.
25, razem 550. W całej zaś parafii było dusz
rzym.-kat. 882, gr.-kat. 1519, nieun. 248,
żyd. 42, razem 2691. Urząd podatk, i sąd
pow. w Lubowni Starej. Stacya pocztowa
w miejscu, Br, .

Mniszek, niem. Mischke, wś nad rzką Bu-
kno, dopł. Noteci, pow. czarnkowski, 8 dm,,
105 mk, 104 ew., 1 kat,; 4 analf, Poczta,
gośc., tel,, st. kol. żel. w Wieleniu o 4 kil. 2.)
M.-Bobrówko, niem. Mischke, wś, pow. bukow-
ski, 4 dm., 26 mk., wszyscy ewang.; 2 analf.
Poczta, tel. i st. kol. żel. w Nowym Tomyślu.
8.) M.-Bobrówko, folw., 2 dm., 55 mk.; należy
do dom, i gm. Starego-Tomyśla. M. St.
Mniszek 1.) al. Mniszki, Miszek: al. Myszka,

niem. Mischke, dok, Messek, wś, pow. Świecki,
st. p. i kol. żel, Grupa, okr, urz, stanu cywil.
Sartowice, par. kat. Swiecie, ew. Grupa, szko-
łą w miejscu, Obszaru ma 2129:65 mr., 67
bud, i 39 dm., 281 mk.; 1868 r. 9 kat., 272
ew. Za czasów krzyżackich należał M. do
komturstwa radzyńskiego. M. leży nad ko-
leją żelazną, łączącą Grudziądz z Laskowica-

mi. Według taryfy na symplę z r. 1717 płacił
M. 28 gr. i 9 denarów (ob. Codex Belnensis),
2.) M., niem. Mischkenkrug al. Mischke (dok,
Mniski), karczma, pow. grudziądzki, st,p. Grru-

 dziądz, tamże paraf. kat. i ew., szkoła Rządz.
W 1868 r. 7 bud., 4 dm. 30 mk,, 2 kat., 27
ew. Karczma ta należała dawniej do sstwa
grudziądzkiego, W końcu XVII w. wszczął

się o nią spór między starostą a miastem, któ-
re utrzymywało, że ta karczma leżała jeszcze
w obrębie terytoryum miejskiego. Według
lustracyi z r. 1765 posiadał wtedy M. prawem
emfiteutycznem właściciel Rządza na 27 lat;
na co wykazał potwierdzony przez Augusta
III przywilej datowany z d. 24 czer. 1754 r.
Kanonu płacił 250 fl: za 88 wytoczonych be-
czek piwa 4 3 f., 254 fl; za 11/4 beczki go-
rzażki A 35 fl, 52 fl. 15 gr. Z topografii Gold-
becka z r. 1789 dowiadujemy się jeszcze, że
i tedy M. wydany był na emfiteuzę, należał
do Rządza i miał tylko jeden dym (ob. Fróh-|
lich: Gres, d, Graudenzer Kreis, str. 216).
Mniszew, wś nad rz. Wisłą, o 2 w. oduj-

ścia Pilicy, pow. kozienicki, gm. Rożniszew,
par. Mniszew, odl. 35 w, od Kozienie, o 19 w.
od Góry Kalwaryi a 17 w. od st. Pilawa dr.
żel. nadw. Leży przy drodze bitej idącej
z Warszawy na Górę Kalwaryą do Kozienic,
w samym prawie krańcu powiatu, na granicy
z pow. grójeckim. Posiada kościół par.
murowany, szkołę początkową, stacyą poczto-
wą (była dawniej), cukrownią, gorzelnią i fa-
brykę serów. Kościół tutejszy drewniany  

z 1630 r., odnowiony w 1768 r. M. ma 95
dm. (7 murow.), 456 mr. ziemi włośc, i 280
mr. folw., 1500 mk. W 1827 r. było tu 44
dm. 358mk. M. dawniej był uważany za
mczko (ob. Dykc. Echarda), obecnie jest wsią.
Pałacyk tutejszy wystawiony został przez
Stanisława Augusta w czasie nieobecności wła-
ścicielki Morsztynowej, by ją wybawić z kło-
potu, jaki sprawiała zapowiedziana wizyta kró-
lewska w skromnym dworku drewnianym,
Dobra M. składają się z folw.: M., Podole,
attyn. Rękowice; wsi: M., Jaszezysko, Podole
stare, Podole nowe, niemieckie, Grórki, Wice
stare, Wice wschodnie, Tatarczysko, Sambo-
dzie, Wodanówka i Rękowice rozl. mr. 1919;
folw. M.: gr. or. i ogr. mr, 398, łąk mr. 101,
past. mr. Ż11, lasu mr. 194, nieuż. i place
mr. 325, razem mr. 1224, bud.2, z drzewa
20; folw, Podole: gr. or. iogr. mr. 218, łąk
mr. 3, past. mr. 44, nieuż. i place mr. 481,
razem mr. 695; bud. mur, 1, z drzewa 9, WŚ
M. os. 42, z gr. mr. 368; wś Jaszczysko os, 9,
z gr. mr. 63; wś Podole stare os. 23, z gr. mr.
137; wś Podole nowe, niemieckie os. 18, z gr.
mr. 456; wś Górki os, 6, z gr. mr, 75; wś Wi-
ce stare os, 20, z gr. mr. 184; wś Wice
wschodnie os. 18, z gr. mr. 242; wś Tatar-
czysko os, 20, z gr. 174; wś Sambodzie os. 7,
z gr. mr. 32; wś Wodanówka os. 2, z gr. mr,
15; wś Rękowice os. 14, z gr. mr. 124, (u-
krownia w M. jest jedną z pierwszych w kra-
ju, założył ją dr. Malcz, b. właściciel dóbr M,

w 1837 r. Od r. 1858 cały ten majątek i
fabryki należą do Michała Kassmaną i jego
synów, (Cukrownia i związane z nią fabryki
zatrudniają w zimie do 400 robotników i dają
przeciętnie czystego dochodu rocznego 40000
rs. Od r. 1881 ma być wprowadzony w cu-
krowni system dyfuzyjny. Obok „sukrowni
istnieje tu rafinerya i gorzelnia. Oświata lu-
dowa w M. zaniedbana, szkółka istnieje do-
piero od 1876 r. M. par., dek. kozienicki:
2006 dusz. Br. Ch., $. Gr.
Mniszewko, ob. Jyszewko. Ę
Mniszewo al. Myenyssewo, wieś istniała

w par, Szymanowice, w pow. słupeckim (?)
(Łaski, Lib. Ben. II, 24).
Mniszewo. ob. Myszewo, | ę

Mniszki 1.) pow. nieszawski, gm, Wierzbie,
par. Sompolno. 2.) M., właśc. Miszki, Myszki,
wś i folw. i M.- Nowe, wś nad TZ, Gnidą, pow.

łęczycki, gm. Tkaczew, par. Leżnica Wielka,

odl. 8 w. od Łęczycy; M. wraz z wsią M_No-
we i folw., mają / dm., 108 mk, i 360 mr. ob-
szaru. M. graniczą na płn. z wsią rząd. Jan-
kowem, na wsch. z Wichrowem 1 Krzepocinem
(też rządowe), na płd. z Krzepocinem i Krze-
pocinkiem, na zach, z Połczyskami. M. należą
do najstarszych wsi w okolicy, jaktego dowo-
dzi cmentarzysko przedhistoryczne tu się znaj-



  

  

dujące. Wieś tę pod nazwą Myski wspomina
Lib. Ben. Łask. (t. II, 363 i 364), Miała ona
wtedy świeckiego dziedzica, kimiecie płacili
dziesięcinę do par. w Zgierzu. Ziemia na M.
bardzo dobra, przeważnie pszenna, przez łąki
przechodzi strumyk do rz. Neru wpadający.
W łąkach są okopy Szwedzkiemi zwane; czę-
sto znajdują tu kule armatnie, zamki od kara-
binów, ostrogi, miecze i pieniądze z czasów
Jana Kazimierza. Dawniej M. stanowiły je-
dną całość z wsią Karkosy. 3.) M., dwie leś,
os. i post. pogr. straży nad granicą pruską,
pow. słupecki, gm, Skulska Wieś, par. Skulsk,
odl. od Słupcy 45 w.; leś, os. dm. 1, mk. 9;
leś. os, dm. 1, mk. 14: pogr. post. dm. 1, mk.
8. Przy osadach tych jest 1200 mr. ziemi,
w tem 960 mr. lasu. Br. Ch.
Mniszków (w dok. Mnyskowo), wś i folw.,

pow. opoczyński, gm. Radonia, par. Sławno,
odl. 16 w. od Opoczna. Posiada urząd gm,,
28 dm., 282 mk., 1022 mr. folw. i 400 mr.
włośc. W 1827 r. 20 dm., 164 mk., ob, Dłu-
gosz (t. I, 505) i por. też Lib. Ben. Łask. (t.
II, 638). Folw.i wś M. rozl, mr. 1164: gr.
or.iogr. mr. 399, łąk mr. 58, lasu mr. 691,
nieuż, i place mr. 2], bud. mur. 3, z drzewa
15; płodozmian 8 i 10-polowy. WŚ M. os. 38,
z gr. mr, 259. Br. Ch,

Mniszonce (łuż.), niem. Moenchswalde.
Mniszów (u Dług. Miszów), wś, pow. mie-

chowski, gm. Kowala, par. Brzesko Nowe, na
lewo od drogi z Proszowice do Brzeska Nowe-
go. W 1827 r. wś rząd., 35 dm., 238 mk.
W XV w. należy do par. w Brzesku Starym.
Jest tu pięć folwarków szlacheckich, mających
oddzielnych dziedziców i szósty do klasztoru
w Brzesku do Opata należący. Prócz tego 4
łany kmiece, 2 zagrodników. Folwarki szla-
checkie, karczma i jeden łan kmiecy dają dzie-
sięcinę plebanowi w Brzesku, łany zaś kmie-
ce i zagrodnicy archidyakonowi krakowskiemu.
Wieś samą Długosz zwie Miszów (Dług, I, 76).
Następnie M. należał do dóbr klasztoruw Heb-
dowie i z kolei do dóbr rządowych poklasztor-

nych, Br. Ch.
Mniszy las, las otaczający kościół 00. ber-

nardynów w m, Leżajsku.
Mniszy- Ostrów. niem. Moenschwerder, ob.

Chojnice.
Mniszyn, wś kośc. nad Horyniem, pow.

ostrogski, na granicy rówieńskiego, 0 85 W.
na płn. od Ostroga, na płn.-zach. od Hoszczy,
cerkiew paraf. i szkółka wiejska. Niegdyś
własność ks. Sołomereckich, przez których na-
daną została bazylianom w Hoszczy, a po ich
skasowaniu w 1832 r. zajęta na własność pań-
stwa. Gleba glinkowata, pszenna, po nad
Horyniem wyborne łąki. Włościanie trudnią
się przeważnie rolnictwem i są zamożni, do
czego przyczynia się większa trzeźwość jak  
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w innych wsiach, Ob. Pamiat. Kij. Arch. Kom,,
t. I, ez, 3, 396; Arch. J. Z,, cz. II, t. 1, 7.
Mniuchy, wś, pow. dzisieński, w 3 okr. po-

lic., gm. i okr, wiejski Czeress (o 6 w.), o 32
w. od Dzisny, 15 dusz rew.; należy do dóbr
Czeress ks. Radziwiłłów.

Mniucica, rzka w pow. dzisieńskim, prze-
pływająca około mczka Łużki, folw. Mniucin
i dóbr Mniuta, prawdopodobnie toż co Mniu-
ta (0b.).

Mniucin, folw. pryw. nad rz. t. n., pow.
dzisieński, w 1 okr. polie., gm. Łużki, okr.
wiejski Hermanowicze, o 10 w. od gminy a 45
w, od Dzisny, I dm., 9 mk. katol.; własność
Rymszy.

Mniuta, prawy dopływ Dzisny, lewego do-
pływu Dźwiny.

Mniuta 1.) dobra, pow. dzisieński, w 1 okr.
polic., gm, Plissa, o 4 do6 w. od gminy, 1185
dzies. ziemi, własność hr. Brzostowskiego,
składają się ze wsi Krzywicze, W. Wielec.
Sawienki i Suchlino, stanowiących też skład
okr. wiejskiego Mniuta I. 2.) M., dobra, tam-
że, nad rz. Mniucicą, o 6 do 12 w. od gminy,
byłe dziedzictwo Orzechowieńskich, później
Potrykowskich, składają się ze wsi: Chwojnia-
kowo, Domasze, Drabowszczyzna, Sierpucie,
Siniawszczyzna, Sołno, Struje, stanowiących
zarązem okr, wiejski Mniuta IL. J. Krz,

Mniuto, jezioro w płd. krańcu pow. słu-
ckiego, pomiędzy rzekami Łań i Morocz, w 0-
kolicy wiosek: Grawrylezyce i Wieliczkowi-
cze, wśród odludnych moczarów i puszcz; dłu-
gości około | w., szerok. około */, w. 4.Jel.
Mnoha, byłe dobra. zadnieprskie ks. Wi-

śniowieckich. Czyt. Stecki: Wołyń, II, 231.
Mnohowierszcz, wś, pow. rzeczycki, w 3

okr. polie. kalinkowickim, o 12 w. ku płn, od
mezka Domanowicz, 34 osad, miejscowość od-
ludna, poleska; lasy lipowe, dębowe i sosno-
we, gruntą lekkie, Al, Jel,
Mobcz, wś włośc., pow. wilejski, w 1 okr.

polie., o 22 w. od m. Wilejki, 4 dm. 39 mk.
prawosł, j
Mocarze-Budne, wś włośc. i M.-Dziubiele,

wś szlach. i włośc, nad rz, Biebrzą, pow. kol-
neński, gm, Jedwabne, par. Burzyn. W 1827
r. M.-Budne, wś rząd, 8 dm., 56 mk.; M,-Dziu-
bele wś rząd, 22 dm., 136 mk.; M.-Bartki (ob.
Bartki), wś rząd, 35 dm. 288 mk, Br. Ch,
Mocewicze, wś i folw. nadrz. Hańczą, pow.

sejneński, 5m. I par. Kopciowo, odl. 32 w. od
Sejn. WŚ ma 13 dm., 98 mk.; folw. 2 dm., 10
mk. W 1827 r. 12 dm., 70 mk. Folw. i wś
M. rozl. mr. 935: gr. or. i ogr. mr. 162, łąk
mr. 74, past. mr. 24, lasu mr. 583, zarośli mr.
0, nieuż. i place mr. 62, bud. z drzewa 7; ce-

gielnia. WŚ M. os. 11, z gr. mr. 144. Br. Ch,
Mocha, os, młyn. i tartak nad rz. Czarną,

pow. opatowski, gm, Rembów, par. Szymsko,
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odl. 32 w. od Opatowa, mą 5 dm., 28 mk., 25
mr. ziemi dwors., należącej do dóbr Szumsko
i 24 m. włośc.
Mochainen (dok,), ob, Mokiny.
Mochała 1.) niem, Mochalla, część wsi

Wierzbie w pow. lublinieckim. 2.) M., część
wsi Chwostek. 3.) M., część wsi Droniowice
w tymże powiecie,
Mochanów, las w płd.-zach, stronie Ja-

 strzębie, pow. sokalski.
Mochau, ob. Muchowo,
Mochbern, Grossi Klein, ob, Muchobór.
Mochel 1.) niem. Mocheln, wś, pow. byd-

goski, 5 dm., 46 mk,, 34 ew., 12 kat.; nie
masz analf. Poczta w Trzeszczynie o 4 kil.,
gośc. 0 4 kil., st, kol, żel. i tel. w Bydgoszczy
o 14 kil. 2.) M., dom., 3923 mr. rozl., 4
miejsc.: a) M., dom.; b) Chmielewo, wś, fol-
warki; c) Pietrówko; d) Neurode, 45 dm., 403
mk,, 155 ew., 245 kat.; 94 analf. M. St.

_ _ Mochel al. Mfochle ob. Muchel, obszerne je-
zioro w pow. złotowskim, ma 594 mr. 15 prę-
tów obszaru, leży 114 m. npm. Nad jeziorem
stoi młyn Obkaz, a nieco dalej na zach, miasto
„Kamień, Dawniej leżała nad tem jeziorem wś,
Mochle (ob.) (Por. Schmitt: „„der Kreis Fla-
tow,* str. 6). Rzeka Kamionka przepływa
przez to jezioro i odprowadza jego wody.
_Mochelek 1.)al. Jfocholek, olędry, pow. ino-
wrocławski, 1 dm., 10 mk., nal. do kol. Jorda-
mowa. 2.) M., dom, 1089 mr. rozl., 5 dm,,
86 mk. 31 ew., 55 kat., 51 analf, Poczta, tel.
i st. kol. żel, w Złotnikach o 5 kil., gościnieć
o 8 kil. M, St.
Mochle 1.) al. Machle i Mochel, wś pod Ka-

mieniem, pow. złotowski, dziś już nie istnieją-
ca. W 1286 r. d. 26 grudnia nadaje książę
pomorski Światopełk wsie Kruszewo (Cruse-
vo), Mochle i Wordel arcybisk. gnieźn. Ful-
konowi, za usługi i przychylność sobie okaza-
ną, niemniej na uczczenie ś. Wojciecha, Chcąc
dostąpić tem łatwiej odpuszczenia grzechów,
postanowił książę nadto, iż mieszkańców tych
wsl nikt nie miał pociągać do zwyczajnych
na Pomorzu robocizn, danin i posług, oraz
przed sędziów swoich pozywać ich zabronił,
wyznaczając im jako forum arcybiskupa lub
Jego zastępców. Datum in Słupsk (ob. Perl-
bach F. U. B. str. 50). R. 1268 d, 18 marca
potwierdza papież Klemens IV, tę darowiznę
(str. 187). R. 1273d.1 paźdz, nadał tę wś ksią-

_ żę Mestwin przez pomyłkę Chalimirowi, przy
znał ją jednakowoż na powrót arcybiskupowi
r. 1284d. 13 wrz. (str. 210, 340 i Kujot: ,Ma-
jatki biskupie”, str. 62 1 63). Wieś tę przy-
pomina jeszcze dziś jezioro przy Kamieniu po
niem, Mochel-See zwane. 2.) M., (dok,), ob.
Mokre, 8.) M. jezioro, ob. Mochel, Kś. Fr,

Mochlin (niem.) ob. Machliny. ć
-Mochnacz, dawniejsza nazwa wsi Białki  
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(ob.) lub Biłki, por. także Kornin (t. IV,
409—1).
Mochnacze, ob. Machnacze.
Mochnaczka, niewielka błotnista rzka w

pow. skwirskim, o 2 w. od wsi Mochnaczki,
pod wsią Biłki, wpada z pr. strony do rz. Ir-
pień. Nadbrzeżne błota pokryte były do nie-
dawna mchem, skąd tak rzeka jak i wieś
otrzymały nazwę. |
Mochnaczka, wś nad rzką t. n., pow.

skwirski, o 2 w. od wsi Białki, 1081 mk. pra-
wosł., 8 kat., 4790 dzieś. ziemi w części pia-
szczystej i pokrytej lasem. W pobliżu wsi
znajduje się starożytny wał. W XVII w. M.
należała do Proskurów Suszczańskich; nastę-

pnie zawładnął nią Palij, poczem należała
do biskupów kijowskich kat. Lecz Prosku-
rowie rozpoczęli proces z biskupami, w skutek
którego M. w pierwszej połowie XVIII w.
została im przywróconą i pozostawała w ich
posiadaniu do początku b, wieku, Do 1826 r.
należała do Berewskich, następnie do Jana
Chojeckiego, a od 1840 do Walentego Bur-
cząk- Abramowicza, po śmierci którego w 1850
r. objął ją w posiadanie syn jego Seweryn.
Cerkiew par. pod wez, ś, Trójcy, zaliczoną do
6 klasy i ma 37 dzies. ziemi; wzniesiona na
miejscu kaplicy istniejącej w 1746 r., jak o
tem świadczy wizyta dziekana pawołockiego:
„We wsi M. pro tempore pozwolono kaplicę
wystawić, przy której titulo wikarya ks. Jan
persistit; parochian ma circiter 40.* Do par.
mochnąckiej należy wś Suszczanka, J. Krze,
Mochnaczka niżna i M, wyżna dwie wsie

pow. nowosądecki, oddal, o 11'3 kil. od sądu
pow. 1 urz. poczt. w Krynicy. Pierwsza z nich
ma par. gr.-kat. i szkołę ludową jednoklasową
i 645 mk,, druga 464 mk, gr.-kat, Obie leżą
w dolinie górskiej potoku Mochnaczki, nazywa-
nego także Piorunką, dopływu Muszynki. Na
obszarze tych wsi jest kilka mniejszych stru-
myków wlewających się do Piorunki; zna-
czniejsze z nich są Czertyż w M. wyżnej, Fa-
łatowski pot. i Mrokowiec w M. niżnej, Do-
lina ta objęta od płn. wzgórzami stanowiącemi
dział wodny Popradu i Biały ze szczy tami
Karniaków Werch 727 m, Koryszowski Werch
770i Polanki 786 mr., a od płd, górami Ja-
siennik 796 m., Kotylnica 788 i Czertyż 866
m. npm, wznoszącemi się nad zdrojami kąpie-
lowymi w Krynicy. Frowadzi przez tę dolinę
gościniec z Nowego Sącza do Tylicza, Wznie-
sienie M. niżnej wynosi 638, M. wyżnej 650
m.npm, Więk. pos. funduszu religijnego ma
obszaru 67 mr. roli, 18 mr. łąk, 4 mr. pastw,
i 256 mr. lasu; pos. mn. 144() mr. roli, 261
mr. łąk, 85 mr. pastw, i 70 mr, lasu. Cerkiew
par. drewniana; parafia należy do dek. mu-

szyńskiego, dyec. przemyskiej i obejmuje tyl-
ko obie wsie. (ileba górska, owsiana. Oby-
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dwie M. graniczą na zachód z Krzyżówkąi
Słotwinami, na płn. z Czyżną, na wsch. z Iz-
bami a na płd. z TyliczemiKrynicą. Mac.
Mochnata Kozka, uroczysko około wsi

Qzopowicz, pow. radomyski, ob. Arch. J. Z.
RB. 6%. TV, t«T. 188.
Mochnate, potok górski, wypływa w płn.

stronie gm. Mochnatego, u płd. stóp góry
Magóry (1013); płynie na płd. doliną górską,
w której nad potokiem legły zabudowania
tejże wsi; od zach. zamknęły ją Wysocki horb
(618 m.) i Berdeczko (792 m.), wsch. grzbiet
Czownia (890 m.), odrywający się od Magó-
ry ku południu. Uchodzi do Smorzanki z pr.
brz. poniżej kościoła mochnackiego. Długość
biegu 5 kil. Bra.

Mochnate, wś, pow. turczański, ob. Matków.
Mochny, wś, pow. zwinogrodzki, inaczej

Dowha hrebla (0b.).
Mochnya, ob. FHningani.
Mochocice, wś, pow. kielecki, ob. Jfąchocice.
Mocholek, ob. Mochelek,
Mocholza, niem. Mochholz, wś łużycka, pow.

rozborski na Szląsku pruskim. Do 1815 r. na-
leżała do saskich Łużyc. W 1843 r. 24 dm.,
138 mk. ew., szkoła niemiecka, par. Daubitz,
Do M. należą osady: Publika (6 dm., 30 mk.)
i Styrydubów (Viereichen niem.) 19 dm. i 123
mk.wraz z kol. Zamost (Zweibriiek). Br, Ch.
Mochów, ob. Mechow.
Mochów, niem. Mochau, w 1358 r. Mochow,

wś, pow. prądnicki, odl. 2*/, mili od Nowego
Miasta, a 1/, mili na zach. od Głogowy wyż-
szej, składa się z 8-ch części: 1) M, Freiherr-
lich, należy do par. w Leśniku, ma szkołę kat,,
18 gospodarzy, 20 ogrodziarzy, 8 komorni-
ków, 700 mr. roli, 30 mr. łąk i 50 mr. ogro-
dów. Gleba żyzna; młyn wodny. 2) M. Pauli-
ner, wś, ma 17 komorników, 160 mr. roli, 3
mr. łąk i 15 mr. ogrodu, 3) M. Griflich, wś,
ma 1 gospodarza, 3 ogrodz., 5 komorn.. 90
mr. roli, 6 mr. łąk i 8 mr. ogr.; młyn wo-

dny. Ogólny obszar M. wynosi 1737 mr.,
z czego dochód do opłaty podatku obliczony

na 5609 talarów. Br. Ch.
Mochowate, jez. około wsi Sosonki, pow.

winnicki.
Mochowicze 1.) wś rząd., pow. wilejski,

w 3 okr. polic., gm. Miadzioł, okr. wiejski
Piotrowo, o 6 w. od gminy a 45 w. od m. Wi-
lejki, 14 dm., 120 mk. prawosł. 2.) M., ws
rząd., pow. lidzki, w 1 okr. polic., gm.i okr,
wiejski Tarnowszczyzna (o 1%, w.) a ll w.
od Lidy, 12 dm., 139 mk. kat. J, Krz.
Mochowidy, pow. słonimski, b. st. poczt.,

w gub. grodzieńskiej,na szosie brzesko-mo-
skiewskiej,
Mochowisko Dolne, nazwa niw i wzgórz

lesistych w płn. stronie Kopysna, pow. do-
bromilski.  
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Mochowo 1.) al. Machowo, wś i folw., pow.
sierpecki, gm. Lisewo, par. Mochowo, odl. o 12
w. od Płocka, przy trakcie z Płocka do Skę-
pego. Posiada kościół par. drewn. niewiado-
mej erekcyi, obecny z 1783 r. Jest tu karcz-
ma, kuźnia, cegielnia i dwa sklepy. Wś M.
wraz ż kol. Budy Mochowskie ma 55 dm.,
285 mk.; folw. M, ma 9 dm., 99 mk. W 1827
r. 30 dm.,, 263 mk. Folw. M. rozl. mr. 705:
gr. or. 1 ogr. mr, 557, łąk mr. 45, lasu mr. 78,
nieuż, i place mr, 30, bud. mur. 10, z drzewa
8, płodozmian 7 i 9-polowy. Wś M. os. 48,
z gr. mr. 316; wś Budy os. 2, z gr. mr. 32.
M. par., dek. sierpecki (dawniej raciąski), 1405
dusz. 2.) M. al. Budy Pieściorogi, ob. Czajki
i Pieściorogi. Br. Ch,
Mochre al. ochry, dobra i wś, w zach.

stronie pow. pińskiego, w 2 okr. polic, lubie-
szewskim, przy gośc. poczt, z Pińska do Lu-
bieszewa a dalej do Równego, pomiędzy st.
Duboja i Lubieszew, o 43 w. od Pińska. Do-
bra, od 1873 r. własność Dewela, mają prze-
szło 84 włók obszaru, wieś 34 osad; cerkiew
pod wez. śś, Piotra i Pawła. Grunta piaszczy-
ste, w okolicach moczary. Dawniej zarząd
gminy liczącej 790 dusz, która następnie po-
łączona z gm. brodnicką, stanowi gminę Du-

boje. Por, Dolsk. J. Krz.
Mochry, ob. Mochre.
Mochty, wś nad rz. Wisłą, pow. płoński, 4

okr. gm, Załuski, par. Zakroczym, odl. o 24
w. od Płońska, ma 5 dm,, 96 mk, 114 mr. gr.
Mochy 1.), niem. Mauche, nadleśn. królew--

skie i folw., gm. i wś nad błotami Obry,
pow. babimostski; nadleśnictwo ma 13,232 mr.
rozl.; folw. zaś 388 mr.; 2 miejsc.: a) M., wś,
b) Vincenthorst, kol., 177 dm., 1138 mk., 55
ew., 1083 kat., szkoła element. kilkoklasowa,
149 analf, Poczta, gośc. na miejscu, tel.
w Starym Klasztorze czyli Kaszczorze (ALt-
Kloster) o 5 kil., st. kol. w Wichowie o 25
kil. 2.) M. folw , 4 dm., 52 mk. M. St.
Mociale, wś włośc., pow, święciański, w 3

okr. polic., o 47'/ą w, od Święcian, 6 dm., 93
mk., z tego 80 kat., 13 starow.

Mociasy 1.) wś rząd., pow. wilejski, w 3
okr. police. gm. Kniahinin, gm. Niwki, o 5 w.
od gminy, 21 dusz rew., należy do dóbr rząd.
Niwki, 2.) M., w spisach urzęd. Motiary, WŚ,
pow. wilejski, w 3 okr, polic., gm. Kniahinin,
okr. wiejski Koweniów (Kowieniewo), o 6 w.
od gminy, 33 dusz rew.; należy do dóbr Knia-
hinin, Koziełłów. J. Krze.

Mociaż, jez. i struga w pow. siebieskim,
gub. witebskiej, spływają do jez. Nieczeryce
(Nieczoroco),

Mociea, rzka, w pow. dzisieńskim, przepły-
wa około wsi Grregorowszczyzna i zaśc. Ko-
niecpol.

Mocidlani, węg. Mocsołya, wś w hr. sza”
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ryskiem, kościół filialny kat., uprawa żyta,
łąki, pastwiska, lasy, 386 mk.

Mociejewo, wś nad rz, Omniszewką, lew
dopływ Wilii, pow. borysowski, 20 osad włó-
cznych, grunta lekkie, A. Jel.

'  Mociewce, Jfociowce al. Mocijówce 1.) wś,
pow. lidzki, w 3 okr. polie., gm, Szczuczyn,
okr. wiejski Iszczołna, o 8 w. od Szczuczyna,
12 dm., 158 mk.; należy do dóbr Iszczołna,
Skarbków Ważyńskich. 2.) M., wś włośc.,
tamże, 17 dusz rew., należy do dóbr rząd. Wa-
siliszki,

Mociewczuki, wś włośc. nad rz. Lebiodą,
pow. lidzki, w 2 okr. polic., gm. Orla, okr.
wiejski Lipiczanka, o 46 w. od Lidy, 6 dm,,
54 mk.; należy do dóbr Lipiczanka, Uruskich,|

Mociewicze, wś włośc. nad rz. Niemnem.
pow. lidzki, w 2 okr. polic., o 48 w. od Lidy,
29 dm., 296 mk.

_ Mockabudzie, pow. władysławowski, gm.
Zyple, par. Łuksze, odl. 29 w. od Władysła-
wowa, ma 6 dm., 48 mk. W 1827 r. 6 dm,,
„65 mk.

Mockainen (niem.), ob, Mokiny,
Mockelkeim (niem.), folw., pow. rastem-

borski, st. p. Szępopel. W 1856 r. 59 mk.
Mockenwald (niem. ), księgi szkodowe Krzy-

żaków z r. 1414 powiadają, że wś ta w wojnie
została spalona, dobytek zabrał nieprzyjaciel,
wyrządzona szkoda wynosiła 300 grzywien
(ob. Gresch, d. Stadt Kulm, von Schultz, II,
str. 152). Wś ta leżała w komturstwie ko-
walewskiem, ale pod tą nazwą dziś już nie
istnieje, Kś. Fr.
Mocker (dok.), zapewne Mokra, struga pod

Gniewem, pow. kwidzyński; podana w przy-
wileju tego miasta z r. 1297 (ob. Perlbach,
P. U. B. str. 496), Kś. Pr.

Moćkiewicze al. Madkiewicze, wś nad rz.
Wdową al. Wuswą, lew. dopływem Morocza,
pow. słucki, gm, kijewicka, w pobliżu szosy
mosk.-brzeskiej, 49 osad pełnonadziałowych;
gleba i łąki dobre. Przy szosie st, poczt, te-
g0ż nazwiska o 14!/, w. od Siennicy. 4. Jel,
Mockrau (niem.), ob, Mokre,
Moćkunie, mylnie zamiast Moćkupie, poda-

ne w t. V, 160.

_ _ Mockupie, wś, pow. władysławowski, gm.
Leśnictwo, par, Byntowty, odl. 12 w. od Wła-
dysławowa, ma 14 dm,, 158 mk,
Mocówka, folw., pow. zamojski, gm, i par.

Łabunie, odl. od Zamościa w. 8 i od gm. w. 4.
Ma 1 dm, 12 mk, i 719 mr, rozl., t.j. ziemi
ornej 462 mr., łąk 15 mr. i lasu wraz z past-
wiskiem 242 mr. rospodarstwo staranne, gle-
ba lekka, urodzajna; owczarnia. Folw. ten od-
dzielony został w 1874 r. od dóbr Łabunie.
Mocsar, ob. Moczarjani.
Mocsarmany (Moczarmań, wś w hr. szą-

- ryskiem (Węg.), żyzna gleba, 371 mk.  

Moc

Mocsolya, ob. Mocidlani.
Moczadła 1.) os., pow. słupecki, gm. Kaź-

mierz, par. Dobrosołowo, odl. od Słupcy w.
18, dm 1, mk, 15. 2.) M., wś, pow. lipnow-
ski, gm, i par. Skempe, odl. o 14 w. od Lipna,
Ma 6 dm., 71 mk., 25] mr. gruntu, Br. Ch.
Moczadła, niem. Moczadlo, wś, pow. brod-

nicki, st. p. i par. ew, Brodnica, kat. Szczuka,
szkoła kat. Kominy, ew. i okr, stanu cywil.
Gorzenica, Ma obszaru 61568 mr., 35 bud.,
16 dm, 120 mk. (1868 r.) 95 kat. 25 ew.
Moczadło, odnoga wielkiego jez. raduńskie-

go (ob. Kartuzy, str, 885). Kś. Fr,
Moczalica, mała rzka w pow, borysowskim,

w okolicy wsi i dóbr Lipsk, wpada do Osowi-
ny, prawego dopływu Berezyny, kierunek ma
wschodni, długość biegu około 3 w. A.Jel,
Moczany, wśi folw. nad rz. Wiaczą, pow.

miński, gm. Białorucka, 15 osad włócznych,
łąki i gleba dobre. A. Jel.

Moczar, pot. podgórski, nastaje na polach
w płn.-wsch, stronie obszaru wsi Katyny,
w pow. dobromilskim, płynie na płd, wschód
przez wś Katynę, zasilając się obustronnie sil-
nemi strugami; przeszedłszy na obszar Łopu-
sznicy, zabiera od praw. brzegu potok Łopu-
szankę, i w tym samym kierunku podąża do
Strwiąża, do którego wpada na płd. wsch.
krańcu wsi Łopusznicy, którą przerzyna. Od
połączenia się z Łopuszanką, zowią go także
Łopusznicą. Długość biegu wynosi 8 kil. Spad
wód podają liczby: 525 m. (źródło), 434 m.
(powyżej kościoła w Katynie), 391 m. (poni-
żej kościoła w Łopusznicy), 381 m. (ujście).
Moczar 1.) część Bohordczan Starych. pow.

bohorodczański, 2.) M., leśniczowka na ob-
szarze dworskim Korszowa, pow. kołomyjski.
9.) M., młyn na obszarze dwors. Chomiaków-
ki, pow, tłumacki.
Moczara, część Borysławia, pow. droho-

bycki,
Moczarani 1.) po węg. Orosz-Mocsar, wś

w hr. ungwarskiem; kościół filialny gr.-kat,
obszerne lasy 201 mk. 2.) M., węg. Mocsar,
wś, hr, ziemneńskie (Zemplin, Węg.), uprawa
roli, 626 mk.
'Moczarka Wełyka, góra lesista w Karpa-

tach bukowińskich, na obszarze gm, Szypotu
prywatnego, w pow. wyżnickim, na prawym
brz. Seretu, nad ujściem pot. Lostuna do Sere-
tu, pod 42”59' 30” wsch, dłg. F., 480 2' 1g”
płn. sz. g. Wzniesienie 1004 m. npm, Na po-
łudniowy wschód od niej wznosi się Moczarka
Mała 1034 m. wys. Br...
Moczarki 1.), grupa chat we wsi Przybo-

rowie, w pow. żywieckim, na płd.-zach. stoku
Jałowea (997 m.), nieopodal granicy Ko-
szarawy. 2.) M. al. Boczarki, także Baczarka,
przys. gm. Gnojnika, W pow. brzeskim, zaj-
mujący wschodnią część obszaru tej wsi, Wzn.



  

382 m. npm. 3.) M. al. Karczma na Moczar-
kach, karczma na obszarze dworskim wsi Osie-
ka, w pow. jasielskim. Br. G.
Moczarmań, ob. Mocsarmany.
Moczarny, pot., wypływa z Wielkiego La-

su na płd. zach. obszarze gm. Wojniłowa, na
granicy ze Słobódką, w pow. kałuskim, pły-
nie na płn. i na zach. granicy Wojniłowa,
uchodzi do Siwki z prawego brzegu. Długość
biegu 4 kil. Br. G.
Moczarny młyn, na obszarze dwors. Bole-

chowa, pow. doliński. .
Moczary 1.) góra, wznosi się na północy

gm. Kotowa, na granicy gm. Kotowa, Piątko-
wej i Jasienicy Sufczyńskiej, w pow. dobro-
milskim, pod 499 44' 35” płn. sz. g., a 4095'|
wsch, dłg, g. F.; stoki płn, pokrywają lasy,
płd. pola orne. U płd, stóp wytryska pot. Ko-
tówka al, Rudawka (ob.), lewy dopływ Sto-
pnicy. Od płn. spływają wody do Jawornika
(ob.). Na płd.- wschód wznosi się Piaskowa
góra (474 m.). Wznies, 439 m, npm. 2.) M.
dolina górska, w Karpatach wschod., w dziale
dukielsko-skolskim, ciągnąca się wzdłuż rzeki
Solinki, dopływu Wetliny, na przestrzeni 7
klm. Od płd. wznoszą się nad nią graniczne
czubki Karpat, jak Kremenaros (1214 m.),
Hrubki (1185 m.), Czerteż (1076 m.), Borsuk
(1000 m.), Czoło (1157 m.) i Rabia skała
(1168 m.), od wsch. zaś Rawka (1303 m.),
Rawka Mała (1269 m.), od płn. dział ze szczy-
tem Myntiw (1042 m.), a od zach. Paportna
(1193 m.) i Sękowa (1022 m.). Górny koniec
doliny leży 1100 m., dolny 6538 m. npm. Ob.
Solinka i Moczyrka, 3.) M., wzgórze na płd.-
zach. gramicy gm. Nowosiołki z Zalesiem,
w pow. borszezowskim, pod 439 54 30” wsch.
dłg. g. F., a 48938'59” płn. sz. g. Wznies.
3138 m, npm. Miejsce znaku trian. Br. Q.
Moczary 1.) wś w pow. liskim, 11'3 kil.

odl. od sądu i urzędu poczt. w Ustrzykach
Dolnych, ma cerkiew drewn., przyłączoną do
par. gr.-kat. w Jałowem; leży w okolicy gór-
skiej, lesistej, 561 m. npm., nad dopływem Ja-
sienki, uchodzącej z prawego brzegu do Strwią-
ża, Poziom wznosi się silnie ku płd, i w tej

stronie dochodzi w szczycie Na buczkach do

161 m., słabiej ku płn., gdzie dosięga 632 m.
Te wzgórza są pokryte lasami. Kilka chat
w płn. stronie osobno pod lasem zbudowanych,
ma nazwę Dodatnik. Podług spisu ludnoset
zr. 1881 liczą M. 383 mk. Szematyzm duch.
dyec. przemyskiej gr.-kat. wykazuje 3 rz.-kat.
1491 gr.-kat, Obszar więk. pos. ma 7 mr. roli
i 216 mr. lasu; mn. pos. 709 roli owsianej,
137 łąk, 85 past. i 6 mr. lasu. Ta wś, niema-
jąca dotąd szkoły, graniczy na zach. z Hoszo-
wem, na płd. z Rabem, na wsch. z Bandrowem
a na płn. z Jałowem. 2.) M. folw. na obsz,
dwors Kopytowej Wielkiej, w pow. krośnień-
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skim, leżący w wsch, części tejże wsi, u płn.
stóp Bukowej góry (374 m.). Mac,i Br. G.
Moczary 1.) grupa domów w Rozpuciu,

w pow. dobromilskim. 2.) M., część Załuża,
w pow. cieszanowskim. 3.) M., grupa domów
w Brodkach, w pow. lwowskim, 4.) M., os. na
obsz, dwor, Śmolina. 5.) M., część Dziewięcie-
rza, pow, Rawa Ruska. 6.) M., poszczególne
domy w Laszkach murowanych, w pow. staro-
miejskim. 7.) M., poszczególne domy w Płu-
chowie, w pow. złoczowskim. Lu, Dz.
Moczawka, mały awuls na odladnem Po-

lesiu, pow. mozyrski, w okr. police. skryha-
łowskim, o 3 w. ku płn. od wsi Wysokie, po-
między tą wsią i wsią Remezy; miejscowość
głucha, piaszczysta. A. Jel,
Moczerady, wś, pow. mościski, 12 kil. na

płd.-zach. od sądu powiat. i st. dr. żel. w Mo-
ściskach, 3 kil. na płn.-wsch. od urzędu poczt,
w Hussakowie. Na płn, leżą Balice i Koniu-
szki Nanowskie, na wsch. Myślatycze, na płd.
Złotkowice, na płd.-zach. Hussaków i Bojo-
wice, na zach. Nowosiołki (w pow. przemy-
skim), W płn. stronie wsi powstaje pot. Boło-
twina, dopływ Buchty, uchodzącej do Wiaru,
i płynie na płd, do Złotkowie. W dolinie So-
łotwiny leżą zabudowania wiejskie. W stro-
nie płd.-zach. wznoszą się Dworzyska do 303
m. (znak triang.). Własn. więk, ma roli or.
336, łąk i ogr. 29, past. 5, lasu 14 mr.; wł.
mn. roli or. 548, łąk i ogr. 38, past. 62, lasu
13 mr. W r. 1880 było 438 mk. w gm., 23
na obsz, dwors. (między nimi 37 obrz. rz.-kat.).
Par. rz.-kat. i gr.-kat. w Hussakowie. We wsi
jest cerkiew pod wez. ś. Mikołaja. W r. 1837
znalązł tu włościanin, orząc pole, należące
niegdyś do gościńca, maleńką urnę, którą płu-
giem rozbił w kawałki. W urnie tej znajdo-
wały się monety z czasów Trajana, Wespazya-
na i Marka Aureliusza (Rozmaitości, 1837,
str. 335). Lu. Dz.

Moczerny, pot. górski, wytryska w Kar-
patach czarnohorskich, z działu Ludowej (ob.),
w obrębie gm, Hryniawy, w pow. kosowskim,
w dolinie górskiej, nad którą od płd. wznosi
się Kopilas Wielki, a od płn. Kopilas Mały
(1499 m.). Płynie na płn. doliną górską, któ- .
rą od zach. zamyka grzbiet górski Odzirniń-
ski ze szczytem Tarnicą (1558 m.), a od wsch.
Komareczny (1229 m,). Uchodzi w Hryniawy
do Probiny z praw, brz, Długość biegu 7 kil.

Mócziska, kasz., ob. Mościska.
Mocznianka, pot. górski, wypływa kilku

strugami z płd.-wsch. stoku Wajdowa gronia
(677 m.), w płn. stronie obszaru Kurowa, wsi
położonej w pow. żywieckim; płynie górską
doliną na płd-wsch. przez obszar Kurowa 1
Lachowie, gdzie wpada do Lachówki (ob.)
z lew, brz. Ujście 424 m. npm. Długość bie.
gu 8kil, ' Br, G.

36
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Moczolga, węg. Macsola, wś w hr. bereg-
. skiem, kościół par. ew., 426 mk.

__ Moczorani, węg. Mocsar, wś w hr. ungwar-
skiem (Węg.), średni grunt, lasy, 351 mk.
Moczula, wś nad rz. Mostwą, dopł. Stwigi,

pow. mozyrski, w 3 okr. polie. turowskim;
odludne, zapadłe Polesie. A. Jel,
Moczulanka, os. szl., pow. rowieński, na-

leży do dóbr Hubków (ob.).
Moczulec, fol., pow. kaliski, gm. i par. Gro-

dziesze, odl. od Kalisza w. 21, dm. 2, mk. 12.
Folw. M., z nomenkl. Bugaj, rozl. mr. 275: gr.
or. i ogr. mr. 107, łąk mr. 2, zagajniku mr.
155, nieuż. i place mr. 11; bud. z drzewa 4;
płodozmian 6-polowy; Folw. ten w 1871 r. od-

_ dzielony od dóbr Przystajnia. Br. Ch., A. Pal,
Moczałicze 1.) wś nad rzką Gniły-Ruczaj,

lewym dopł, Naczy, pow. borysowski, ku gra-
nicy pow. orszańskiego, w 1 okr. polie. cho-
łopienickim, gm. Chołopienicze, przy gościńcu
chołopieniekim, 21 0s.; miejscowość nizinna,
dość leśna. 2.) M., ob. Moczuliszcze, A. Jel.

Moczulina, rz., dopływ Rosi Niemnowej,
Moczulińce, wś, pow. proskurowski, gm

Sarnów, par. i okr. polic, Felsztyn; 434 mk.,
402 dz. ziemi włośc., 502 dz, ziemi dwors., da-
wniej Zgliszczyńskich, dziś spadkobierców Bo-
lesława Zaleskiego, Dr. M.

Moczuliszcze 1.) wś rząd., pow. dzisień-
ski, w 2 okr. polic., o 67 w. od Dzisny, 3 dm,,
20 mk, prawosł, 2.) M., folw., pow. dzisień-
ski, w 1 okr. polic., gm. i okr. wiejski Zalesie,
o21/, w. od gm. 3.) M. al. Moczulicze, wś,
pow. miński, gm. sienicka, w pobliżu dr. żel.
lipawo-romeńskiej, pomiędzy st. Mińsk a Mi-
chanowicze; 28 os. pełnonadziałowych; miej-
scowość falista, bezleśna, grunta glinkowate,
4.) M., rybne jez. we wsch, stronie pow. rze-
czyckiego, w okolicy wsi Jołczy, połączone
z Dnieprem dwoma strugami; długie a
szerokie około 1/, w. 5.) M., zaśc. w płn.
stronie pow. mińskiego, przy drodze z Moczan
do Białorucza, 2 0s., miejscowość dość leśna.
6.) M., wś, pow. sieński, 757 dz. obszaru,
w tem 212 dz. gr. or., 359 lasu, 109 past., 38
łąk; młyn wodny i karczma; własność Schli-
penbacha, 4. Jel., J. Krz,

Moczuina, wś, pow. wołkowyski, kaplica
kat, par. Roś (dek. wołkowyskiego).

Moczulnia, wś, pow. owrucki, na płd, zach.
od Korczówki,

Młoczulno, folw,., pow. nowogródzki, około
7'/, włók, od 1867 r. własność Borowskich.
Moczuła 1.) zaśc. szl., pow, lidzki, w 2

okr. polie., gm. Ejszyszki, okr. wiejski Horno-
staiszki, o 48 w. od Lidy a 12 od Ejszyszek,
2 dm., 17 mk. kat. 2.) M., uroczysko pod
wsią Grudziski w pow. lidzkim. KE

Moczuła, las w płn. stronie Radwaniee,
pow. sokalski.  

Moce

Moczułka, rz. w pow. hajsyńskim, prawy
dopływ Udycza. Dr. M,
Moczułka 1.) Wielka, wś nad rz. t. n., pow.

hajsyński, gm. Miahkohody, par. Granów, 337
dm., 2016 mk., w tem 93 jednodworców, 2215
dz. ziemi włośc., 144 cerkiewnej. Własność
niegdyś Hioba Grocholskiego, następnie Po-
tockich (zaliczona do klucza bubnowskiego),
dziś Aleksandry hr. Potockiej, 20,661 dzies.
ziemi używalnej. 2.) M. Mała, wś nad rz. t. n.,
pow, hajsyński, gm. Miahkochody, par. Gra-
nów, 174 dm., 10380 mk., w tem 40 jednodw.,
1363 dz. ziemi włośc., 65 dz. cerkiewnej. Fol.
należący do dóbr Teplik, ma 790 dz. rozl. Na-
leży do Aleksandry hr. Potockiej, Dr. M,
Moczuły 1.) folw. szl., pow. oszmiański,

w 1 okr. pol. o 5 w. od Oszmiany, 2 dm., 23
mk, kat. 2.) M., folw. szl., tamże, o 14 w. od
Oszmiany, 1 dm., 13 mk, kat.

Moczuły, pow. brodzki, ob. Maczuły,
Moczuny, wś, pow. maryampolski, gm.

Chlebiszki, par. Preny, odl. 41 w. od Maryaia-
pola. Ma 36 dm., 328 mk. W 1827 r. wś
rząd. 15 dm., 128 mk.
Moczuny, zaśc. pryw., pow. wilejski, w 1

okr. polic,, o 43 w, od m, Wilejki, przy b. dr.
poczt. z Mołodeczna do granicy pow, mińskie-
go, I dm., 5 mk, kat.
Moczurka al. Wysoka, góra lesista, nad pół-

nocno-zachod. granicą wsi Wysokiej, w pow.
wadowiekim, pod 379%15' wsch. dłg. g. F,, a
49755 płn. sz. g. Stoki płd. opadają stromo
do doliny pot. Wysokiej Wody; zach. stoki
przechodzą łagodnie w obręb wsi Babie, płn.-
zach, zaś w obrębie gm. Lgoty. Płn.-wsch.
podnóże opływa pot. Brodawka, dopływ Wi-
sły. Wznies. 440 m. Miejsce znaku triang.
Moczybród, wś, pow. zwinogrodzki, od

1720 r. należała do dóbr Zisianka (ob. t. V,
305—2).
Moczychwost, struga w pow. lityńskim,

wpada do Bohu pomiędzy rzekami Ikwą a Ru-
dą Wielką (Domachą). J. Krz.
Moczychwost, uroczysko w pobliżu mta

Kodnia, w pow. żytomierskim; ob. Arch. J, Z.
R, cz. VI, 4. I, 232.
Moczychwost, pot., nastaje na płd, brzegu

lasu Chorosny, w płn. stronie obszaru gm.
Tłumaczyka, w pow. kołomyjskim, przepływa
pastwiska a przyjąwszy od lew. brz. Demny
potok., tworzy granicę między. tą wsią a Sze-
parowcami i zlewa swe wody w Szeparowcach
do Prutu z lew. brzegu. Długość biegu7 kil.
Kierunek południowo- wschodni, Br. G.
Moczydła 1.) wś włośc. i kol,, pow. nowo-

miński, gm. i par. Jakubów. W 1827 r. M,
huta, 8 dm., 86 mk.; obecnie ma 24 os., 203
mk., 877 mr. obszaru. M. kol. w 1853 r. od-
dzielona od dóbr Łaziska, 2.) M., os. włośc.,
pow. brzeziński, gm. Lipiny, 5 dm., 44 mk,,
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90 mr. 2.) M. Kodrąbskie, wś, pow. nowora-
domski, gm, Dmenin, 13 dm., 41 mk., 40 mr.
4.) M., wś włośc, nad rz. Wartą, pow. nowo-
radomski, gm. i par. Brzeźnica, ma 6 dm., 28
mk., 66 mr. Wchodziła w skład dóbr Prusiecko.
5.) M., folw. dóbr Jaroszewice Rychwalskie,
w pow. konińskim, gm. Dąbroszyn. 6.) M.
wś, pow. janowski, gm. Brzozówka, par. Bli-
nów, odl. 20 w. od Janowa. Niegdyś rozdzie-
lona na M, Górne i Dolne, należała do ordyna-
cyi zamojskiej, Gleba nieurodzajna, gliniasto-
sapowata. Ma 88 dm., 297 mk., 475 mr. ziemi.
W 1827 r. 18 dm. 120 mk. Br. Ch.i R.P.
Moczydło, jez. w pow. zamojskim, w mo-

krej nizinie, w pobliżu rz. Pór, między Boda-
czowem a Niedzieliskami. Ma 10) mr. obszaru
i do 8 stóp głębokości.

Moczydłe 1.) wś i folw., pow. warszawski,
gm. Wilanów, par. Służew; leży na lewo od
drogi bitej z Warszawy do Piaseczna, grani-
czy z Natolinem. Ma 131 mk., 683 mr. ziemi
dworsk. i 65 mr. włośc. W 1827 r. 7 dm,, 80
mk. 2.) M., wś włośc., pow. będziński, gm.
Niegowa, par. Staromieście. Ma 23 dm., 185
mk., 480 mr. W 1827 r. 19 dm, 139 mk.
8.) M., os. górn., pow. opatowski, gm. Bodze-
chów, par. Denków, odl. 12 w. od Opatowa;
ma 38 dm., 27 mk., 40 mr, ziemi należących do
dóbr i zakładów górniczych w Bodzechowie.
Jest tu kopalnia rudy żelaznej. 4.) M. wś,
pow. miechowski, gm. i par. Książ Wielki,
Leży w dolinie, w pobliżu drogi bitej z Wodzi-
sławia do Książa Wielkiego. Posiada szkołę
początkową, W XV w. dziedzicem był Jan
Rabsztyński h. Topór. WŚ miała łany kmiece,
dające dziesięcinę wartości 26 mrk. bisk. krak.
i folwark (Dług., II, 86). Wspomina też tę wś
Kod. dypl. Muczk. Rz, (I, 80). Br. Ch.
Moczydło, wzgórze, wznoszące się w płn.

stronie Zagórza, w pow. chrzanowskim, na
granicy tejże wsi z Pogorzycami, od zach, i
płn. pokryte lasem, pod 3774" 13” wsch. dłg.
g. F. a 5006' płn. sz. g., stanowi zachodnią

kończynę pasma wzgórzy, ciągnącego się od
Bronowice (pod Krakowem) ku zachodowi po
nad Balice, Alwernią i Babice, aż po dolinę
rz. Chechła. Wzniesienie 39/ m. npm. Miejsce
znaku triang. Br. G.
Moczydło, wś, pow. chrzanowski, par. rz.-

kat. w Lubiążu Wielkim, tworzy jednę całość
z Libiążem Małym i ma 261 mk, rz.-kat. Przez
wś prowadzi gościniec z Krakowa przez Al-
wernią i Libiąż na Szląsk, M. graniczy na
zach. z Libiążem Małym, na wsch. z Zarkami,
od płd. zaś i płn jest zasłonięte przez ob-
szerne lasy, Mac.

Moczydło, pot. w hr. liptowskiem, ob.
Lupczanka.
Moczydłów, wś i folw., pow. grójecki, gm.

Kąty, par. Góra Kalwarya, odl. 28 w. od  
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Grójca, a 3 w. od Góry Kalwaryi. Leży na
wyniosłej krawędzi doliny Wisły, która od
Gróry Kalwaryi (odl. 2 w. od Moczydłowa)
oddalając się coraz bardziej od koryta rzeki,
tworzy rozległą nadwiślańską nizinę, ciągnącą
się aż do Warszawy, gdzie znowu wyniosły
brzeg doliny zbliża się do samego koryta rze-
ki. Na krawędziach tej wyżyny mieszczą się
od Warszawy począwszy: Wierzbno, Mokotów,
Natolin, Jeziorna, Słomczyn, Brzeście i Mo-
czydłów. Wyniosły ten brzeg wznosi się na
80 do 90 stóp nad Poziom Wisły a około 70
stóp nad poziom nadrzecznej doliny, która
z tego powodu podlega częstym zalewom, wra-
zie przyboru wód Wisły i uszkodzenia ochron-
nych wałów, niestarannie utrzymywanych.
Nizina rozciągająca się w okolicy Moczydłowa
szczególniej podlega tym zalewom. M, wśi
folw. ma 212 mk., 4387 mr. ziemi dwors. i 516
mr. włośc. W 1827 r. było tu 21 dm., 196
mk. Folw. M. rozległy mr. 373: gr. or. i ogr.
mr. 275, łąk mr. 29, past. mr. 15, lasu mr. 30,
nieuż, i place mr, 24; bud. mur. Ż, z drzewa 8;
płodozmian 10-polowy; folw. ten w r. 1874
oddzielony od dóbr rząd, Moczydłów. Br. Ch.
Moczydłowska nizina nad Wisłą, ob. Mo-

czydłów,
Moczydły 1.) Jakubowięta, par. Jabłoń-ko-

ścielna, i 2.) M. Stanisławowięta, par. Dąbrów-
ka-kościelna; obie wsie szlacheckie, pow. ma-
zowiecki, gm. Szepietowo. W 1827 r. M. Ja-
kubowięta 15 dm., 105 mk, M. Stanisławo-
więta, 12 dm., 64 mk. 8.) M., pow. mazo-
wiecki, ob. Dąbrowa- Moczydły (t. I, 923).
4.) M., wś, pow. augustowski, gm. Dowspuda,
par. Janówka, odl. 24 w. od Augustowa, ma
22 dm., 167 mk. W 1827 r. 18 dm., 109 mk.

Moczydły, kilka wsi szl. w pow. bielskim
gub. grodz., par. Pierlejewo: 1.) M. Stare, al.
Chowiązły, 10 dm., 45 mk., gleba żytnia , łąk
mało, lasu brak, staw. 2.) M -Pszczółki, przy
wielkim trakcie wojennym, 10 dm., 76 mk,,
gleba żytnia, łąk brak, lasu mało, staw,
8.) M.-Dubiny, tamże, 18 dm., 87 mk., gleba
żytnia, niziny, łąk brak, las sosnowy opałowy.
4.) M.-Kukiełki 13 dm., 87 mk., gleba żytnia,
łąk brak, las jąk wyżej, W. Z,

Moczydołki, pow. mazowiecki, ob. Gqsówka.
Moczyna, rz, lewy dopływ Swisłoczy, po-

czątek bierze w pow. wilejskim, w lesistych
moczarach około wsi Kosacze, płynie naprzód
w kierunku zachodnim, potem pomiędzy wsia-
mi Hołowacze i Puchlaki, rozlewa się w je-
ziorko pod Puchlakami, zwraca się na płd,,
wchodzi w pow. miński, stanowiąc nt prze-
strzeni kilku wiorst granicę tegoż, dalej pły-
nie koło wsi Żuki, za Zbarowiczami przecina
dawny trakt pocztowy wileński, przyjmuje
W siebie z prawej strony rz. Gujkę, a około
Zmków z lewej bezimienny strumień, płynie
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około wsi i folwarków: Dejnarowicze, Horosz-
ki, Łoszany, Nadrezki i pod Woronkami, przy-
jaąwszy bystrą rzeczkę z lewej strony, wpada
do Bwisłoczy. Długość biegu przeszło 3 mile,
brzegi wysokie, bystra z powodu znacznego
spadku. A. Jel,
Moczynowszczyzną, wś, pow. wilejski,

w 1 okr. pol., gm, Mołodeczno, okr. wiejski
Mojsicze, o 7 w. od Mołodeczna, 48 dusz rew.;
należy do dóbr Izabelin, Norgalewiczów.
Moczyrka, nazwa pot. Solinki, dopływu

Wetliny. Ob. Solinka. Bra.
Moczyska, niem. Mocziska, przystanek kolei

górno-szląskiej, o ćwierć mili od Sławęcie,
Służy do ładowania produktów leśnych, spła-
wianych tu przez liczne kanały i drogi wodne
tej okolicy, stanowiącej podmokłą nizinę.
Moczysko, niem. Moczisko, os. pojedyncza i

szklanna huta, pow. niborski, st. p. Zimna
Woda; obejmuje 45 ha roli or. i ogr., 5 łąk,
4 past., 4 nieuż., | wody, razem 59 ha; czysty
dochód z gruntu 141 mrk,

Moczyszcze, wś, pow. nowogródzki, pomię-
dzy wsiami Łohotki i Siemieżyce, 6 os.;
scowość falista, grunta dobre. A. Jel,
Modajka, rzka w Kurlandyi, lewy dopływ

Abawy (Abau), prawego dopł, Wenty.
Moddien (niem.), wś, pow. iławski, st. p.

Uderwangen, okr. urz. stanu cywil, Gr. Lauth.
W 1856 r. 76 mk, Kś. Fr.
— Moddrow al. Afodrow (niem.), ob. Modrzewo.

Model, folw. i os. fabr. nad rz. Przysową,
dopł. Bzury, pow. gostyński, gm. i par, Pacy-
na. Folw. ten utworzony został w 1825 r.
Weielono do niego grunta folw. Lenkowiec.
Ma on obecnie 1858 mr. gleby pszennej prze-
ważnie. W tem jest 300 mr. łąk z pokładami
torfu, 12 mr. zarośli, 40 mr. zagajników. Są
tu również cztery sadzawki zarybione. Istnie-
je tu cukrownia bez rafineryi, która w 1880 r.
wyprodukowała za 200,000 rs. i zajmowała
857 robotników, Ogólna ludność folw. i os,
fabr. wynosi przeszło 700 dusz, mieszkających
w 15 murowanych domach. W. W.

Model, niem. Modłau, 1405 r. Modzł, wś nad
Czarną wodą, pow. bolesławski. Posiada ka-
plicę kat., szkołę ew,, fryszerki, młyny wodne,
W_ 1843 r. 102 dm., zamek, 668 mk. ew.
Modelów 1.) wś, pow. radomyski, 0 4 w.

od Horbulowa, na urodzajnej równinie, otoczo-
nej lasami i bagniskami; 675 mk. prawosł,, 32
katol., w 1783 r. było tylko 250 mk. i 39 dm.
M, należał wówczas do Feliksa Potockiego,
łowczego owruckiego; dziś własność Michałow-
skiego. Cerkiew pierwotnie była wzniesiona
w 178] r. pod wez. Ś. Laurentego męczennika
i stanowiła filią horbulewskiej; od początku
b. w. jako oddzielna parafia poświęcona pod
wez. Ś, Dymitra. Do 1839 r. była unicką,
2.) M. al. Modylew, w dok. Mołodeów, Mołody-  
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łów, wś kośag pow. żytomierski, na płn.-zach.
od m. pow.: ob. Arch. J. Z. R., cz. LLI, t. 1,
212; ez. VI, t. 1, 570, 571. J. Krz.

Modelsdorf, 1253 r. Modelconici, 1358 Me-
deligisdorf, 1410 Modlatnsdorf, wś i dobra rye.,
pow. hajnowski; posiada kościół par. ew., zbu-
dowany na miejscu dawnego w 1830 r. W 1843
r. 70 dm., 600 mk. (6 kat.), szkoła ew., młyn
wodny, olejarnie. Hodowla owiec. Br. Ch.
Modełka 1.) wś włośc., pow. ciechanowski,

gm. Regimin, par. Lekowo, odl. o 15 w. od
Ciechanowa, ma Ż1 dm., 220 mk., 503 mr.
gruntu dobrego, 8 nieuż. 2.) M.-Józefowo, wś,
pow. ciechanowski, gm, Regimin, par. Lekowo,
odl. o 14 w. od Ciechanowa, ma 2 dm., 42 mk.,
84 mr. gruntu. 3.) M., folw., pow. ciecha-
nowski, ob. Julianowo Modełka, 4.) M., por.
Modła. | Br. Ch.

Moden, fol. dóbr Ugalen, w Kurlandyi, pow.
goldyngski, okr. windawski, par, piltyńska.
Moder Fluss (niem.), ob. Modra,
Moderkrug, karczma, pow. czarnkowski, 1

dm, 8 mk., należy do gm. i kol, Buchwerder.
Poczta i tel, w Czarnkowie, M. St.
Moderówka z Budziszem i Białkówką, wś,

pow. krośnieński, należy do par. rz.-kat. w Sze-
bniach, leży przy gościńcu z Jasła do Krosna,
254 m. npm., na granicy pow. jasielskiego i
ma kilkomorgowy staw na płd, stronie tej
drogi, w pobliżu zabudowań więk. pos. Przy-
siołek Budzisz leży na płd.-wsch. od wsi ku
wsi Jaszczewie a folw. i przys, Białkówka na
płd., blisko Brzezówki, M, została założona
w r. 18635 jako wójtostwo. Szczygielski w hi-
storyi Tyńca przy wodzi przywilej z tego roku
damy wójtowi z M. przez Jana opata tyniec-
kiego. W M. mieszka 234 osób we wsi a 24
na obszarze więk. pos., w Białkowce 181 a na
folw. 67, w Budziszu zaś 251; razem 756.
Podług wyznania jest w Białkówee 230 rz.-
kat. i 27 izrael., w Budziszu 242 rz.-kat. i 9
izrael, a Moderówce 221 rz.-kat. i 27 izrael.;
razem 756 rz.-kat. i 68 izrael. Znajduje się tu
kasa pożyczk. gminna z kapit, 878 zł. w. a.
Więk. pos. ma piękny dwór zamieszkały od
wieku przez rodzinę Grorayskich i obszaru 695
mr. roli, 9l łąk, 49 past. i 59 lasu; pos. mn.
368 roli, 94 łąk i 55 mr. past. M. graniczy
na płn. z Chrząstówką, na płd. z Brzezówką,
na zach. z Bzebniami, a na wsch. z Jaszcze-
wiem, Mac.
Modesin, pow. radzymiński, ob. Drupia,
Modgarben (niem.), dobra, pow. rastembor-

ski, st, p. i urz. stanu cywil. Doenhofstaedt,
mają 317 ha roli or. i ogr., 65 łąk, 17 past.,
10 nieuż., razem 409 ha; czysty dochód z grun-
tu 8937 mrk; hodowla bydła, Ks. Fr,
Modien (dok.), ob. Mojtyn (Kętrz., O ludn.

pols. w Pr., str. 599).
Modis al. Modys (dok, 1337), jez. pod War-
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temborkiem na Warmii, na terytoryum dóbr
Szyprami zwanych, pow, olsztyński (ob. Cod.
dipl. Warm., I, str. 465). Kś, Fr.

Moditten (niem.), wś i dobra, pow. króle-
wiecki, st. p., tel, i kol, Metgethen 1 kil, odl.,
okr. urz. stanu cywil. Judyty. Dobra M. obej-
mują 4550 ha roli or. i ogr., 15:80 łąk, 35:80
past., 8'60 boru, 4:40 nieuż., razem 110:10 ha;
czysty dochód. z gruntu 967 mrk.  Kś. Fr.

Modila, jezioro, pow. złotowski, wspominane
w dok. z r. 1467 (ob. „Der Kreis Flatow*,
Schmitta, Toruń 1867, str. 292),  Kś. Fr.
Modła (dok.), ob. Motława,
Modila, ob. Jfodła,
Modłainen, dok. 1384 r. Jfadeleyn, 1404 r.

Madeleynen, niem. wś we Warmii, pow. re-
szelski, st. p. Siegfriedswalde, okr. urz. stanu
cywil. Voigsthof, W 1856r. 129 mk. R. 1409
d. 22 marca odnawia Henryk, bisk. warmiń-
ski, przywilej dóbr Modlchnen w kameracie
jeziorańskim. Granice stanowią: Biffridswald,
Frankenow, Tłokowa (Locow), Wuxteniken
(Lichtenhagen), Welkekaym i Potriten; za u-
dzielone na prawie chełm. 28, włók należą
się 4 służby konne i zwykłe podatki, Mie-
szkańców osady tutejszej i graniczących wy-
żej wymienionych wsi będzie sądził nasz wójt
(advocatus ecel.), we wszystkich sprawach
„et coram e0 et non coram judicio bannito va-
sallorum ecclesiae nostrae, quod vulgariter
lantding dicitur, in omnibus et singulis suis
causis juri parere et de justitia respondere
debebunt, Datum in castro Seeburg (ob.
God. dipl. Warm., III, str, 449), Kóś, Fr.
Modłau, niem. (Model?), wś, pow. głogow-

ski, W 1844 r.17 dm., zamek, 148 mk. (45
ewang.)., Par. w Jacobskirch,

Modlibogowice, wśi os. młyn., pow. ko-
niński, gm. Dąbroszyn, par. Grabienice. Leży
przy trakcie z Rychwała do Pyzdr, odl. od
Konina w. 15; wś ma dm. 19, mk, 137 i 164
mr. ziemi; młyn dm. 1, mk.5. Folw. M. (mar

jacy 1505 mr. obszaru) uległ wraz z dobrami

Kuchary Borowe parcelacyi i zamieniony 20-

stał na kolonie. M. wspomina Lib. Ben. Łask.

(I, 285).
Modliborek, wś, pow. włocławski, gm. 1

par. Kłóbka; 2 dm., 17 mk., 10 mr. ziemi.

W 1827 r. 16 dm., 110 mk (7). i
Modlibórz, wś ifolw., pow. włocławski,

gm. Kłóbka, odl. 24 w. od Włocławka i 6 w.
od Kowala, st, dr. żel. warsz.-bydg., dm. 20,
mk. 141. Folw. Ant. Racięckiego ma 484
mr, ziemi, 60 mr, lasu; wś ma Ż1 os, i 45 mr.
gruntu. Należy tu os. Szadkowizna 1 dm., 40
mr. W 1827 r. M. 4 dm, 31 mk. X. M.

Modliborzyce 1.) właśc. Modłibożyce (0d
imienia Modlibóg; Długosz pisze tę nazwę Mo-

dlibozicze), pow. opatowski, gm. i par. Modli-
borzyce, odl. 10 w. od Opatowa, leży między
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Opatowem a Iwaniskami. Posiada kościół
par. murowany, urząd gminny, szkołę począt-
kową, dom przytułku dla ubogich. W 1827 r.
było tu 24 dm., 148 mk,, obecnie M. mają 40)
dm., 397 mk., 4380 mr. ziemi folw. (majorat
pułk, Uszakowa) i 514 mr. włośc. M. podu-
chowne mają 8 dm., 36 mk. i 75 mr. włośc,
Wieś ta stanowiła własność klasztoru bene-
dyktynów na Łysej Górze. Klasztor zapewne
był fundatorem kościoła parafialnego, który

zbudował tu z kamienia mistrz Bartłomiej
z Opatowa (w XIV czy XV? w.)  Opaci
klasztorni byli kolatorami kościoła. Uposa-
żenie proboszcza stanowił folwarczek mający
trzy łamy, rola w Piskrzynie i trzy łąki:
w Modliborzycach, Rudnikach i Stobeu. Wieś
miała ośm i pół łanów kmiecych, trzy karczmy
z rolami i folwark klasztorny.  Dziesięcinę
z nich, wartości 10 marek, pobierał proboszcz
(Dług., t. II, 32819). W drugim, nieco od-
miennym opisie (t. III, 235 15), podaje Dlu-
gosz, że we wsi był młyn, staw i sadzawka,
że wartość dziesięciny wynosiła $ marek,
a z nowo wykarczowanych ról dziesięcinę po-
bierał klasztor. Każdy kmieć dawał klaszto-
rowi z łanu markę bez czterech groszy, odra-
biał jeden dzień w tygodniu wozem lub płu-
giem, dawał dwa kapłony, 80 jaj, sery.
W XVII w. M. były widownią dość ciekawe-

go faktu dziejowego. W 1657 r.d. 11 kwiet,
stanął tu obozem Karol Grustaw, król szwedzki.
Zawiadomiony, iż wieczorem przybędzie Jerzy

Rakoczy, ks. siedmiogrodzki, uszykował woj-

sko na przyjęcie tyle upragnionego sprzymie-

rzeńca. Przed ozdobnie przybranym namio-

tem, z uniżonością powitał Bakoczy: króla,

który nieszczędził mu oznak życzliwości. W za-

jemna radość przerwaną została śmiercią Adol-

fa, ks, nassauskiego, przypadkowo czyli też
umyślnie ugodzonego postrzałem. Po odby-
tym przeglądzie wojska, strawiono część nocy
na biesiadzie, nazajutrz zaś na radzie wojen-
nej postanowiono przeprawić się przez Wisłę
pod Zawichostem. M, par., dek. opatowski:
1502 dusz, M, gm., należy do sądu gm. okr. I
w Opatowie, st, p. Iwaniska. Obszaru ma
12023 mr., w tem 7352 mr. ziemi dworsk,,
3806 mk. i 460 dm. (9 mur.)» W skład gm,
wchodzą: Bełcz, Biskupice, Bratków, Buko-
wiany, Grołoszyce Wyższe, Gołoszyce Niższe,
Jagmin, Kaczkówka, Kochów, Kobylany, Ko-

bylanki, Łężyce, Modliborzyce, Michałów,
Oziembłów, Piskrzyn, Rudniki, Romanów,

Strzyżowice, Szczegło, Truskolasy, Tudoro-
wiec, Wojnowice, Worowice, Wymysłów,
Żerniki. 2.) M., os, miejska, przedtem mko,
nad rzką Sanną, pow. janowski, gm. i par. M.

Leży przy trakcie bitym kraśnicko janowskim,
odl. od Janowa 8w., od Kraśnika 20 w., od
Lublina 638 w. Posiada kościół paraf, mur.,
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synagogę, dom przytułku dla starców (?), urząd
gminny, warzelnią miodu (z prod, na 500 TS.),
1138 dm., w tem 6 mur, [962 dusz, w tej
liczbie 959 izrael, i 4 prawosł, Ludność chrze-
ściańska trudni się przeważnie rolnictwem, a

— w części tkactwem i szewctwem. M. należą do
rzędu wsi założonych na obszarach prawego
brzegu Wisły i dorzęcza Sanu przez osadni-
ków małopolskich. Świadczy o tem nazwa.

_ WŚ ta pierwotnie należała do kościoła paraf,
wSłusztowie (dziś pow. ropczycki). Gdy tam-
tejszy kościół uległ zniszczeniu, wzniesiono
w 1412 r. drewniany kościół w M. i założono
tu parafią. Fundatorem był Jan Dłuto ze Słu-
pi. W 1642 r. dziedzic M. Stanisław Wietec-
ki, chorąży bełzki, uzyskał u Władysława IV
przywilej na podniesienie M. do rzędu miast,
a raczej na założenie w tych dobrach miasta
na gruncie wsi Dąbie Słupie, Tenże Wietecki
w 1664 r. wzniósł dzisiejszy okazały kościół
murowany, pod wez, ś, Stanisława, i pier-
wiąstkowo miał zamiar fundować tu klasztor
kanoników regularnych lateraneńskich, potem
zmienił swój zamiar i przy kościele osadził
oddzielnego prebendarza, który miał swe po-
mieszkanie w frontowej części kościoła. Pier-
wiastkowy kościół paraf. z drzewa modrzewio-
wego, stojący nad łąkami bliżej wsi Dąbia,
pomimo że parafia przeniesioną została do no-
wej murowanej świątyni, przetrwał do osta-
tnich czasów, i dopiero przed kilkoma laty ro-
zebrany został. Na pamiątkę przeniesiono
do dzisiejszego kościoła dwoje starożytnych
oddrzwi modrzewiowych i wmurowano je
w przedsionku. Po dopełnieniu konsekracyi
nowego kościoła murowanego w r. 1668 przez
ks. Mikołaja Oborskiezo, sufragana krakow-
skiego, w lat kilkanaście później zniesiono od-
dzielnego prebendarza, mieszkanie jego wcie-
lono do kościoła, a tym sposobem kościół zna-
cznie rozszerzono i powiększono, pozostały je-
dynie pamiątką dolne i piętrowe okna w na-wie kościelnej, dające wiele światła i okaza-łości tej świątyni. Na frontowej ścianie ko-
ścioła pozostało sześć nisz w murze, gdzie da-„YJ umieszczone były obrazy świętych. Ko-ściół zbudowany jest w formie krzyża, z wieżąumieszczoną na sklepieniu, nad presbyteryum.
Na sZczyGie wieży metalowa chorągiewkaz wyobrażeniem ś, Stanisława wskrzeszające-go Piotrowina. Z pamiątek przeszłości kościółposiada piękny rzeźbiony krzyż umieszczony
na tęczy 1 sześć lichtarzy starożytnych bron-
zowych z XVII w. Pod kościołem w grobach
kościelnych znajdują się zwłoki fundatora i je-
g0 rodziny, z powodu suchego miejsca dobrze
zachowane. Kościół przetrwawszy bez zmian
przeszło dwa wieki, potrzebował gruntownej
restauracyi i obecnie staraniem miejscowego
proboszcza, a wyłącznym kosztem parafian,  
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którzy złożyli przeszło 12,000 rs., przed dwo-
ma laty starannie został odnowiony wewnątrz
i na zewnątrz, pokryty blachą cynkową, a na
nowo poświęcony przez biskupa dyec. lubel-
skiej ks. Kazimierza Wnorowskiego w d. 11
września 1884 r. M. dopiero w ostatnich cza-
sach szybko wzrosły w ludność. W 1827 r.
było tu 128 dm. i 893 mk., w 1860 r. 108 dm.
1998 mk., gdy obecnie jest 1962 mk. Pożary
w 1814i 1841 r. zadawały ciężką klęskę ubo-
giej mieścinie, Par. M, należy do dek. janow -
skiego (dawniej zaklikowski), obejmuje wier-
nych 5175 dnsz, w skład jej wchodzą: os. M.
i dobra M, z folwarkami, a nadto wsie: Giecho-
cin, Dąbie, Kalenne, Lute Doły, Lute, Majdan
Modliborzycki, Michałów, Swinie, Świnki,
Wolica, oraz kilka wsi z gm. Brzozówka: Maj-
dam Obleszcze, Pasieka, Polichna Dolna i Grór-
na, Putyk i Bilsko, Węgliska, Wierzchowiska
i Wojciechów, Grunta stanowiące uposażenie
tutejszego probostwa i obejmujące 176 mr.
ornej ziemi wraz z łąką, przeszły na własność
rządu i zostały sprzedane komisarzowi Popo-
wowi, który tu wzniósł cztery nowe budowle
1 założył ogród owocowy. 'Tym sposobem u-
tworzony nowy folwark M. Plebania, zawiera
gruntu or. 133 mr., łąk 15 mn., past. 9 mr,,
zarośli i nieuż. 32 mr., położony na granicy
granicy gruntów miejskich i wsi Słupie, Do-
bra M, składają się*z osady t. n., z folw, Za-
mek, Janówek i Lute Doły, ogólnej przestrze-
ni 6493 mr., w tem 4836 mr. lasu, 1336 mr.
roli, 105 mr. łąk, 63 mr. past,, i 14 mr. wody.
Dobra te obecnie należą do spółki obywatel-
skiej pod firmą: Przanowski, Łempicki i kilku
innych. Nabyte przez tęż spółkę w 1866 r.
od Towarz. Kredyt. Ziems. za 54,000 rs.; po-
przednio należały do Gorzkowskich, dawniej
Dolińskich. Dobra M. miały dawniej rezyden-
cyą w drewnianym zameczku o wiorstę od
osądy, w folwarku 4. n. zbudowanym, z któ-
rego obecnie ani śladu nie pozostało, a tylko
nazwa folwarku głównego Zamek i stare drze-
wa około dzisiejszego dworu rosnące, wskaązu-
ją miejsce gdzie stał dawny zameczek. Folw.
Zamek ma rozl 350 mr., dm, dwors, 3, bud, 7;
folw, Janówek, od którego znaczną część grun-
tów przed kilkunastu laty zakupili mieszcza-
nie modliborzyccy, ma rozl. 150 mr., dm, i
bud. 2; folw. Lute doły ogólnej przestrzeni
500 mr., podzielony na 10 morgowe kolonie,
jest wydzierżawianym miejscowym włościa-
nom na lat 12, po rs. 2 z morgi czynszu. Do
dóbr należą papiernia w Dąbiu, zatrudniająca
12 ludzi, z produkcyą roczną 3,000 rs., dwa
młyny, cegielnia w Ciechocinie, łomy kamie-
nia wapiennego. GminaM, należy do sądu
gm. 3 okr. w Potoku Wielkim, W skład jejwchodzą dwie par. r. l. Modliborzyce i Potok
Wielki i następujące miejscowości: Brzeziny,
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Ciechocin, Dąbie, Dąbrowica, Dąbrówka, Gró-
jec, Gwizdów, Huta Józefów, Kalenne, Lute,
Lute Doły, Majdan Modliborzycki, Maleniee,
Michałów, osada M., dobra M. z folwarkami:
Ossówek, Potok Stany, Potok Wielki, Poto-
czek, Radwanówka, $Słupie, Stanki, Stawki,
Stojeszyn, Świnie, Świnki, Świdry, Wola
Potocka, Wolica i Zarajec. Ogólna ludność
w gminie M, 7248 dusz, t.j. 3581 męż., 3667
kob., w tem katol. 6170, prawosł, 5, żyd: 988
i protest, 85 dusz, którzy należą do sekty ana-
baptystów i mają w Potoku Wielkim swoją
szkołę i dom modlitwy, a należą do par. Lu-

blin. Nadto w gm. M. od lat 20 osiadło wielu
kolonistów polskiego pochodzenia, przybyłych
z Galicyi, stanowiących ludność niestałą, około
3000 dusz, którzy zakupili znaczne przestrze-
nie gruntów dworskich, jako to całe dobra
Potok Stany, Dąbrówkę, Radwanówkę, Wolę
Potocką, Potok Wyszomirski, Lute, Michałów
i wiele osad włościańskich. W gminie znajdu-
je się kasa pożyczkowa dla włościan z kapit.
do 8000 rs. Większą połowę obszaru gminy
M. stanowią lasy sosnowe (około 18000 mr.),
na gruntach piaszczystych i bagnistych rosną-
ce, a należące do dóbr Modliborzyce, Potok
Wielki, Potoczek i Stojeszyn. Lasy te są ob-
eiążone wielkiemi serwitutami włościańskiemi,

zatem nie mogą być urządzone i znajdują się
w smutnym stanie. Wyjątek stanowią dobra
Potoczek, w których właściciel mimo serwi-
tutów zaprowadził gospodarstwo leśne. Po
dług najnowszych poszukiwań geologicznych
inżyniera Łubieńskiego, od M. ku Janowowi
i Frampolowi ciągną się formacye mioceńskie,

dające wskazówkę, że w tej miejscowości znaj -
dować się mogą pokłady soli kuchennej, wy-
łącznie w tych formacyach odkrywane. Oprócz
tego znajduje się tu obficie kamień wapienny

muszlowy, dający doskonałe wapno, i glina

zdatna na wyrób cegły i dachówek, lecz prze-

mysł ten jest jeszcze w kolebce. Rzeka Sanna,

przepływająca przez gminę M. od samego źró-

dła pod wsią Wierzchowiskami, przez Wolicę
ku Modliborzycom w kierunku z płn.-wsch. na
płd.-zach., pod M. tworząc kolano, zmienia
kierunek na płn.-zach. i płynąc dalej przez
Dąbie, Słupie, Stojeszyn, Brzeziny, Potoczek,
w których to miejscowościach obraca kilka
młynów i dwa tartaki, pod Łysakowemwcho-
dzi w gminę Zaklików i pod wsią Łążkiem na
przestrzeni 3 wiorst stanowi granicę od Gali-

cyi, poczem zwraca swe wody do Wisły. Nad
tą rzeką, wszędzie gdzie przepływa, znajdują
się dobre łąki, a w dobrach Potoczek zasila
swemi wodami obszernei liczne stawy 1 Sa-
dzawki, w których urządzone jest gospodar-
stwo rybne na przestrzeni około 400 mr. wód
zarybianych przez właściciela tychże dóbr A.
Przanowskiego, dające około 6000 rs. rocznego
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dochodu. Nadto gm. M. posiada fabrykę mącz-
ki kartoflanej w Potoczku, papiernię w Dąbiu,
browar piwny w Potoku. Br. Ch.i k. P.
Modliborzyce, niem. Modliborzitz, dom.,

pow. inowrocławski, 3980 mr. razl.; 10 dm.,
290 mk., 35 ew., 255 kat., 168 analf, Poczta
w Parchaniu o Ż kil., gość. o 5 kil., tel. i st,
kol. żel. w Inowrocławiu o Il kil. M. St.

Modliea 1.) kol. nad rz, Wolborką, pow.
łódzki, gm. Grospodarz, par. Tuszyn. W 1827
r. wś rząd., 48 dm,, 354 mk.; obeenie wś wło-
ściańska, 55 dm., 525 mk., 1205 mr. (853 mr.
ornej), ob. Gospodarz, 2.) M., wś nad rz. Pro-
sną, post. pogr. strąży, pow. słupecki, gm.

Dłusk, par. Pyzdry, odl. od Słnpcy w. 22; wś
dm. 6, mk 62; post. pogr. dm. 1.
Modiin 1.) urzędownie Wowogeorgiewsk, for-

teca nad Wisłą z prawego brzegu, przy ujściu
Narwi do Wisły, pow. płoński, odl. 31 w. od
Warszawy, leży pomiędzy Nowym Dworem,
os, miejską nad Narwią z przeciwnego brzegu,
a Zakroczymiem, miastem nad Wisłą z praw.
brz., odl, 3 w. od Modlina, O 4 w. powyżej M.
wpada Wkra do Narwi z praw. brz. Kolej że-
lazna nadwiślańska i dwie drogi bite wojenne
z praw. i lew. brz. Wisły łączą M, z Warsza-
wą. Wielki most żelązny zbudowany dla kolei
nadwiślańskiej łączy brzegi Narwi. W miejscu
gdzie się wznosi dzisiejsza twierdza była pier-
wotnie przystań wiślana i skład soli na grun-
tach wsi M, (ob, Verduma podróż, Liske, Cu-
dziemcy). Strategiczne znaczenie tego punktu
wyzyskali najpierwsi Szwedzi. W 1655 r.
stanął tu obozem gen. Stenbok i okopał się.
W następnym roku stanowisko to zajmował
falegraf Adolf Jan i ztąd król szwedzki wraz
z elektorem brandeburskim wyruszyli po mo-
ście rzuconym na Narwi w 32,000 ludzi pod
Pragę w d. 27 lipca. Napoleon I odebrawszy
Prusakom prowincye polskie, zwrócił uwagę
na ważność M. i polecił wznieść tu fortecę, Od

1507 do 1812 r. tysiące rąk pracowało nad
budową twierdży, którą jej komendant gene-
rał holenderski Dondell poddał wojskom ros-
syjskim w d. 25 grudnia 1813 r. Po utworze-
niu królestwa kongresowego M. przeszedł pod
zarząd ówczesnej władzy wojskowej. W kam-
panii 1881 r. a raczej w strategicznych pla-
nach kierowników akcyi wojennej, M. odgry-
wał ważną rolę. Zajęty przez wojska rossyj-
skie, M. został z czasem znacznie rozszerzony
I umocniony. Fortyfikacye sięgnęły i na prze-

ciwne brzegi Narwi i Wisły. Obręb wałów
fortecznych wynosi 9 kil. Szereg fortów ota=
cza twierdzę w kilkowiorstowym promieniu.
W twierdzy mieszczą się główne składy pon-

tonierskie, wielkie magazyny intendentury,
więzienie wojskowe, wielki młyn parowy i
około 8000 załogi. Pod fortecą zał ożono ko»
lonie zaludnione przez sprowadzi nych ze środ-
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kowej Rossyi osadników, 2.) M.-Stary, wś,
pow. płoński, 4 okr., gm. i par. Pomiechowo,
odl. o 36 w. od Płońska; posiada st. dr. żel,
nadwiślańskiej, 2 dm., 52 mr. ziemi. 3.) M.-
Nowy, kol. włośc., pow. płoński, 4 okr. gm.
Pomiechowo, par. Nowy Dwór, odl. o 338 w.
od Płońska, posiada ewang. dom modlitwy,
szkołę, karczmę, 33 dm., 446 mk,, 697 mr. gr.
dol:rego, 44 nieuż. 4.) M. al. Nowy Rynek,
wś, pow. ostrowski, gm. Komorowo, par. Je-

_lonki. 5.) M., os., pow. kolneński, gm. Ku-
bra, par. Przytuły, Br. Ch,

Modiiszewice, wś i folw., pow. konecki,
gm. i par. Końskie, odl. 3 w. od Końskich,
przy drodze bitej, mają 43 dm.,; 277 mk., 760
mr. ziemi dwors., 445 mr, włość. Folw. nale-
ży do dóbr Końskie. W 1827 r. było tu 27
dm., 209 mk. M. wspominane są już w doku-
mentąch z XIII w. (ob. Kacice) i w Lib. Ben.
Łaskiego (t. I, 701). W XV w. M. są dzie-
dzictwem Andrzeja ŁabędziaModliszowskiego.
Łany kmiece dają dziesięcinę prebendzie san-

- domierskiej (bielejowskiej) i kustodyi; karcz-
my, zagrodnicy i folwark plebanowi w Koń-
skich (Dług. 1, 346 i 360). Br. Ch.
Modliszewke, dom., powiat gnieźnieński,

3402 mr. rozl., własność Szołdrskiego; 11 dm,,
186 mk., wszyscy kat., 73 analf,; kościół kat.
paraf. Poczta na miejscu, gośc. na miejscu;
tel. i st. kol. żel. w Gnieźnie o 10 kil. Tutej-
szy kościół par. istniał już w początku XV w.
Wtedy M. zwano Modliszewo, a dzisiejsze Mo-
dliszewo nazywano Wielkiem. Jan pleban
z Modliszewa występuje jako świadek w spra-

"wie o dziesięciny w Mieleszynie w 1414 r.
_ (Acta Consist., f. 108). Filip Kołudzki, dziedzic
M., wzniósł nowy kościół drewn. na początku
XVIII w. W 17/76 r. wystawiono dwie ka
plice i wieżę drewn. W 1877 wzniesiono no.
wą wieżę z kopułami, Szkoła istniała tu już
na początku XVI w. Plebanem wtedy był
Paweł z Kalisza, a dziedzicem wsi Boguchwał
Jezierski, W skład parafii wchodziły: Modli-szewo, Modliszewo Wielkie, Mielno, Nowoszy-ce, Świątniki Wielkie, Dębłowo. Obecnie przy-było jeszcze pięć miejscowości (Lib. Ben.
Łask., I, 96). M. par., dek. gnieźnieński, ma1425 dusz (1873 r, ), M, St., Br, Ch.
Modliszewo, dawniej M. Wielkie ,  dom.,pow. gnieźnieński, 3349 mr. rozl., 3 miejsc.;a) M., dom.; folwarki: b) Koreczno, c) Aniele-wo; 22 dm., 294 mk,, wszyscy kat., 153 analf.

Poczta w Modliszewku o 2 kil,, gośc. namiej-
scu, tel. i st. kol. żel.w Gnieźnie o 8 kil.
Własność Józefa Ziychlińskiego, W okolicy

_rozkopano cmentarzysko, w którem napotkano
urny ustąwione rzędami bez pokryw kamien-
nych. M, St,

Modliszowice, ob. Modliszewice,
Modlken (niem.), ob. Módłkz,  |apm. W płd,-zach. stronie
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Modlna, wś (dwie części), folw,, prob., pow.
łęczycki, gm. Leśmierz, par. Modlna, odl. od
Łęczycy 16 w.; posiada kościół paraf, drewn,
Wś ma dm. 22, mk. 115; folw, dm. 7, mk. 121;
prob, dm. 2, mk. 13, W 1827 r. 24 dm., 224
mk. M. była gniazdem rodu Modleńskich (Mo-
dlińskich) h. Tępa Podkowa, z których pocho-
dził Alberyk z M., kanonik gnieźn. i archidya-
kon warszaw. (| 1430) i Benedykt z M., kan.
i oficyał gener. gnieźn. (-; 1434). Kościół ist-
niał tu już zapewne w XIV w., gdyż akta
gnieźn. z drugiej połowy XV w. mówią o nim
jako o starożytnym, Potwierdza to i przecho-
wana dotąd chrzcielnica z kamienia, Pierwotni
dziedzice Modlińscy byli zapewne fundatora-
mi, mieszkali tuoni jeszcze w XVI w. W 1576
r. mieszka tu dwóch Modlińskich (Jakób i Jo-
achim), Mikołaj Pasek, mający część po Mar-
Ginie Modlińskim i Ambroży Boczkowski. Są
jeszcze 3 łany i karczmy królewskie (Pawiński,
Wielkopolska, t. II, 61). Kto wzniósł kościół
obecny, niewiadomo, Kaplica przy kościele
jest fundacyi Piotra Warszyckiego, kaszt. łę-
czyckiego (7 1608), który tu ma swój grobo-
wiec. Kościół odnowiony z gruntu 1576 r.
(Lib. Ben. Łask., t. II, 412). Folw. M. z wsią
M., Katarzynowo, Celestynowo i Ostrówek,
w 1866 r. rozl. dominialnej miał 1004 mr.
WŚ M. os, 32, z gr. mr. 137; wś Katarzynowo
os. 17, z gr. mr. 377; wś Celestynowo 0s. 15,
z gr. mr. 228; wś Ostrówek os, 2, z gr. mr.10.
M. par., dek. łęczycki, 3316 dusz. Br. Ch.
Modlna, ob, Modła.
Modlnica al. Modlnica Wielka z Modlniezką,

al. Modlnicą Małą, dwie wsie, pow, krakowski,
dek, bolechowski, Leżą w pasie granicznym,
tworząc jednę gminę katastralną, odl. od Kra-
kowa na płn.-zach. o 8 kil., przy drodze z Kra-
kowa przez Szyce do Olkusza. M. graniczy
od płn. z Szycami, w królestwie kongresowem,
od zach, z Tomaszowicami, Brzeziem i Zabie-
rzowem, od płd, z Rząską i Bronowicami Wiel-
kiemi, od wsch. z Toniami i Giebułtowem,
Modlniczka leży od Modlnicy o 137, kil. na
płd. Obie mieszczą się na południowych sto-
kąch wyżyny olkuskiej, stromo tutaj opadają-
cej do doliny Wisły. Wzniesienie kościoła
w Modlnicy wynosi 290 m.; punkt na granicy
galicyjskiej (komora rosyjska) 323 m.; wzgó-
rze na płd. od dworu, kaplica 304 m. Wznie-
sienie Modlniezki 262 m. npm. Od zach. opły-
wą Modlnicę pot. Wedonka, nadpływający od
stawów tomaszowiekich, następnie przepływa
Modlniczkę, zasilając kilka większych, rozle-
wających się wśród wsi w liczbie 4, j spływa
na łąki (247 m.), podążając do Rudawy. Na
płn.-ząch. od Modlniczki rozpościerają się
wzgórza Rudki (279 m.), których najwyższy
punkt na granicy tomaszowickiej leży 291 m.

Przy gościńcu krze-
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szowiekim leży grupa domów Plecionka al Li-
pie zwana; wznies. jej wynosi 238 m.; folw.
Podchróście 262 m.; płd.-wsch. róg ogrodu
dworskiego w Modlnicy 305 m.; komora au-
stryacka Pokrątka 315 m. npm.; cmentarz
modlnieki, na płn. od wsi, jadąc ku granicy,
304 m. npm. Ze wzgórzy modlnickich piękny
widok na okolicę krakowską, dolinę nadwi-
ślańską, aż po Tatry, które w dni pogodne za-
rysowują się na horyzoncie, Grupa chat
w Modlnicy na wsch. granicy, zowie się Szy-
dło; na płn. od dworu jest Pokrątka, austryac-
ka komora celna; na płd, zaś przysiołek z folw.
Podchróście. W Modlniczce znów mamy przys.
Budzyń, na płd, od wsi; we wsi zaś grupę
chat, Lisie zwamą, wreszcie grupę chat Ple-
cionkę al. Lipie w płd.-zach. stronie przy go-
ścińcu krzeszowickim. Cały ten obszar ma
większej posiadłości: roli or. 586, łąk i ogr.
87, past. 268, lasu 46 mr.; mn. pos,: roli or.
591, łąk i ogr. 107, past. 44 mr. austr. (1869
r.). Modlnica jest własnością Juliana Konop-
ki, Modlniczka zaś zakonnic norbertanek na
Zwierzyńcu pod Krakowem. W Modlniczce
piękne gospodarstwo rybne. Według oblieze-
nia z r. 1869 było w Modlnicy zabudowań
dwors. 11, wiejs. 53; w Modlniczce dwors. 3,
włośc, 48, z czego przypada na Budzyń 17, na
Lisie 2; w Modlnicy mk. 495 (221 męż., 274
kob.), w Modlnicze 328 (158 męż., 170 kob.),
z czego na Budzyń przypada 106 (58 męż., 58
kob,), na Lisie 18 (10 męż., 8 kob.). Według
obliczenia z r. 1860 było w Modlnicy mk. 537,
w Modlniczce 351. W Modlnicy jest kościół
katol. pod wez. ś, Wojciecha. Do par. należy
Modlniczka, Tomaszowice i Zabierzów. Cała
parafia ma dusz rz.-kat. 2010, akat. 1, żyd.
55 (1888 r.). Tak Modlnica jak Modlniczka
sięgają odległych czasów. O Modlniczce wspo-
mina przywilej Bolesława Wstydliwego, wy-
dany 30 maja 1254 r. w Korczynie, jako o
własności premonstratensek zwierzynieckich;
wkrótce potem wś ta należeć musiała do kapi-

tuły krakowskiej, gdyż według przywileju
z 5 kwietnia 1263 r. odstępuje klasztor tychże
zakonnic kapitule krakowskiej wieś Garlicę
duchowną, a odbiera od niej Modlniczkę (Modl-
nicia; czyt. Piekosińskiego, Kodex dypl. kat.

krak, I, 53 i 89). W XIV w. dziedzicami
Modłnicy są Czaderowie, zwłaszcza pod r.
1364 jako dziedziców spotykamy tutaj An-
drzeja Czadera i Pechnę Czaderówną, dzieci
Swiętosława Czadera, również dziedzica tej
wsi. W r. 1450 byli tutaj także Czaderowie
(ob. dr Janota, Dyplomata Clarae Tumbae).
Podług Długosza (Lib. ben.) Wierzbięta, dzie-
dzie Ruszezy i Branice w w. XV miał być także
dziedzicem tej wsi; po nim Minocki, po tym,
jak wskazuje inwentarz tych dóbr z r. 1582,
przeszłą M. do rąk Salomonów, od których  
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nabył ją Stanisław Fogelweder, królewski se-
kretarz, poseł hiszpański, O późniejszych dzie-
„dzicach mało wiemy. W XVII w. byli nimi
Kucharscy. We wspomnianym inwentarzu,
będącym własnością obecnego dziedzica, a no-
szącym tytuł: „Spisanie imienia Modlnicze
wielkij i czenszczy do niei w mały Modlnicz-
cze bendączey, zey wszelakym grunthem, po-
żytkiem, ossadą, budowaniem, i sprzenthem
w dworze bendączym, jako ssie zastało, po ed-
daniu, wiecznym urzendownie podaniem od
pothomkow niebośczyka p. Mikołaja Salomona
młodego Jego Mczy Panu Stanisławowi Fo-
gelwedrowi, K. Jego M, Seeretarzovj: a na
then czasz poszlovj Jego K. Mczy, u Krolja
Hiszpaińskiego ete. ete. Die quinta $Septembr.
Amno Domini 1582, znajdujemy ciekawe spi-
sy pożytków gospodarskich, rady gospodar-
skie, stan ówczesnego gospodarstwa wyjaśnia-
jące. Czytamy w nim, że kmiotkowie rolni,
w liczbie 9, płacą czynszu kmiecego złp. 28
gr. 24; zagrodniey, w liczbie 7, czynszu ro-
cznego złp. 6 gr. 12, chałupnicy 3, złp. 9, ra-
zem złp. 44 gr. 6. Komorników jest ll, ale
niestałych, „jako przy Krakowye pewna lidź-
ba ich bycz nie może, jedne odchodzą, drugie

zasz przychodzą”. Dań kmieca i zagrodnicza
jednaka; każdy nad czynsz daje po Ż kapłony
i 20 jaj. Kmiecie obok innych mniejszych po-
winności mają 4 dni pańszczyzny. Tak kmie-
cie, jak zagrodnicy winni owce zeprać, mię-
dlić i 6 łokci przędziwa oddać, kapustę sadzić,

stróżę we dworze czynić i dwa razy iść, do
czego należą. Kmiecie mieli wówczas po 30i
więcej morgów gruntu i zwykle pańszczyznę
swą odbywali parobkami, których trzymali,
Nazwy pól: Kopanina, Pokrątka, ku Szydłu,
Podgaj. Podanie głosi, iż po lipę, przy starej
drodze z Modlniey do Krakowa stojącą, w po-
bliżu której stała niegdyś wierzba, lud kra-
kowski odprowadzał udającego się do Prus
ś. Wojciecha i tu go żegnał. W miejscu tem
przy starej drodze wystawiono kapliczkę, a za
górą (idąc od Krakowa) leżącą wieś Zagórze,
wtedy od modlenia się Modlnicą nazwać mia-
no. Kapliczka ta dziś nie istnieje, wizerunek
jej posiada p, Roman Konopka, dziedzie sąsie-
dniej wsi Tomaszowie, Dziś w tem miejscu
rośnie kilka lip świeżo posadzonych. Co do
wspomnionej wierzby, o której wspomina zna-
ny inwentarz, to runęła r. 1830 od wiatru;
kapliczkę zaś zburzono za administracyi ks.
Michała Poniatowskiego, który miejsca pa-
miątkowe, od wsi oddalone, poznosić kazał,

zapobiegając, aby w nich guseł nie odprawia-
no. Pod wspomnioną lipą znaleziono w ziemi
popielnice i pieniądz rzymski z czasów Traja-
na. Przy inwentarzach tej wsi znajduje się
mapka pól modlnickich wykonana r. 1758
przez X, Włyńskiego. Istniejący tutaj kościół
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pod wez. ś. Wojciecha, znajdował się w r.
1582 w zupełnie dobrym stanie, gdyż go dzier-
żawca Zabierzowa, niejaki Szlaskowski, i dzie-
dzie Modlnicy Salomon odnowili. Dzisiejszy
kościół drewniany stoi na podmurowaniu i po-
siada piękną murowaną kaplicę. Obok wiel-
kiego ołtarza znajduje się obraz przedstawia-
jący zdjęcie z krzyża Chrystusa pędzla Jana
Nepomucena Danielskiego. W ołtarzach mie-
szczą się obrazy ś, Wojciecha i Antoniego
W kaplicy murowanej są dwa wielkie obra-
Zy, na jednym z nich śś, Filipi Jakób, drugi
(odnowiony), oba nabyte dla tego kościoła
z zburzonej krakowskiej świątyni 6. Filipa,
Z pomników uwagi godnym jest grobowiec
rodziny Konopków. W kaplicy widać mar-
murowy, ozdobny rzeźbami i popiersiem ryce-
rza (wypukłorzeźba) pomnik Jakóba Kuchar-
skiego, -; r. 1619, dziedzica Modlnicy. W po-
sadzce jest kamień grobowy Stanisława Ku-
charskiego, -| 1648. Kaplicę tę fundowała r.
1622 Katarzyna z Przybysławie Kucharska,
żona Stanisława Kucharskiego, jak świadczy
napis na płycie marmurowej, umieszczonej nad
wejściem do kaplicy. Jest tu piękna nowa
szkoła ludowa 1-klas. St, p. Zabierzów. Por.
także Bibl. Krasińskich, t. II, 290 i „Lud* O.
Kolberga (8. V, 1871 r., str. 358), Br. G.
Modła 1.) al. Modla, wś nad rz. Jeżówką,

pow. skierniewicki, gm. i par. Słupia. Tu po-
wstaje rzeczka Jeżówka z połączenia się dwóch
strumieni. Wś M. wchodziła w skład dóbr
rządowych Głuchów (ob.). Wspomina tę wieś

_ Lib. Ben. Łask, (II, 336). 2.) M., wś, pow.
gostyński, gm. Pacyna, par. Suserz. Ma 4 dm.,
39 mk., 55 mr. obszaru. 3.) M., wśi folw.,
pow. kaliski, gm. Staw, par. Chlewo, odl. od
Kalisza w. 28; wś dm, 4, mk. 29; folw. dm. 4,
mk, 20. W 1827 r. 7 dm., 52 mk. Wspomina
tę wś Lib. Ben. Łaskiego (t. II, 60). Folw. i
WŚ M, rozl. mr, 236: grunta or. i ogr. mr, 206,
łąk mr. 25, nieuż, i place mr. 5; bud, mur. 2,zdrzewą 13; pokłady torfu. WŚ M. os. 10,
z gr. mr. 9, 4,) M., wś, pow. kaliski, gm.
Marchwacz, par. Rajsko, odl. od Kalisza w.
14; dm. 10, mk. 92. W 1827 r.8 dm., 60 mk.

_ Wspomina ją Lib, Ben, Łask. (t. II, 9). Wcho-
dziła w skład dóbr Marchwacz. 5.) M. Kró-
lewska al. Wielka, w dok. Modlna, wś i folw.,
pow. koniński, gm. i par. Stare Miasto, leży
nad strum. Pokrzywnicą, przy szosie koniń-
sko-kaliskiej, o 6 w. na płd, od Konina. Ma 25
dm., 240 mk. (Polaków i Niemców), 784 mr.
ziemi żytniej, szezerkowatej. Kopalnia gliny
i cegielnia, W 1827 r. 11 dm., 130 mk. We-
dług regestrów poborowych z 1579 r. należy
do sstwa konińskiego i ma 8 łanów (Pawiński,
Wielkop, I, 238). Folw. M. Królewska rozl.
mr. 489: gr. or. i ogr. mr, 388, łąk mr. 43,
past. mr. 48, nieuż, i place mr. 15; bud. mur. 
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6, z drzewa 2; są pokłady torfu. Folw. ten
w r. 1868 oddzielony od dóbr Stare Miasto.
6.) M. zsięża al. Mała, w dok. Modlina, nad
strum, Pokrzywnicą (Pową ?), pow. koniński,
gm. i par. Stare Miasto (Konin), odl. od Koni-
na w. /, dm, 17, mk, 103 i 247 mr. ziemi
W 1827 r. wś rząd., 10 dm., 90 mk. WŚ ta
stanowiła uposażenie proboszeza par. Stare
Miasto (Konin). Por. Lib. Ben. Łask. (t. 1,
241). 7.) M. al. Wydyrka, wś, pow. koniński,
gm. i par. Rzgów, odl. 15 w. na zach.-płd. od
Konina, o 4 w. od rz. Warty. Ma 28 dm., 229
mk,, 48 mr. ziemi, Był tu przedtem folw. do
dóbr Rzgów należący, dziś rozdrobniony. Gle-
ba żytnia. W regestrach poborowych z 1579
r. nosi nazwę M, Bienna (może od Benedykta,
właściciela jej w 1507 r.). Było tu wtedy 6
właścicieli. Jeden miał 2 łany, jeden 1 łan i
czterech po pół łanu. Do karczmy należało
ćwierć łanu (Pawiński, Wielkop., I, 236).
W spisie z 1827 r. podana p. n. M. Bienna,
miała 15 dm., 178 mk. 8.) M., wś, pow. cie-
chanowski, gm. Regimin, par, Lekowo, odl.
o 14 w. od Ciechanowa. Ma 42 dm., 383 mk,,
1140 mr. gr. dobr., 42 nieuż, W 1827 r. 23
dm., 141 mk, Folw. M. i Modełka, z wsiami
M., Modełka i Józefowo Modełki. W 1866r.
rozl. dominialna wynosiła mr. 1449. WŚ M,
os. 55, zgr. mr, 309; wś Modełka os, 21, z gr.
mr. 487; wś Józefowo Modełki os. 4, z gr. mr.
26. 9.) M., wś włośc, pow. mławski, gm.
Kosiny-Stare, par. Mława, odl. o 21/, w, od
Mławy. Posiada urząd gm., ma 26 dm., 255
mk., 625 mr. gr. dobr., 3 nieuż. W 1837r.
wś rząd., 12 dm., 76 mk. Br, Ch.
Módłki, niem. Modtken, Modlken, dok. Mot-

tilkau, Molcken, wś na pol.-prus, Mazurach,
pow. niborski, st. p. Muszaki, okr. urz. stanu
cywil. Bartoszki. M. wspominane w księgach
czynszowych już 1436 r. Wilhelm v. Eisen-
berg, w. komtur, odnawia r. 1498 mieszkańcom
list, nadający im 18 włók na prawie chełm.
Dan w Królewcu, w środę po rozesłaniu śś.
Apostołów r. 1498. W M, otrzymał Jerzy
Blumenstein Kwiatkowski 1565 r. 15 włók i
2 mr. na prawie lennem, Strumyk w M. na-
zywał się Milewski, W M. mieszkali r. 1600
sami Polacy (ob. Kętrz., O ludn. pol. w Pr,
str. 347). W'1856 r. 138 mk. M. leżą tuż nad
granicą królestwa kongresowego. Kś, Fr.
Modłowa, wś nieistniejąca obecnie, wspo-

minana w Lib. Ben. Łask. (t. LI, 27) jako na-
leżąca do par, Czerminw pow. pleszewskim.
Modra, niem. Joder Fluss, lewy dopływ.

Brdy, do której uchodzi przyleśn, Fortbrueck
w pow. człuchowskim. Do M. wpływa struga
Honig- Fluss (niem.). Kś, Fr.
Modra kraina, niem, Das blaue Taendcken,

tak nazywają czasem Kaszuby, mianowicie
pow. kościerski, kartuski i wejherowski. Na-
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"zwa ta, zresztą u ludu pol. prawie wcale nie-
znana, ma pochodzić od modrego ubioru Ka-
szubów, według innych zaś od błękitnej po-
wierzchni licznych jeziór kaszubskich. Kś. fr.
Modre, część Dąbrowy  szczutkowskiej,

pow. cieszanowski.
Modreniny, góra w hr. spiskiem (Węg.) na

płd.-wsch. od Lubowni Nowej, między Jaku-
bianką pot. (od zach.) a Lubownym pot. (od
wsch.), pod 389227457 wsch. dłg. g. F., a
497” 15/54” płn. sz. g. Wznies. 819 m. npm.
Miejsce znaku triang, Br. G.

Modritz (niem,), (Modrzyce), 1426 r. Mode-
ricz, wś, pow. kożuchowski (Freistadt) w 1848
r. 60 dm., 423 mk. (92 kat.), par. ew. Neu-
salz, szkoła w miejscu,
Modrowa góra, wzgórze wznoszące się na

płn. od wsi Krowicy Lasowej w pow. ciesza-
nowskim, pod 409 50' 287: wsch. dłg. g. F., a
50%5/52” płn. sz, g., dochodzi 261 m. npm.
Modrówka, al. Mądrówka,
Modry staw al. Niebieski, niem. Blauer See,

węg. Kósmóski Kók-tó, staw tatrzański u płd.
stóp Jagnięcego wierchu ( Weisseseespitze,
2235 m.), w dolinie kieżmarskiej, w zach. jej
części, w dzikiej kotlinie, między Jastrzębią
turnią (od płd.) a Jagnięcym wierchem (od
płn.), Staw ten jest daleko mniejszy od Czar-
nego stąwu, w tejże samej dolinie leżącego, na
płd.-wsch, od M, zawiera bowiem 017 ha.
Należy do gm. miasta Kieżmarku. Br. G.
Modrycz z Młynkami Siwkowemi i Szkolniko-

wemi, wś w pow. drohobyckim, 6 kil. na płd.
od sądu pow., st. kol. i urz. poczt. w Droho-
byczu. Na wsch. leży Solec, na płd. Tustano-
wiee, na zach. Hubicze i Dereżyce, na płn.
Drohobycz. Płn.-zach, krawędź wsi przepły-
wa Jyśmienica, od płd.-zach. na płn.-wsch.,
poczem skręca na wsch., płynie wzdłuż grani-
cy płn., a w końcu wchodzi na obszar Droho-
bycza. Srodkiem obszaru płynie dopływ Ty-
śmienicy, pot. Wisznica, z Solca od płd.-wsch,
na płn.-zach. Płd.-zach. część wsi przepływa
pot. Zółty, lewoboczny dopływ Wisznicy,
płynący od płd. z Tustanowie, na płn., ponie-
kąd wzdłuż granicy zach. Na praw. brzegu
W isznicy leżą w środku obszaru zabudowania
wiejskie; na płn. od nich wznosi się wzgórze
Modrycz do 376 m. (znak triang.); na granicy
płn. leżą przysiołki: Młynki Siwkowe i Szkol-
nikowe. W stronie płd. lesistej, wznosi się na
granicy Tustanowie góra Malinicz do 398 m.
Własn. więk. (rządowa) ma roli or. 6, łąki
ogr. 7, past, 11, lasu 645 mr.; wł. mn. roli or.
612, łąk i ogr. 286, past. 564 mr. W r. 1880
było 835 mk. w gminie (między nimi 8 obrz,
rz.-kat.), Par. rz.-kat, w Drohobyczu, gr.-kat.
w miejscu, dek. drohobycki, dyec. przemyska,
Do par. należy Solec. We wsi jest cerkiew
pod wez. ś, Dymitra męcz. W dokumencie  
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wydanym przez Jana Kazimierza d. 26 paźdz.
r. 1663 (oryginał znajduje się w aktach skar-
bowej prokuratoryi lwows.) dla cerkwi i du-
chownych w M., czytamy: „„Joannes filins De-
metrii et Theodoris Zaszybajło eum filiis suis
penes hanc ecelesiam conservantur, donatis
fundis, messaliis, agris, hortis libera incisione
lignorum in silva et libera coctura cerevisiae",
Okazuje się tedy, że artykuł komisyi hadziac-
kiej był zastosowany do cerkwi i beneficyów
sstwa drohobyckiego jnż w tym roku (Szara-
niewicz, Rzut oka na benef. ruskie, str. 54).
W M. jest szkoła etat, |-klas, i kasa pożycz
gm. z kapit. 459 zł. w. a. Za czasów polskich
należała wś do dóbr koronnych, do sstwa dro-
hobyekiego. W sumaryuszu dokumentów (rkp.
w Bibl. Ossol. M 2837) czytamy na str. 138:
„A. 1552 oonfirmat Sigismundus Augustus
rex actum granicialem commissorialem inter
bona regalia Truskawiec, Solee, Modrycz, Hu-
bicze in terra Praemisl. sita, ae terrestria
Tustanowice, nobilium Tustanowskich haere-
ditaria, accedente collateralitate bonorum Bor-
sław in loco campestri differentiarum 1525
expeditum'* (ob. Medeniee, dok, Zygmunta I
zr. 1538). W lustracyi z r. 1686 czytamy
(rkp. Ossol. M 1255, str. 35) o żupie modrye-
kiej, którą za czasów austryackich zniesiono:
,„„Wieża jest dobra z komorą do sypania soli.
W tej wieży jest panew wielka o kluczach
100, stara i po części zła; do niej kluczów do-
brych teraz jest tylko 63. Druga wieża z ko-
morą nową, niedawno zbudowaną, w której

jast panewka mała o kluczach 60, a teraz nie
masz tylko kluczów 38 i to bardzo złych.
Wołów para do kieratu, ale trzeba drugiej
pary. Kierat dobry, z którego surowica do
panwi i panewki dochodzi, Skarbnica ma sta-
ry budynek z komorą i piekarnią pod jednem
pokryciem. Remanentu zostało soli beczek
322. Inwentarz ekon. sambor. z r. 1769
(rkp. w Bibl. Ossol. M 1632, str. 8 i 9) poda-
je o tej żupie następujące szczegóły: „Z przy-
jazdu od wieży starościńskiej kierat z drzewa
budowany, dachem gontowym pokryty, i okno
surowiczne niezłe; koła kieratne z liną, ko-
szami et aliis requisitis dobre. Wieża stara,
z drzewa budowana, dachem gontowym po-
kryta, drzwi do niej na biegunach z zasuwą
drewnianą, Panew o kluczach 100 w roku
przeszłym in octobri założona, kadź surowi-
czną niezła, komora na sól z drzewa budowa-
na, drzwi do niej na biegunach z wrzeciążem
i skoblem ab intra. Wieża druga i rezyden-
cya kwotnikowska przedtem były, teraz fun-
ditus zrujnowane i rozebrane; plac około żupy
płotem dobrym ogrodzony z chrustu, w nim
wrota proste z deszczek. Podsadkowie tej żn-
pu: Michał Nabijacz, Maksymicka wdowa,
Matwij, Stefan Pachołek, Stefan Bednarz, Mi-
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chał Bednarz, Andrzej Bednarz, wójt, każde
znich ma chałupę i ogródek; Lejzor Bujno-
wicz i Bujniezka wdowa. Ci wszyscy, prócz
wójta, każdy zosobna płacą pogłównego na
rok ogólnie zł. 12. Tę żupę skończona admi-
nistracya JmP. hetm, poln. subarendowała ad
diem primam julii 1761 za sumę 3500 złp.
W tejże żupie za panew nową, potrąciwszy
używanie onej przez kwartał, benifikowano
przeszłej administracyi 1100 złp.* Siarczyń-
ski pisze w dykcyonarzu (rkp, Ossol. M 1835):
„Ntudnia wody słonej jedna używana, dwie
opuszczone, Jej głębokość 25, a wysokość
wody 10 sążni, Sto funtów surowicy wydaje
24 fun. soli, Na 1 cerunie i 2 panwiach warczy
się rocznie 22,400 centn. soli, Dobywanie
soli zostało zaniechanem w 1839 r. Zu. Dz.
Modryń, dawniej Jodryń Wielki, wś i folw.,

pow. hrubieszowski, gm. Mircze, par. r. 1.
Hrubieszów, r. g. Modryń, odl. od Chełma 62
w. od Hrubieszowa 16 w., od Bugu 10 w.
Posiada cerkiew paraf, i szkołę począt. Osad
włośc, 65 było w r. 1864, teraz jest 78 i zaj-
mują one przestrzeń 724 mr. Ziemi cerkiewnej
92 mr. W 1827 r. było tu 65 dm, i 368 mk.
Dworska przestrzeń całości wynosi 222] mr.,
z którego to obszaru oddzielony został hypo-
 tecznie w 1582 r. folw. Anusin rozl. mr. 410:
ziemi or, i ogr. mr. 368, łąk mr. 42, Folw. ten
ma dom mieszkalny drewn., budynki dla służ-
by, gospodarskie 2 bud. mur. i 5 drewnianych,
Folw. główny M. ma ogólnej przestrzeni 1811
mr., a w tem ogr, 27 mr., pól or. 730 mr., łąk
150 mr, i lasów 904 mr. Budynków gospo-
darskich mur. 10, drewn. 7. Dwór nowo
wzniesiony mur., oficyny drewn., domów dla
służby 5 drewn., stary dwór w połowie mur.,
zajazd mur., cegielnia, wiatrak, wapniarka
w której wapno marglowe (hidrauliczne) wy-
pala się do [0 pieców rocznie. Grunta wszyst-
kie są co do położenia faliste, położenie niskie,
oszuszone doliny stanowią wyborne łąki,
ziemia bardzo przepuszczalna; pod warstwą
5-ch stóp „Szarnoziemu znajduje się szczery
ziarnisty piasek; w części płd., więcej wynio-

_słej, grunta przeważają gliniaste, w. stronie
płd.-zach. od folw, borowina na przestrzeni 60
mr., w warstwie półtory stopy grubości, z pod-
łożem z marglu, jest to ziemia najurodzajniej-
sza, która na 15-letnim nawozie wydaje 8 do
10 ziarn pszenicy, Za czasów austryackich
przez M, szedł trakt solny, którym na płn,
wieziono sól z Galicyi i wino z Węgier, teraz
przechodzi trakt fabryczny, komunikujący cu-
krownie Mireza i Poturzyna z Hrubieszowem
i koleją w Chełmie, Cukrownia mirecka od-
dalona ow. 3 a od folw. Anusin w, 2, dla
której rozwiniętą jest plantacya buraków, M,
jest bardzo starą osadą, należał on do sstwa
hrubieszowskiego a następnie, w początkach 
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XVIII w., przyłączonym został do sstwa gro-
dowego grabowiekiego, Za rządów austryac-
kich M, sprzedanym został i od tego czasu
stanowi prywatną własność, Na gruntach M.
znajdują się mogiły sięgające odległej staro-
żytności; na granicy Mircza wysoka mogiła,
z której podobną widać w Moniatyczach w od-
ległości 3%, mil, w lesie w ezęści zachodniej
na przestrzeni dość znacznej rozrzuconych
mniejszych i większych mogił kilkadziesiąt.
Gdy w r. 1879 właściciel wybrał miejsce na
nowy dwór na polu przy folwarku, sądził że
wybrany wzgórek był naturalnem wzniesie-
niem, tymczasom przy kopaniu fundamentów
w głębokości 3-ch łokei natrafiono na kości
ludzkie i końskie i cały wzgórek okazał się
nasypem; pomiędzy kośómi znaleziono garnu-
szek bardzo gruby, innego jak dzisiejsze
kształtu. M. był kilkakrotnie niszczony, naj-
bardziej za Jana Kazimierza; Szwedzi spalili
wszystkie budynki i cerkiew, w następnych
latach podług lustracyi sstwa wysiewano tyl-
ko tak u włościan jak w dominium 7 ćwierci
żyta i 10 ćwierci owsa, Wykazy urzędowe
zr. 1787 wskazują, że pod osadami włościań-
skiemi było tylko użytków mr. 347 i dopiero
w tym wieku M. został więcej zaludnionym a
włościanom oddaną została ta przestrzeń jaką
dziś posiadają. Około 1825 r. właściciel M.
Michał Koźmiński, pułkownik wojsk pols,,
zaczął regulować majątek, następny dopiero
nabywca Władysław Milowiez ostatecznie u-
rządził dobra, pobudował nowy folwark Anu-
sin i podniósł kulturę; dzisiejszym właścicie-
lem M. i Anusina jest Kazimierz Milowicz.
Ostatnim sstą grabowieckim był Wilga; rezy-
dował on w Łokaczach, w M. zaś zarządzał
przez swego komisarza; siostra jego pamna
wymurowała swoim kosztem cerkiew w M, i
kazała się pochować przed drzwiami głównemi,
Cerkiew tutejsza założoną była pierwotnie
przez Władysława Jagiełłę w 1406 r.

Modryniee, dawniej Modryń Mały, wś, pow.
hrubieszowski, gm. Mircze, par. r. l. Hrubie-
szów, r. g. Modrzyń, odl. od Chełma 60 w., od
Hrubieszowa 14 w., od Bugu 10 w. Hfypote-
cznie rozdzielony na dwie połowy, stanowi
dwie odrębne własności: 1) M. lit, A miał
w r. 1864 osad włośc, 35, dziś 41, należy do
nich 268 mr. ziemi, dwors. zaś przestrzeni jest
w ogrodach i polach or, 607 mr., w łąkach 97
m., w lasach 226 mr. W 1827 r. było tu 71

dm, i 405 mk, Budynków gospodarskich mur.
7, drewn. 7, oprócz tego dwór mur,, oficyny
drewn, i 3 domy dla służby, młyn, wiatrak i
cegielnia, 2) M. lit. B miał w r. 1864 osąd
włośc. 36, dziś jest 43, zajmują one przestrzeń
822 mr., dwors. ogrody i pola 420) mr., łąki
109 mr. i lasów 840 mr.; bud, gospodar, mur,

8, drewn. 7, dwór i oficyny mur., domów dla
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służby 5. Ziemia w całym M. jest czarnozie-
mem z przepuszczalnem podłożem, położenie
faliste z naturalnemi spadkami, w ogóle ni-
skie, wśród pól rozsiane jeziorka, które rowa-
mi osuszone, stały się wybornemi łąkami. M.
jest bardzo starą osadą, w miejscu dzisiejszego
folwarku M. lit. B. był kiedyś obronny zame-
czek, którego ślady pozostały w resztkach wa-
łów i kanałów; w XVII w. był własnością
rodziny Modryńskich. W XVIII w. stanow!

- kolokacyą 17 właścicieli, nareszcie w połowie
tego wieku Olszewski skupuje części i two-

rzy jeden folwark, a od córki jego w r. 1797
kupili M. bracia Milowicze i pomiędzy siebie
rozdzielili, tworząc dwa folwarki. W począt-
kach bież. wieku w M. były 2 młyny wodne,
z dochodem zt. 100, które wszystkie łąki za-
lewały i tworzyły bagna i błota; wówczas ca-
łej ziemi ornej było tylko 120 mr. Z tego cza-
su przechował się na gruncie kontrakt dzier-
żawny arendy, którym właściciel zobowiązuje
arendarza do utrzymywania przy karczmie
dwóch par wołów do wyciągania podróżnych
z błota. Po spuszczeniu stawów, łąki stały
się wybornemi a drogi się poprawiły. Niegdyś
na gruntach M. istniała wś nazywana Zabo-
kruki, która następnie uległa zniszczeniu.
W dokumentach z XVI w. już o niej nie ma
wzmianki, choć do dziś lud miejsce gdzie wieś
ta stała, nazywa Zabokrukami.

Modrza, tak zowie się w średnim biegu
potok Bełchówka (ob.). Br. G.
Modrzany, wś, pow. pińczowski, gm. i par.

Książnice Wielkie. W 1827 r. wś duch., 11
dm., 11l mk. W XV w. własność (w poło-
wie ?) opactwa tynieckiego, ma 8 łanów kmie-
cych i daje dziesięcinę kolejno biskupowi kra-
kow. i proboszczowi miejscowemu (Dług. II,
168 i III, 2183). Br. Ch.
Modrze 1.) wś, pow. poznański, 44 dm.,

522 mk., wszyscy kat,, 216 analf, Kościół

kat. par. należy do dek. bukowskiego. Poczta
na miejscu, gośc. o 5 kil., tel. w Stęszewie
0 7 kil., st. kol. żel. w Czempinie o 12 kil.
w Buku o 18 kil. Obszar dworski ma 4845
mr. rozl., 19 dm., 389 mk., 53 ew., 333 kat.,

202 analf. M. należy do rzędu starożytnych

grodów książęcych wielkopolskich. Z grodu
tego nie ma dziś śladu, tylko znalezione w o0-
kolicy cmentarzysko stwierdza starożytność
osady. W grodzie tym zakończyła życie d. 9
stycznia 1265 r. Elżbieta księżniczka szląska,

żona Przemysława I, ks, wielkopolskiego.

Baszko mówi o tym zgonie: „In villa sua

Modersz migravit ad Christum*. M. stanowi-
ło później także królewszezyznę, należącą do
sstwa kościańskiego. Jeszcze w r. 1711 dzier-
żawił ją Ignacy Twardowski. Po rozbiorze

kraju zostało własnością prywatną. W pier-
wszej połowie naszego stulecia dziedziczką  

Mod. 578

była pani Engestrom z Chłapowskich, która
dla zbytkowego życia zmuszona była sprzedać
tę majętność w ręce niemieckie, Przy schyłku
XIII w. stał już kościół w M., gdyż Andrzej
Szymonowicz, biskup poznański, ustanawiając
r. 1298 archidyakonaty w swej dyecezyi, już
o nim wspomina. Kościół ten poświęcony Ś.
Idziemu, pierwotnie drewniany, jak o tem kil-
kakrotnie wizyty wzmiankują, groził w końcu
wieku upadkiem. Wówczas proboszcz miej-
scowy ks, Jerzy Chudzicki, prof, w szkole
akademickiej poznańskiej, wystawił w 1784 r.
nowy kościół z cegły palonej. Wszystkie da-
wniejsze grobowce w kościele zniszezały.
Obecnie jest tylko skromny nagrobek z r.
1815 Antonelli z Zakrzewskich Potockiej, ka-
sztelanowej rogozińskiej, W okolicy M. wy-
kopano urny. M. par. dek. bukowski, 2725
dusz (1873 r.). M. St.
Modrzejew, Modrzejewo, ob. Modrzejów,

Modrzejowo,

Modrzejewski, wyb., pow. człuchowski,
st. p. Lipienice, par. kat. Borzyszkowo, 17/,
mili odl., ew. Śępolno, szkoła Lubonie. Ma
obszaru 153998 mr., 8 bud., 3 dm., 27 kat,
mk. (1868 r.). Według szematyzmu dyecez,
z r. 1867 było tu 42 dusz, Kś. Fr.
Modrzejów, dawn. Modrzew (dyke. Echar-

da), os. miejska, przedtem mko, nad rz, Czarną
Przemszą, pow. będziński, gm. Górnicza, par.
Zagórze (Niwka). Leży na samej graniey od
Galicyi i w. ks. krakowskiego, pomiędzy So-
snowicami a Niwką, wpobliżu punktu, w któ-
rym się schodzą granice królestwa kongreso-

wego, $zląska pruskiego i Gralieyi. Po dru-
giej stronie granicy leżą Mysłowice. Odl. od
Sosnowie 4 w., od Będzina 9 w. Posiada ko-
morę celną 3-ej klasy, 34 dm., 676 mk, i 106
mr. ziemi należącej do mieszczaa. Folw. ma-
jący 43 mr. należy do dóbr hr. Renarda. Po-
przednio M. był wsią zwaną Mrowisko, w ks.
siewierskiem, którą przywilej Augusta II
w 1706 r. wyniósł do rzędu miast pod obec-
nem nazwiskiem. Dawniej na M. szedł trakt
handlowy z Krakowa do Prus, W pobliżu ist-
niała kol. fabr, Henryków, a miasto posiadało
magazyn solny. Mimo to stan jego nigdy nie
był pomyślnym. W 1827 r. było tu 32 dm,,
229 mk.; w 1860 r. 55 dom. (4 mur.) i 438
mk. (w tem 375 żyd.). Jarmarki ustanowił tu
w 1762 r. przywilej Augusta III, potwierdzo-
ny jeszcze w 1810 r. przez Fryderyka Augu-
sta, ks. warszawskiego, Br. Ch.
Modrzejowa-Wólka, wś i folw., pow. il-

żecki, gm, Rzeczniów, par Grabowiec, odl. 19
w. od Iłży, Ma 38 dm., 249 mk., 529 mr,
ziemi włośc. i 588 mr. folw., należącej do

Banku polskiego w Warszawie,
Modrzejowice al. Anionów, wś i folw., pow.

radomski, gm. Zalesie, par. Skaryszew, odl,
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17 w. od Radomia, ma ziemi dwors. 585 mr,,
włośc. 1244 mr., 63 dm., 651 mk, Jest tu
młyn wodny. Folw. stanowi majorat gen.
lejt. Ottona Furnhelma. W 1837 r. wś rząd,,
37 dm., 345 mk,
Modrzejówka al. Modrzejowica, rzka, lewy

dopływ Iłżanki,w pow. iłżeckim; płynie od
wsi Pakosławia w gm. Błaziny przez Modrze-
jowice w pow. radomskim i pod Osuchowem
wpąda do Iłżanki, Przyjmuje z lew. brzegu
Kobylankę, płynącą przez Skaryszów. Ob.
Chotcza, lłżanka, Kobylanka. Br. Ch.
Modrzejówka, os. należała do dóbr Maka-

rowskich, t. j. znajdowała się w dzisiejszym
pow. kijowskim, lub wsąsiedniej części rado-
myskiego; ob. Arch. J. Z. R., cz. LLL, t. 8, 668.
Modrzew 1.) al. Modrzewy, wś, pow. go-

styński, gm. Szczawin Kościelny, par. Trębki,
dm, 16., mk. 126, ziemi or. mr. 200, łąk lądo-
wych mr. 76. Wchodziła w skład dóbr Trębki.
2.) M., dawn. Modrzewie, wś i os. leśna, pow.
łódzki, gm. Łagiewniki, par. Zgierz. Ma 14

-_ dm., 184 mk., 251 mr. włośc.; os. leś. 1 dm.,
4 mk., 2 mr. Wspomina tę wś Lib. Ben. Łask.
(IL, 386). Wchodziła w skład dóbr Łagiew-
niki (ob.). 3.) M., wś, pow. siedlecki, gm
Pióry Wielkie, par. Zbuczyn. Posiada szkołę
począt. ogólną, 46 dm, 261 mk. 802 mr.
W 1827 r. 40 dm., 215mk. 4.) M. al. Modrze-
wie i Modrzewek, dwie wsie, folw. i os. młyn,,
pow. opoczyński, gm, Kuniczki, par. Kraśnica,
odl. 8 w. od Opoczna. M. ma 17 dm., 365 mk,,
150 mr. ziemi dwors, i 699 mr. włośc. Modrze:
wek ma 21 dm., 182 mk. i 812 mr. ziemi; os,
młyn. 1 dm., 7 mk, 25 mr. W 1827 r. M.
miał 89 dm., 220 mk.; Modrzewek 1 dm, 3 mk.
Wspominana w Lib, Ben. Łask. pod nazwą
Modrzewie (t. I, 6387). 5.) M., os. włośc.,
pow. słupecki, Należy do dóbr Kleczew. (ob.).
6.) M., nomenkl, dóbr Kluczewsko (ob.),
w pow. włoszczowskim, par. Kuszelów, Wspo-
mina ją Lib. Ben. Łask, (I, 546).  8r. Ch.
Modrzewek 1.) wś i folw., pow. rawski,

gm. i par. Budziszewice, odl. 28 w. od Rawy,
a 7 od Budziszewic. WŚ ma 10 dm., 148 mk.,
228 mr. rozl, włośc, Folw. 1 dm, 11 mk.,
600 mr., należy do Węgrzynowie, W 18327 r.
było tu RU ogóle 15 dm., 96 mk. Wspomina
tę wś Lib. Ben, Łask, (II, 324), 2.) M., właści-
wie Modrzewie, wś i folw., pow. piotrkowski,
gm. Golesze, par. Wolborz, leży 3 w. na płd.
od Wolborza, w podmokłej nizinie. Wś ma 12
dm.,99 mk., 78 mr. gr. włośc.; folw,6 dm., 27
mk., 375 mr. Folw. M. z wsią M., kol. Leo-
nów i Apolonka rozl. mr, 386: gr. or. i ogr.
mr. 2938, łąk mr. 60, nieuż,i place mr. 33;
bud. mur. 4, z drzewa 6. WŚ M. os, 19, z gr.
mr. 92; kol. Leonów os, 10, z gr. me. 254;
'kol. Apolonka os. 6, z gr, mr. 15. M. uważa-

' ny jest za siedzibę rodową Modrzewskich,  
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przodków głośnego reformatora i ztąd podawa-
ny często za miejsce jego urodzenia. O istnie-
niu tej wsi w początku XVI w. świadczy Lib.
Ben. Łask. (LI, 175). Blizkość Wolborza, w któ-
rym dziad i ojciec Andrzeja zajmowali dzie-
dziczne stanowisko wójtów miejskich, czyni
to przypuszczenie prawdopodobnem. W odle-
głości około dwóch mil od Wolborza leży po-
dany powyżej drugi Modrzewek al. Modrze-
wie, sąsiadujący niemal z iniejscem wiecznego
spoczynku naszego reformatora. Ów Malez,
który nabył w ostatnich latach życia, w któ-
rym umarł i został pochowany (ob. monografią
Dylewskiego o Modrz., str. 155) jest to niewąt-
pliwie dzisiejszy Małecz w pow. rawskim
(na karcie woj. topogr. nosi nazwę Malcz).

W pobliżu tej wsi leżą właśnie owe Węgrzy-
nowice, których dzierżąwczyni prowadziła
z Modrzewskim proces o łąki (ob, Dylewski,
156). W Małeczu tyu, czy też Malczu, był od
XIV w. kościół par., przy którym został Mo-
drzewski pochowany, Kościół ten już w XVII
w. przestał istnieć, Br. Ch,
Modrzewie 1.) wś, pow. iłżecki, gm. Tar-

czek, par. Swiętomarz. Ma 14 dm., 98 mk.,
220 mr. dwors. i 70 mr. włośc, W XV w.
dziedzicem połowy (2 łany) jest Nagorski,
druga połowa (2 łany) należy do bisk. krak,
Dziesięcinę bierze pleban w Waśniowie (Dług.
II, 474). 2.) M., kol. włośc., pow. rypiński,
gm. i par. Grujsk, odl. o 24 w. od Rypina, ma
206 dm., 257 mk., 343 mr. obszaru, w tem 189
mr. roli. 3,) M., ob. Modrzew, Br, Ch.
Modrzewie, folw., pow. wągrowiecki, I dm,

29 mk., należy do gm. i dom, Stępuchowa.
Poczta i tel. w Janowcu. Wspomina tę miej-

scowość (por. Koziełsko) Lib. Ben. Łask. (t. I,
140). M. St.
Modrzewie pole, łan wewsi Kłomniee, pow.

noworadomski (ob. Lib. Ben. Łask., I, 519).
Modrzewiec 1.) os., pow. wieluński, gm,

Skrzynki, par. Cieszęcin, odl. od Wielunia w.
35, dm. 4, mk. 5, Tartak dla lasów węgle-
wickich. 2.) M., folw., pow. piotrkowski, gm.
Kleszczów, par. Sulmierzyce. Ma 2 dm., 7
mk., 1538 mr. Br. Ch,
Modrzewina, os. włośc., pow. kozienicki,

gm, Grabów nad Pilicą, par. Stromiec, odl. 33
w. od Kozienice, 2 dm., 197 mr. Była tu ko-

palnia rudy żelaznej, czynna w 1826 r. Do-
bywano około 4500 kibli rudy 81% dającej,
Modrzewo, niem, Moddrow, dobra, pow.

bytowski, R. 1345 d. 19 kwiet. nadaje Kazi-
mierz z Tuchomia, rycerz (miles), słudze swe-

mu Henrykowi Rosen lasy między Wikowem
a „Ritasetzć i łąkę „circa Camentz* z wiel-
kiem i małem sądownictwem. Po osadzeniu
tych dóbr będzie nam płacił 8 szel. co rok i
służył na koniu wartującym 10 grzywien.
Przywilej ten potwierdza r, 1576 ks. Barnim
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krewnym braciom Bartusowi, Michałowi, Pa-
włowi i Andrzejowi Rosen; tejże samej łaski
doznają r. 1607 od ks. Franciszka, Krysztof i
Michał Stendek, Jakób i Tomasz, Marek i Pa-
weł Riges, Tomasz Zinne i Maciej Pacholke,
a r. 1621 od ks. Bogusława XIV familie Sten-
dek, Zinne i Riges. R. 1515 nadaje Bogusław
X w Szczecinie Jerzemu Mieścinie, Stendeko-
wi i Marksowi von der Mudderow wś Mudde-
row i las między Wikowem a Rithasatz wraz
z łąką w granicach jak je posiadali przodko-

wie, czynsz i służba jak wyżej (ob. Cramer:
„„Gresch. der Lande Lauenburg u. Biitow', II,
174—176). R. 1437 płaciło M. od 40 włók 8
szelągów czynszu i czyniło |] służbę, prawo
zaś miało chełm. (tamże 3038 i 304). Według
taryfy zr. 1648, gdzie uchwalono podwójny
pobór i potrójną akcyzę, płacili w M. posses-
sores od wł. folw. 20 i od 3 ogrod. 20 flor.
24 gr. (ob. Roczn, Tow. Nauk. w Pozn. 1871,
str. 199). Kś. Fr.

Modrzyc e, wś, na miejscu której założoną
została twierdza Iwangród, w pow. nowoale-
ksandryjskim. Wieś tę przeniesiono na grun -
ta wsi Rycice.

Modrzywie, wś, pow. lipnowski, gm. Skę-
pe, par. Ligowo, odl. o 21 w. od Lipna, ma 7
dm., 42 mk., 90 mr. gruntu dobrego,
Modszadowo, odnoga wielkiego jez. ra-

duńskiego, pod Łączyńską hutą w pow. kartu-
skim (ob. Program realnej szkoły gdańskiej
ś$. Jana z r. 1869, str. 20). Kś, Fr.
Modymie, ob. Modyż.
Modyń ai. Modymie, góra lesista i szczyt

w paśmie Jasieńezka (ob.), w dziale Mogilni-
cy, na granicy pow. limanowskiego i sąde-
ckiego, a na granicy gmin Zalesia, Młynczysk
i Woli Kosnowej, pod 369 2” 40”wsch,dłg. F.,
a 499 37/21” płn. sz, g. U płn. stóp wytry-
ska pot. Jastrzębski, dopływ Dunajca, i potok
Zbłudzki, płynący zrazu na zach., potem na
płd. do pot. Kamienicy. Na południowej sto-
czystości ma swe źródła Czarna Woda, dopływ
Dunajca. Wznies. 1082 m. Miejsce znaku
triangul. Br. G.
Modyń al. Modynia, przysiołek mczka Łą-

cka, w pow. sądeckim.
Modyszki, jezioro w pow. suwalskim, ob.

Kadaryszki (111, 658).
Modzele, było to podobno dawne godło wo-

jenne z zawołaniem Bojeza, ztąd herb Modzelewskich
zwie się Bojcza.

Modzele 1.) okolica szlachecka w pow.
płońskim, gm. Modzele. W obrębie jej miesz-
fzą się następujące wsie: a) M,-Bartłomieje,
eolw. nad rz, Sonią (Modzelówką), par. Nowe-
miasto, odl. o 24 w. od Płońska a 8 w. od Gą-
socina, st. dr. żel. nadwiśl., ma 8 dm., 84 mk,
W 1827r. 16 dm. 99 mk, Jesttu młyn wodny,

_ tartak, cegielnia. Folw. ze wsią t, n. i wś Jurzy-  
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no mają rozl. ziemi dwor. mr. 769: gr. or. i ogr.
mr, 460, łąk mr. 59, pastw. mr. 26, lasu mr.
190, nieuż. i place mr. 34; bud. mur. 8, zdrze-
wa I1. Wś M.-Bartłomieje os, 4, z gr. mr. 2;
wś Jurzyno os, 28, z gr. mr. 171. b) M.-Biel-
ne, wś, par. Klukowo, odl. o 20 w. od Płoń-
ska, ma 2 dm. 25 mk. W 1827 r. 8 dm., 41
mk. Rozl. mr. 252: gr. or. i ogr. mr. 142, łąk
mr. 31, pastw. mr. 6, wody mr. 1, lasu mr.
67, nieuż, i płące mr. 5; bud, mur. 1, z drzewa
ll. c) M.-Kubice, wś, par. Klukowo, odl. o 18
w. od Płońska, ma 6 dm., 52 mk., 50 mr. gr.
dobr., 34 nieuż, W 1827 r. 5 dm., 35 mk.
d) M.-Raki, folw., par. Nowemiasto, odl.
o 25 w. od Płońska, ma 6 dm., 44 mk., 310 mr.
gr. dobr., 9 nieuż. Według danych Tow. Kred,
Ziem. Rozl. mr. 392; gr. or. i ogr. mr. 318,
łąk mr. 10, lasu mr. 56, nieuż. i place mr. 8;
bud. z drzewa 9. e) M.-Żelazy, folw., par.
Klukowo, odl. o 19 w. od Płońska, ma 2 dm,,
21 mk., 248 mr. gr. dobr., 6 nieuż, Według Tow.
Kred. Ziem. rozl. mr. 329: gr. or. i ogr.
mr, 140, łąk mr. 27, pastw. mr. 3, lasu mr.
151, nieuż. i place mr. 8; bud, mur. 1, z drze
wa 7. Prócz powyższych w spisie z 1827 r.
wymienione są: M.-Białokozy (par. Klukowo),
2dm., 9 mk., aw spisie Zinberga—M.-Pen-
kale (par. No we- Miasto). M. gm., należy do
sądu gm. III okr. w Kucharach, ma 468 dm.,
5813 mk., gruntu 129381 mr., w tem 1036 mr.
nieuż. W gminie znajduje się: | kościół ka-
tol., kościół ewang., dom modlitwy, synago-
ga, 2 szkoły, 6 żydowskich hederów, 2 młyny
wodne, 1 gorzelnia, 1 browar, 3 cegielnie,
urząd gminny, kasa wkładowo-zaliczkowa, za-
jazd, 9 karczem. W skład gminy wchodzą
następujące wioski: Biskupice, Czarnoty, Flo-
rentynowo, Gawłówek, Gawłowo, Gaj, Gu-
cin, Grościmin- Wielki, G.-Starawieś, Gościmin,
G.-Zawady, Janopole, Julianowo, Jurzyn, Ju-
rzynek, Karolinowo, Latonicee, Łuszczewo,
Modzele-Bartłomieje, M.-Raki, M.- Żelazy, M.-
Bielne, M.-Kubice, Miszewo, M.-Wielkie, M.-
Cegielnia, M.-zerne, M.-Strzembiska, M.-Dę-
biny, Nowemiasto, Rostki - Małe, R.-Duże,
Ruszkówek, Szczawin, Szczawińska Wólka
Władysławowo, Winniki, Wyrzyki-Penkale,
Zagwizdy, Zarynie, Zasonie, Zawady-Krogule.
2.) M., ws szląch, nad Narwią, pow. makow-
ski, gm. i par. Sieluń, W 1827 r. 14 dm., 55
mk, 8.) M.-Cichawy, wś, pow. pułtuski, gm,
Gołębie, par. Klukowo. W 1827 r. 9 dm., 55
mk, 4.) M.-Górki, wś szlach., pow. łomżyń-
ski, gm. Kossaki, par. Rutki, W 1827 r. 8 dm.,
45 mk. 5.) M.-Skudosze, M.-Starawieś i M.-
Wypycky, wś szlach., pow. łomżyński, gm. i
par. Puchały. W 1827 r. M.-Skudosze 24
dm., 124 mk.; M.-Starawieś 42 dm., 223 mk.
I M-Wypychy 20 dm., 119 mk. Jestto gnia-
zdo rodowe Modzelewskich, wspominane w ak-
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tach z 1403 r. 6.) M.-Bielino, wś, pow. szczu-
czyński, gm. Radziłów, par. Wąsosz. W 1827
r. 16 dm., 98 mk. Folw. M.-Bielino z wsią
t. n. i wsiami: Ciemianka i Jodłówka rozl. mr.
428: gr. or. i ogr. mr, 312, łąk mr. 108, nieuż.
i place mr. 8; bud. mur. 3, z drzewa 5; płodo-
zmian 10-polowy. Wieś M.-Bielino os. 17,
z gr. mr, 26; wś Ciemianka os. 18, z gr. mr.
50; wś Jodłówka os. 5, z gr. mr. 11. (.) M.-
Wądołowo, wś szlach., pow. szczuczyński, gm.
ipar. Białaszewo. W 1827 r. 19 dm., 105
mieszk. Br. Ch,

Modzerowo 1.) dok. Jfodzurowo, wś, pow.
włocławski, gm. Łęg, par. Włocławek. Po-
siada szkołę początkową ogólną. Należała do
dóbr biskupstwa włocławskiego (Pawiń. Wiel-
kop., II, 13). W 1827 r. rządowe kolonie,
mają 338 dm., 287 mk. 2.) M., w dok. Modzu-
rowo, Modzurzowo, WŚ i os. nad jez. Modzerow-
skięm, pow. kolski, gm. Izbica, par. Modzero-
wo, odl, od Koła w. 18; od Brdowa na wsch,
03 w. Posiada kościół par. drewniany, szko-
łę początkową ogólną, 35 dm., 379 mk., 678
mr. ziemi. W 1827 r. 23 dm., 197 mk, Ko-
ściół i parafia powstały tu dopiero w końcu
XVI w. (1591 r.), w regestrach poborowych
z lat 1557—66, M. podane jest w par. Izbica,
Stanowiło ono wtedy własność Mateusza Ko-
morowskiego, miało 5!/, łanów kmiecych, 1
zagrodnika, | rzemieślnika (Pawiński, Wiel-
kop., II, 21). Dziesięcinę kmiecie dawali
prob. w Bierzwienny (Łaski, Lib. Ben., II,
450). Modzerowo paraf, dek. kolski: 1010
dusz. Br, Ch.
Modzerowskie jezioro w pow. kolskim,

pod wsią t. n,, stanowi właściwie nie osobne
jezioro, lecz wschodnią odnogę jeziora, które-
go zachodnia część nosi nazwę Dłuskiego je-
ziora al. Długiego, Jezioro to miało poprze-
dnio zajmować znacznie większy obszar, jak o
tem świadczą bagna rozciągające się w połu-
dniowej części około os, Kalisz i Lelechowo.
Na wyniosłych brzegach jeziora od wsch. leży
wieś Modzerowo, Obecny obszar jeziora wy-
nosi 125 mr. Br. Ch.
Modzerzewo, kol., pow. koniński, gm, Sła-

woszewek, par. Kleczew, odl. 18 w. na płn, od
Konina, 0 3 w, od Kleczewa, ma 1 dm., 7 mk,
niemców, 72 mr. ziemi pszennej,

Modziel, niem, Modzieler-See, jez., pow.
człuchowski, nazywa się także Wielkie; do jez,
uchodzi rz, Dybrzyca (Sbritze), Kś, Fr,

Modziel, wś nad jez. t, n, pow, człuchow-
ski, st. p. Zielona, par. kat, Borzyszkowy, ew,
Sępolno, ma 59125 mr. obszaru, 17 bud, 9
dm., 70 mieszk. (1868 r.) 54 katol., 16
ewang. Kś. Pr,
Modzinowe, leśnictwo do huty Międzyborz

należące.

Modzne, dziś Miedzno, była to wś w par.  

dk

Grochowo, w pow. kutnoskim, wymieniona
przez Lib. Ben. Łaskiego (t. II, 476), obecnie
jest to część wsi Grochów.

Modzoliszki, ob. Mozoliszki,
Modzoły, 0s., pow. lipnowski, gm. Oleszno,

par. aduszniki, odl, o 18 w,od Lipna, ma 2 dm.,
13 mk,, 15 mr. gruntu. Należała do wsi Ki-
sielewo.

Moehlten, wś, pow. Kładzko na Szląsku.
Dwie części: M. i Boemischwinkel,

Moełke, wś, pow. kładzki na Szląsku. Fa-
bryki płótna i kopalnie węgla.
Moehnersdorf, 1369 r. Meynkartsdorf, wś,

pow. bolkowieki na Szląsku.
Moeksen (niem.) al. Koellm Pakrepschen, wś,

pow. ragnecki, st, p. Trapoehnen, ma 1171 mr.
obszaru. W 1856 r. 35 mk, Kś, Fr.

Moellen Gross (niem.), wś nad Baltykiem,.
ze st. p. i dobra rye., pow. koszaliński, 13 kil.
na płn.-zach. od m. powiat, Gleba urodzajna,
sieją najwięcej pszenicę; liczne pokłady torfo-
we, W 1877 r. 380 mk. ew. trudniących się
rolnictwem, hodowlą bydła i rybołówstwem.
WŚ ta ma zakład kąpielowy; w lecie r. 1876
bawiło tu 247 osób, We wsiach pobliskich
nad morzem leżących, jako to w Nest, Bauer-
hufen i Sorenbohm liczono w tym czasie 581
gości. Do Koszalina idzie poczta raz nadzień,
w czasie kąpielowym zaś 2 razy.  Kś, Fr.
Moelłendorf pod Markowicami, folw., pow.

inowrocławski, ob. Gaj, Poczta w Markowi-
cach. M. St,

Moeltig, wś, pow. lignicki, par. Parchwitz.
Moenau (niem.), ob. Manjow, Asz.
Moench, karczma, pow. inowrocławski, 2

dm., 19 mk., należy do dom. i gm. Siemonki.
Poczta w Włostowie. M. St,
Moenchen- Grebin (niem.), ob. Grabiny.
Moenchfart, folw. do Herrnmotschelnitz,

pow. wołowski.
Moenchgut (niem.), Tak zwano dawniej

Kamionki w pow. ządzborskim, ze względu na
to, że dobra te należały do klasztoru eremitów
ś. Augustyna w Reszlu. Kś. Fr,
Moenchhof (niem.), 1395 r. Sandkow, 1400

Gantkow, wś i folw., pow, lignicki, Dawniej
własność klasztoru cystersek w Trzebnicy,
następnie rząd, W 1843 r. 29 dm., 189 mk,
(4 kat.).
Moenchmotschelnitz (niem.), 1202 r. Mot-

sidliza, 1443 Monche Motczidlinitcz, wś i folw.
pow. wołowski. Własność klasztoru lubuskie-
go do 1810 roku. Obecnie dobra prywatne.
W 1843 r. zamek, 85 dm., 468 mk, (176 ew.).
Moenchswald, góra na Łużycach (ob. t.

V, 840).
Moenchswald, os. leśna w Hennersdorf,

pow. jaworski. ź

Moenchswall, góra pod Geppersdorf, pow,
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lwowski na Szląsku, Stał tu podobno kiedyś
klasztor.
Moenchswerder al. Jfniszy Ostrów, ob.

Chojnice.
Moenichhof, ob. Mnichy.
Moensdorf (niem.) 1.) Kłeśm al. Manchsdorf

(dok. Mingensdorf) , majątek chełm., pow. re-
szelski, st. p. Reszel o 3 kil. odl., okr. urz.
stanu cywil. Soweiden; zawiera 88 ha roli or.
iogr., 8 łąk, 5 past., 1 nieuż., razem 102 ha;
czysty dochód z gruntu wynosi 893 mrk,
Właśc, Juliusz Firley. W 1856 r. 31 mk.
2.) M. Gross (niem.), wś, pow. reszelski, st. p.
Reszel, okr. urz. st. cywil. Soweiden. W 1856
r. 317 mk. R. 1368 nadaje Jam, bisk. warm.,
wiernemu Heinken de Mynien, lokatorowi wsi
Hoemborn, 4 włóki, które bisk. kupił był od
kasztelanów zamku reszelskiego (a Castelanis
castri Resil), celem osadzenia wymienionej
wsi. Za jego trudy dajemy mu 6 wł. wolnych
od czynszu na prawie chełm. wraz z sołec-
twem; ma także mieć wolne rybołóstwo w jez.
QClawogen, ale tylko małemi narzędziami i dla
własnej potrzeby, i prawo polowania na zają-
ce. Z karczmy będzie pobierał połowę czyn-
szu, kary pieniężne z mniejszego i '/, z wię-
kszego sądownictwa. Chcemy także, aby du-
ża dolina, leżąca przy polach Hofacker zwa-
nych, była własnością całej gminy jako bło-
nie i aby tym, którym przy podziale wyzna-
czono pola po za granicami wsi (quorum por-
tiones super dictam villam ceciderunt), dano
inne w obszarze zwanym „vorlanden'. Po 8-ch
latach wolnych będą mieszkańcy na Boże Na-
rodzenie płacili po pół grzywny i 2 kuryi2
korce żyta do zamku reszelskiego; przyłącza-
my ich także niniejszem do parafii reszelskiej.
Datum Heilsberg. R, 1389 dodano do wsi tu-
tejszej jeszcze T!/, wł. boru i puszczy, R.
1617 postanowiono, że na przyszłość mieszkań-
cy będą dawać zamiast 2 korcy żyta, tylko 2
korce owsa, ponieważ nałożono na nich tłokę, do
której dawniej nie byli zobowiązani ((od.

dipl. Warm., II, str. 482). Według lustracy!

zr. 1656 było w M. 53 wł., 16 gburów, 2
sołtysów, dawali 2 łaszty i 20 korcy owsa,

94 kur, 17 gęsi, 150 fior. czynszu; 3 posiadło-

ści były puste, 4 w bardzo lichym stanie
(ob. „Zeitschr, fiir d. Gesch. Ermlands*, 1850,
str, 2691270). 3.) M. Gross (niem.), 08. leśna,
pow. reszelski, st. p. Bergeńthal,  Kś. Fr.
Moerken (niem.), ob. Mierki. >
Moerschelwitz, 1371 r. Mirslewicz, WS 1

dobra, pow. świdnieki, szkoła ewan. W 1843
r. 48 dm., 274 mk. (53 kat.).
Moerszewen (dok,), ob. Mierzejewo. ;
Moesen, 1370 r. Mesnow, 1378 Mezin, wś,

pow. nissański, Sołtystwo dziedziczne ma 197
mr.; prócz tego jest 17 gosp., 15 ogrodz., 14

komor., mających 1865 mr. Dochód obliczony

Słownik geograficzny. Tom VI. — Zeszyt 68.
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na 3147 tal. Gleba żyzna. Szkoła Rath-
mannsdorf, Br. Ch.

Moesendorf, cb. Meesendorf.
Moeskenberg al. Meskenberg,  Riekenhof

(niem,), wś, pow. elbląski, st. p. Gronowo,
okr. urz. st. cywil. Neuhof, zawiera 888 mr.,
czyli 226 ha, 21 dm., 26 dymów, 134 mk., 64
koni, 158 sztuk bydła, Wś ta zwała się da-
wniej Tannhaeuser. R. 1557 nadaje rada miej-
ska w Elblągu burmistrzowi Jakubowi Rieke
puste miejsce Tannhaeuser zwane, za rocznym
czynszem wynoszącym 20 grzywien od włóki,
aby je osadził. Drzewo opałowe i budulcowe
dla własnej potrzeby może brać z pobliskiego
lasu. Dobra te obejmowały 12 włók i zwały
się także Riekenhof. Po śmierci Riekego 1561
r. przyszły do podziału między 3-ch zięciów
zmarłego (ob. Der Elbinger Kreis von Rhode,
Danzig, 1869, str. 91). Kś. Fr.
Moesland (niem.), ob. Międzyłęż.
Moeslitz, ob. JMosswiżz.
Moesse (niem.), bagna między Więcbor-

kiem a Sępolnem, pow. złotowski, w dok. z r.
1225 Conawi zwane (ob. Schmitt: „Der Kr.
Flatow, str, 108).

Moetzlin (dok.) al. Meslino, Moycellin, wś
na Pomorzu, pod Kołobrzegiem. EK. 1238 d, 16
marca potwierdza papież Grzegorz IX joani-
tom ich posiadłości w Sławnie, w Jestin i
w Meslino, które im byli nadali ks. Raciborz
i Bogusław, synowiec jego. Datum Laterani
(ob. Perlbach: P. U. B., str. 54). R. 1309 d.
7 lipea sprzedają Jan i Otto, synowie rycerza
Marquarda Rugenwold, wś M. kapitule w Ko-
łobrzegu. Datum Colberg (tamże, str. 593).
Moewenhaken (niem.), leśnictwo, pow.

fiszhuski, st. Piława. W 1856 r. 11 mk,
Mogahnen (niem.), wś na Litwie pruskiej,

pow. fiszhuski, st. p. Grruenhofi, ma 1600 mr.
obszaru. W 1856 r. 84 mk. Okr. urz, stanu
cywil. Pluttwinnen, Kś. Fr,

Mogaiten (niem.), wś na Litwie prus., pow.
iiszhuski, st. p. Pobethen, okr. urz, stanu cy-
wil. Woytnieken. W 1856 r. 41 mk. Ks, Fr.
Mogeł (niem.), ob. Mogiła.
Mogiel, folw. do Gross-Rauden, pow. ry-

bnieki.
Mogielanka al. Mogielniczka, rz. w pow.

grójeckim, poczyna się trzema strumieniami
płynącemi ku płd, od Wilkowa, Gorzeszkotów
i Woli Pogroszewskiej i łączącemi się pod
Błędowem. Płynie ku płd. pod Dańkowem,
Mogielnicą, poczem przybiera kierunek płd.-
wsch. i pod Przybyszewem wpada dwiema od-
uogami z lew. brz. do Pilicy. Długa 26 w. Po-
wyżej Przybyszewa przyjmuje strugę płyną-
cą z płn. od Łęczeszyc, Groszczyna i Długowo-
li. Na mapie hydrogr. nazwana jest nadto od

Błędowa do Mogielnicy Rawką, niżej do uj-
ścia Nizią, J. Bliz,
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Mogielnica 1.) os. miejska, dawniej mko,
nad rz, Mogielanką, pow. grójecki, odl. 17 w.
od Nowego Miasta nad Pilicą, 21 w. od Grój-
ca, 63 w. od Warszawy, 47 w. od Radomia,
Leży przy drodze bitej z Grójca do Nowego
Miasta, w nizinie bagnistej nadrzecznej, Po-
siada kościół par. mur. i drugi drewn., syna-
gogę, dwie szkoły począt. męzką i żeńską, sta-
cyą pocztową, urząd gminny, gospodę chrze-
ściańską, 161 dm. (1 murow., dawny ratusz) i
3100 mk., w tej liczbie 1212 kat. (572 męż.
i 640 kob.), 1887 żyd. (902 męż. i 985 kob.).
Należy do sądu gm. okr, III w Błędowie,
Z zakładów przemysłowych istnieje tu 5 gar-
barni z prod. na 10,000 rs. i 5 białoskórni
z prod. na 2,038 rs. Przemysł sukienniczy
dawno tu się rozwinął, Święcicki w Opisie
Mazowsza (z początku XVII w.) powiada, iż

_M. „słynęła z tkactwa i wyrobu niewykwin-
tnych sukien, Przemysł ten dawniej stał
na wyższym stopniu; według podania bywało
tu po 20 majstrów sukienników. Również
mieszka tu zdawna znaczna liczba szewców.

 Garncarze tutejsi wyrabiają za kilka tysięcy
rubli rocznie prostych naczyń kuchennych,
które rozwożą po okolicznych miasteczkach.
Mieszczanie tutejsi trudnią się także uprawą
warzyw, sprzedawanych głównie w Warsza-
wie. Żydzi, jak zwykle, zajmują się handlem i
kramarstwem przeważnie. Niegdyś wś, którą
Ziemowit, ks. mazowiecki, darował w r. 1249
cystersom w Sulejowie; zaś Trojden, ks. na
Sochaczewie, Wiskitkach i Ciechanowcu, przy-
wilejem 1317 r. wyniósł na miasto, Ziemowit,
ks, czerski, zamienił obowiązki mieszczan na
opłaty pieniężne, w r. 1350 potwierdził po-
przednie i poczynił nowe nadania w r. 1358,
równie jak Ziemowit IV, ks. płocki, w r. 1421.
Kazimierz Jagiellończyk pozwolił w r. 1469
zaprowadzić bractwa i cechy, których wyli-
czenie pokazuje jak znaczne i zamożne już by-
ło wtedy miasto. Zygmunt I wyznaczył tu
jarmarki i targi w r. 1528, potwierdził da-
wniejsze przywileje w r. 1530. Zygmunt Au-
gust uwolnił od dawania podwód i od różnych
innych powinności przywilejami z lat 1549,
1550, 1556, 1557, 1562 i 1566. Stefan Bato-
ry urządził cechy 1576 r. Potwierdzili przy-
wileje Zygmunt III wr. 1593, Władysław
IV r. 1639, Jan Kazimierz r, 1649, August
III r. 1750, Stanisław August w latach 1775,
1780, 1792, nakoniec rząd pruski w r. 1796. |.
Przykładali się do wzrostu miastą też opaci
sulejowscy przez roztropne urządzenia, lub
zwolnienia od powinności klasztornych. Nale-
żała ona do cystersów do r. 1788, w którym
za zezwoleniem stolicy apostolskiej przeszła
na własność Bazylego Walickiego, woj. raw-
skiego, przez zamianę na inne dobra. "Ten ob-
jąwszy w posiadanie miasto, samowolnością 
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swoją i zaborem własności miejskich, przyczy-
nił się znacznie do upadku tegoż i sporów,
które mieszkańców do ubóstwa przywiodły.
W nowszych atoli czasach zaczęło ono wzra-
stać szczególnie przez osiedlanie się żydów,
którym dawniej mieszkanie było wzbronione.
Kościół paraf. założony tu został w XV w.
przez opatów sulejowskich, Powtórna erekcya
nastąpiła w 1528 roku. Obecny zbudowany
w 1768 r. Prócz tego jest drugi kościołek
drewniany $Ś. Trójcy na cmentarzu grzebal-
nym, również dawny. Dobra M. składają się
z folw. Wężowca i Otalążka, osady, dawniej
miasta M., wsi: Otaląż, Otalążka i Cegielnia,
rozl, mr. 1412: gr. or. i ogr. mr. 757, łąk mr.
24, past, mr. 496, wody mr. 11, zarośli mr.
4], nieuż., place i w osadach mr. 79; bud, mur.
1, z drzewa 38. Osada M. os. 172, z gr. mr.
2263; wśOtaląż os. 19, zgr. mr, 552; wś
Otalążka os. 12, z gr. mr. 266; wś Cegielnia
08. 4, z gr. mr, 35. M. par., dek. grójecki,
obejmuje osadę miejską t.n., tudzież wsie i
folw.: Otalążka wś z folw., Wężowiec, Otaląż
z Cegielnią, Miechowice, Popowice, Jastrzębie
z młyn. Urusty, Główczyn, Główczynek, Ka-
plin, Wodziczna. Liczba dusz dochodzi do 3000.
M, gmina obejmuje tylko osadę miejską t. n.
wraz z należącemi do mieszczan gruntami,
2.) M., wś, pow. płocki, gm. Majki, par. Łęg,
odl. o 24 w. od Płocka, ma 10 dm., 139 mk.,
569 mr. gr. dobr, 15 nieuż. W 1827 r. 14
dm., 97 mk, Folw. i wś M, rozl. mr, 552: gr.
or. i ogr. mr. 422, łąk mr. 58, past. mr. 44,
zarośli mr. 8, nieuż. i place mr. 25; bud, mur.
3, z drzewa 9; płodezmian 6-polowy. Wś M.
os, 15, z gr. mr. 152. Do dóbr M, należał
folw. Łęg Kasztelański, Br, Ch.

Mogielnica, Johelnica (mor.), strumień na
Szląsku austr., wpada do Morawki, dopływu
Ostrawicy. |

Mogielnica, ob. Mogilnica.
Mogielniczka, folw., pow. płocki, gm, Maj-

ki, par. Łęg, odl. o 22 w. od Płocka, ma 2
dm., 18 mk., 127 mr. ziemi or. i 5 mr. nieuż,
Folw. M. Leonardy rozl. mr, 138: gr. or. i ogr.
mr. 96, łąk mr. 22, lasu mr. 16, nieuż. i place
mr. 4; bud, mur. 4, z drzewa 4, Br. Ch.

Mogil (niem.), ob. Mogiła.
Mogilanka, mała rzka w pow. nowogródz-

kim, prawy dopływ Myszanki, zaczyna się po
za wsią Mogilany, długa około2w. 4. Jel:
Mogilanka al. Mogilonka, ws nad bezimien-

ną rzką, dopł, Niemna, pow. miński, w 3 okr.
pol. kojdanowskim, gm. Nowo-Świerżeń, przy
drodze z mka Bobowni do Nowego-Swierżnia;
20 osad; miejscowość bezleśna, grunta i łąki
dobre. A. Jel.
Mogilańska wyżyna w gub. grodzieńskiej,

między dorzeczami Niemna, Bobra, Supraśli,

Świsłoczy, stąnowi dział wodny między dorze-
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czami Niemna i Narwi. Wznosi się ona przy
Sokołach 765 stóp, przy Sadowie 703 stóp a
przy Mogilanach przedstawia szereg wzgórz
sięgających 675 stóp i noszących nazwę Mo-
gilańskich gór.
Mogilany 1.) wś nad rzką Mogilanką, pra-

wym dopł. Myszanki, w płd.-zach. str. pow. no-
wogródzkiego, w 3 okr. pol., gm. Nowo-Mysz,
8 osad; miejscowość nieco falista, w promieniu
kilku wiorst mało leśna. 2.) M, folw., pow.
nowogródzki, od 1860 własność Majewskich,
przeszło 61/, włók, A. Jel.

Mogilany, ob. Jfokylany.
Mogilany, wieś, pow. wielicki, leży pod

319388 wsch. dłg. od F, i 49957 płn. szer,,
na górze mającej 396 mr. wzniesienia npm.,
przy gościńcu z Krakowa do Izdebnika, który
we wsi obok kościoła łączy się z drogą gmin-
ną prowadzącą na wschód do Sieprawin. Gro-
ściniec ten stanowi część dobrze znanej drogi
bitej prowadzącej do Nowego Targu i pod Ta-
try. Od strony północnej, t. j. od Krakowa,
wznosi się gościniec zwolna na upłazisty stok
góry mogilańskiej, a od szczytu spuszcza się
nagle wężykowato ku południowi. Na samym
szczycie góry znajduje się obszerna czworo-
boczna płaszczyzna z murowanym piętrowym
domem zajezdnym. Wstronie zachodniej za-
myka ją mur otaczający park, w którym
stoi obszerny, z dawnego zamku przerobiony
dwór i szereg drewnianych jatek; od zach. za-
myka ten rynek kościół, zajmujący jeszcze
o kilka metrów wyższe miejsce. Południowy
stok góry zajmują domy włościańskie, tworzą-
ce dwie grupy, jednę na płd. od dworu, drugą
na płd. od kościoła. Chaty schludniejsze jak
w innych pobliskich wsiach, świadezą o wię-
kszej zamożności mieszkańców. Śród chat wy-
rożnia się dom szkolny, zabudowania parafia]l-
ne i pocztowe. Główną zasługę podniesienia
dobrobytu tej okolicy należy przypisać zmar-
łemu około r. 1879 Józefowi Konopce, właści-
cielowi M. i Głogoczowa, który wystarał się
o zaprowadzenie tutaj urzędu pocztowego, od-
nowienie jarmarków, założył fabrykę narzędzi
rolniczych i podniósł uprawę roli. M., SZCZe-
gólmiej dwór i kościół, mają wspaniały widok.
W dzień pogodny, zwłaszcza przed zachodem
słońca, można gołem okiem przejrzeć dolinę
Wisły. Na sinem pasmie wzgórz olkuskiej
wyżyny w królestwie kongresowem rysują
się jasno w promieniach słońca Bielany, Ty-
niec, Tenczyn, Kopiec Kościuszki, Krakusa,
wieże i baszty Wawelu i kościołów krakow-
skich aż po Mogiłę; jeżeli zaś zwrócimy się
ku płd., to znowu na ciemnem tle szczerba-
tych Tatrów i Babiej góry rysują się białe
szczyty Kalwaryi i Lanckorony. Oddalenie
od Krakowa w linii prostej wynosi zaledwie
12 kil.; gościniec zaś w skutek zwrotów i nie»
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równości terenu ma 16 kil. Góra mogilańska
stanowi niejako podnóże wysokiego Beskidu.
Jej podstawę tworzy piaskowiec, w którym
Bredetzky (Reise d, Galizien, 1804) dopatrzył
się żył chlorytowych, które ten kamień czy-.
nią podobnym do marmuru. Haquet ocenił
układ geologiczny jako złożony z iłu, pia-
skowca, porfiru i porfiro-łupku. Utrzymuje
on, że koryto Wisły musiało być wyrzniętem
w odległych czasach po południowej stronie
tej góry, a dopiero później wyrobiła sobie
woda nowe łożysko po pod Bielany. Gleba
z natury mniej urodzajna, złożona z gliny i
wapienia, przez racyonalną kulturę została
bardzo poprawioną. M, mają 1397 mk., z któ-
rych 47 na obszarze więk. pos, Są oni, prócz
Jednej rodziny izraelskiej, rzym.-katolikami i
należą do szczepu krakowiaków. Lud jest
w ogóle rosły i dorodny, lubuje się w pię-
knych koniach, otacza chaty drzewami, często
owocowemi. Pos, więk, spadkob. Ś. p. Józefa
Konopki ma obszaru 152 mr. roli, 13 ogr. i
łąk, 26 past. i 144 mr. lasu; pos. mn. 731 ro-
li, 154 łąk i ogr., 109 past. i 65 mr. lasu. La-
sy pokrywają stoki południowo-wschodnie
góry i są częścią liściowe, częścią szpilkowe.
Parafia została erygowana w r. 1440 (Długosz,
Lib. Ben. II, 175) przez 00. cystersów szczy-
rzyekich, ówczesnych właścicieli M. i Głogo-
czowa, ale teraźniejszy murowany kościół
wzniósł w r. 1604 Mikołaj z Trzcieńca Borek,
dziedzic M. Jest to budynek niewielki, nie-
ozdobny, czysto utrzymany. Prof. dr. Łepkow-
ski (Rocznik Tow. nauk. Krak, z r. 1861) po-
daje do tej wsi dokument erekcyjny parafii
i wypisy z wizyty dziekana skawińskiego
1445 r. i księgi retaxacyi zr. 1329. Dalej
podaje w całości dyplom polski Michała Jor-
dana, wystawiony 22 kwietnia 1633 r., powię-
kszający utrzymanie bakałarza, nadając mu
dochody z targowego na ś, Bartłomiej i ś,
Wojciech i gdyby jeszcze kiedy jakie targi
przy tym kościele były, Parafia (dyec. kra-kowskiej, dek, skawińskiego) obejmuje Bu-
ków, Chorowice, Kuleszów, Konary i Włosań,
z ogólną liczbą 3685 rz.-kat. i 219 izrael. M.
należą do najdawniejszych osad polskich, Po-
dług dyplomatów wydrukowanych w Kode-
ksie Małopolskim, darował tę wś Goworkowi
Leszek, ks. krakowski i sandomirski, zwany
Białym, Wdowa po Goworku Miłosława, da-
rowała ją wojew. krak. Teodorowi, co ks, san-
dom. 1231 potwierdził (str. 20), a następnie
1254 r. zatwierdził także Henryk, ks, krak, i
szląski (str, 21). Teodor przekazał ją 1248 r.
klasztorowi szczyrzyckiemu cystersów za po-
zwoleniem Bolesława Wstydliwego (str. 21),
a gdy i bratankowie Teodora, Klemens i Ma-
rek, synowie Marka, wojew. krak., dyplomem z r, 1254 w obecności Bolesława, ks, krak,
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dsandom., na tę darowiznę się zgodzili (str.
45), uwolnił tenże Bolesław mieszkańców M.
dyplomem z r. 1255 (str, 49) od różnych ucią-
żliwości prawa polskiego. Cystersi posiadali
M. do r. 1560, w którym ich imieniem opat
Jam Janowski zamienił Głogoczów, Włosań i
M. z Wawrzyńcem Spytkiem Jordanem z Za-
kliczyna i Melsztyna, kasztel, krak., na Wilko-
wisko Wielkie i Małe, Raciborzany i części
w Markuszowie i Porębie, zatrzymując dzie-
sięciny klasztorowi. Spytek mieszkał tutaj do
śmierci (F 1568) i na jego dworze chętnie ba-
wił Mikołaj Rej z Nagłowice, a nawet tutaj
wygotował pismo p. t.: „Ku zacnym a sła-
wnym Polakom napomnieniu*. Gdy na tym
Spytku wygasła linia Jordanów, przechodziły
M. prawem spadku na krewnych, mianowicie
Taszyckich i Tarłów. Już na początku bieżą-
cego wieku M. były w posiadaniu Konopków,
którzy je i teraz dziedziczą, M. graniczą na
płn. z Chorowicami i Gajem, na wsch. z Kona-
rami, na płd. z Włosaniem i lasem Bronaczo-
wą, na wsch. z Kuleczowem. Oprócz wymie-
nionych w tekscie, są jeszcze wzmianki o M.
w Morawskiego Sądeczczyźnie (I, 114 i122)i
artykuł w Siarczyńskiego Dykcyonarzu geogr.
Galicyi (rkp. Bibl. Ossol, M 1835). Monogra-
fią M. wydał Józef Konopka (Wieś Mogilany,
Kraków 1885, z mapą). Mac.

Mogili (dok.), pewnie Mogiły, miejscowość
pod Kamieniem w pow. złotowskim, dziś już
nie istnieje (ob. Perlbach P. U. B., str. 232—
294, w dok. zr. 1275). A...

Mogilna, rz., dopływ Dzierzbi w pow. kol-
neńskim,

Mogilna, attyn. dóbr Dobroń w pow. ła-
skim,
Mogilna 1.) rzka w pow. mozyrskim, bie-

rze początek w okolicy zaśc. Zimowa-Buda,
płynie w kierunku płd.-zach., z lewej str. za-
sila się rzką Wilczy Czerew, z prawej str.
 rzką Zagoliczną i przeciąwszy drogę wiodącą
z Ostrożanki do Bujniewicz, poczyna się zwać
Mołodaja (ob.). 2.) M., ob. Mokilna. A. Jel.

Mogiinia, wś, pow. kóbryński, na płd.-
zachód od Janowa.

Mogilnica 1.) wś i folw., pow. chełmski,
gm. Siedliszcze, par, Pawłów, odl. Ż1 w. od
Chełmna a 5 w. od linii dr. żel. nadwiślań.
W 1827 r. 56 dm., 265 mk, Jest tu cerkiew
par. dla ludności rusińskiej, szkoła począt.,
gorzelnia, młyn wodny i pokłady kamienia
wapiennego. Folw.M.z wsią M. i Dobromyśl
rozl. mr. 2357: gr. or. i ogr. mr. 1056, łąk mr.
473, past. mr, 98, lasu mr, 576, nieuż. i place
mr. 154; bud, z drz. 51. WŚ M. os. 50, z gr.
mr. 1178; wś Dobromyśl os. 19, z gr. mr. 319,
2.) M. al.Mogielnica, wś, pow. sokołowski,
gm. Korczew, par. Skrzeszew, w dolinie rz,
Bugu, odl. 4 w. od Drohiczyna. Ma 20 dm., 
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136 mk., 327 mr. ziemi. W 1827 r. było tu
14 dm., 68 mk, Położenie faliste, gleba ży-
tnia. Kurhany, grodzisko, groby kamienne.
Osada starożytna i za Jadźwingów prawdopo-
dobnie warownia, 3.) M. al. Mogielnica, wś,
pow. augustowski, gm. Dębowo, par. Janiny,
odl. 22 w. od Augustowa. Leży na piaszczy-
stej wyniosłości, górującej nad błotami rz, Bie-
brzy; ma 54 dm., 505 mk., 1305 mr. obszaru.
W 1827 r. wś rząd., 42 dm.,, 254 mk. Wcho-
dziła w skład dóbr Łabno. Br. Ch., 7. £.

Mogilnica 1.) wś, pow. słonimski, po lewej
stronie rz, Szczary. 2.) M., folw. nad rz,
Droczyłówką, w płd.-zach. str. pow. nowo-
gródzkiego, o l milę na płd. od Nowogródka,
w 2 okr. polic. horodyszczańskim, w miejsco--
wości pięknej, dość lesistej, 84 mr. gleby wy-
bornej; od 1869 r. w nagrodę dany urzędniko-
wi Michajłowskiemu. : A. Jel.

Mogilnica, kilka chat w pow. rzeszowskim,
leżących na praw. brz. potoku t. n., na 250 m.
npm., w stronie zach. od Boguchwały lub
Pietraszówki, po wschodniej stronie gościńca
z Rzeszowa do Strzyżowa. Na płd. są oddzie-
lone małem wzniesieniem od Lutoryża, na płn.
rolami od Niechobrza i Racławówki, od zach.
zaś są zasłonięte dużym lasem, zwanym Bogu-
chwalski las, pokrywającym wzgórza, z któ-
rych najwyższe: Niechobrz 391 m. i Babia gó-
ra 563 m. Mac.

Mogilnica al. Mogielnica, dział górski i
szczyt w Beskidach rabczańsko-dunajeckich,
Dział ten ciągnie się od Mszany Dolnej aź do
Przyszowej, na przestrzeni 3'/, mil i legł na
płn. od Gorców. Rzeka Łososina przerzyna
go i oddziela właściwą M. od działów dalej na
płn. rozłożonych, przedewszystkiem od działu
Śnieżnicy, Wzniesienie M. 1171 m., Śnieżni-
cy 1006 m. Inne szczyty uwagi godne w tym
dziale są: Lubogoszcz 967 m., Kobylica 924
m., Łopień 951 m., dalej na wschodzie Modyń
1032 m. i Jaworz 921 m. Dział szczytu Mo-
gilnicy legł między dolinami Łososiny od
zach., Kamienicy od płd., a pot. Mogilnicą od
wsch. Potok płynący przez wś Chyżówki od-
dziela M. od grupy Łopienia, rozłożonej dalej
na płn. Leży pod 37%57' wsch. dłg. g, F., a
49039'15' płn. sz. g. Stoki lesiste, Śródle-

śne polany. Br Br. G.
Mogilniea 1.) pot. górski, wypływa z pod

Mogilnicy, z południowej jej pochyłości; pły-
nie wprost na płd. i tworzy granicę między
Półrzyczkami a Słopnicami Królewskimi (pow.
limanowski). Długość biegu 31/, kil. Zlewa
swe wody do Kamienicy z praw. brz. 2.) M.,
pot, górski, wytryska w dziale Mogielnicy,
w obrębie gm. Słopnie Królewskich, w pow.
limanowskim; płynie górską doliną na płn.i
płn-wschód i po 7 kil. zlewa swe wody do
pot. Słopnickiego, dopływu Łososiny. Zródła  
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leżą 800 m. npm., ujście 479 m. npm. Zabiera
liczne strugi górskie. 3.) M. al. Mogielnica,
pot., powstaje ze źródeł leśnych w obrębie gm.
Niechobrza, w pow. rzeszowskim; płynie łącz-
kami niechoberskimi na wschód, tworzy na
niewielkiej przestrzeni granicę między Nie-
chobrzem a Lutoryszem, w końcu przerzyna
obszar Boguchwały i na wschodnim krańcu
tejże wsi zlewa swe wody do Wisłoka. Dłu-
gość biegu 7 kil. Br. G.
Megilnica al. Mogielnica, wś, pow. trębo-

welski, graniczy na wsch. ze Słobódką janow-
ską, Zniesieniem i Budzanowem, na południe
z Wierzbowcem i Laskowcami, na zach, z Ma-
teuszówką i Romanówką. Przez środek wsi
przepływa potoczek Ryczką zwany, mający
swe źródła w stepach strusowskich, na grun-
tach należących do gmin: Brykula Stara 1

Chmielówka. Ta ostatnia wieś nazywała się
dawniej Wieniawka, gdy jednak 21 lipca 1809
r. korpus austryaków pod komendą generała
Pikinga zostający, poddał się wojsku polskie-
mu, dowodzonemu przez podpułkownika Strzy-
żowskiego, rząd austryacki, chcąc zatrzeć pa-
mięć tego faktu, w r. 1815 zmienił nazwisko
wsi Wieniawka na Chmielówkę. Potok po-
wyższy przepływa przez Romanówkę i Mogil-
nicę i dalej płynie granicą lasów mogilnickich
i budzanowskich i pod przysiołkiem Zniesienie
wpada do Seretu, M. jestto wieś podolska,
stepowa, rozłożona w jarze, śród wyżyny (od
127:7 do 183'6 metr,). Sama osada, schowa-
na w parowie nad potokiem, ciągnie się dłu-
gim pasmem od wsch. ku zach., na płn, ku
Trębowli i Strusowowi, na zach. ku strusow-
skim stepom i rozsypanym na nich wsiom:
Bernadówka, Słobódka Struska, Tiutków, Da-
rachów, Ostrowczyk, Brykula Nowa i Stara,
Chmielówka, Dobropole, Kulczyce i Mateu-
szówka. Ku rzekom Seret i Strypa, na płd.-
ząch. ku Buczaczowi i na płd. ku Dniestrowi
roztacza się nieprzejrzany okiem widok szero-
kich pól, pooranych w parowy i niezbyt wy-
sokie podłużne pagórki. Gdzie niegdzie ster-
czy przy drodze krzyż kamienny z czerwonej
płyty piaskowca z gruba wyciosany, a na nim
Matka Boska z dzieciątkiem lub św. Mikołaj
jaskrawymi farbami wymalowany. Na polach
wznoszą się mogiły, kryjące w swem łonie
kości dawnych obrońców tej ziemi lub jej na-
jezdzców. Od wsch. i płn, czerni się pas la-
sów nad brzegiem Seretu, a na płn. o 10 kil.
od M., nad stromym brzegiem Seretu widać
malownicze ruiny pobazyliańskiego monasteru
w Podgórzanach. Przestrzeń: dwor. gr. or.
2684, tak i ogr. 119, past. 72, lasu 470; włośc.
gr. or. 4035, łąk i ogr. 436, past. 24, lasu 16
kw. m. Gleba dobra podolska. Ludn. rzym.-
kat. 418, gr.-kat. 1370, cerkiew mur. pod
wezw. Św. Michała, w filii Mogilnica Stara
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1129, cerkiew pod wezw. św. Trójcy, w filii
Romanówka 1304, cerkiew pod wezw. św.
Krzyża mur., razem 3893 (jedna z najlepszych
parafii, proboszcz ma 300 mr. roli i dochody,
które ze względu na liczbę i zamożność para-

fian kilka tysięcy zł. w. a. rocznie wynoszą);
przy filii w M.-Starej jest wikary. Dek. trę-
bowelski, dyec, lwow. Rzym.-katol. parafia
w miejscu, fundowana w r. 1851, systemizo-
wana w r. 1858, erygował ją i zaopatrzył Jó-
zef hr. Starzeński, były właściciel tych dóbr,
który swoim kosztem wymurował kościół pod
wezw. św. Józefa. Do parafii przyłączono 8
miejscowości: Brykula Nowa o9 kil. z 55,
Brykula Stara 0.8 kil. z 232 (zaśc. szlach.),
Chmielówka o 7 kil. z 46, Józefówka o 5 kil.
z 18, Kulczyce o 4 kil. z 90, Mateuszówka o 6
kil. z 89, Romanówka o 1 kil. z 252, Worce-
lówka o 8 kil. z 18 rzym.-kat.; ogólna liczba
chrześcian 1213, izrael. 375. Wieś dzieli się
na 2: części: M.-Nowe i M.-Stare, obydwie łą-
czą się bezpośrednio ze sobą i stanowią jedną
gminę polityczną i katastralną. Do majątku
tego należała także Romanówka, otrzymał ją
w spadku po ojcu Leopold hr. Starzeński,
znany jako autor kilku dzieł dramatycznych ,
który ją odprzedał Michałowi Bogdanowi-
czowi, właścicielowi pobliskiego  Kossowa,
Sąd pow. Budzanów, notar. Trębowla, urząd
poczt. Chmielówka; 2 szkoły etatowe, jedna
w M.-Starej, druga w M.-Nowej, każda

o 1 nauczycielu, należy do rady szkol. okr.
w Trębowli. Są tu kamieniołomy czerwone-
go piaskowca, z których wyrabiają płyty na
chodniki, oraz schody, toczydła i bruski do
ostrzenia kos, które przez Podwołoczyska idą
do Odessy, aztamtąd nadaleki wschód do Per-
syi i Chin. Jest także mały młynek wodny
na potoku, była gorzelnia, obecnie rozebrana,
Przez M, przechodził dawniej gościniec z Trę-
bowli do Buczacza i teraz jeszcze w czasie
suchej pory roku uczęszczany. Jest tu sta-
dnina koni wschodniego pochodzenia, troskli-
wie przez właściciela pielęgnowana, w lesie
i na polach liczna zwierzyna, szczególniej za-
jące, sarny i lisy, oraz na polach dropie, które
się w zbożach na rozległych tutejszych łanach
wy wodzą 1 od śniegu do Śniegu pasą. Ogród
piękny i starannie utrzymany, przez który
prowadzi do mieszkalnego domu ulica z od-
wiecznych lip, a na dole nad strumieniem ro-
sną olbrzymich rozmiarów nadwiślańskie to-

pole. Na polach są liczne mogiły i wyorują
tu często starą broń i zbroje, przechowane
w prywatnem muzeum właściciela M., który
ma bardzo piękną kolekcyę numizmatów, jako

też starych dokumentów, książek i pamiątek
narodowych. W M. między włościanami jest
wiele rodzin szlacheckich. Ludność tutejsza
czuje potrzebę oświaty; posyła chętnie dzie-
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ci do szkółek, a niektórzy majętniejsi i do
szkół średnich. Mogilnickie starostwo niegrodowe,
w ziemi haliekiej, pow. trębowelskim, podług
spisów podskarbińskich z r. 1771 składało się

_ze wsi: M., Romanówka i Chmielówka z przy-
-_ ległościami, które posiadał wówczas Michał

- „Skrzetuski, opłacając z nich kwarty złp. 4102
gr. 5. Po zajęciu tego sstwa przez rząd au
stryacki, sprzedane zostało Maciejowi Sta-
rzeńskiemu w d. 5 lipca 1778 r. za złotych
reńskich 79400. B. R.

Mogilnica, rzeczka w pow. kościańskim,
wpada do Obry z praw, brzegu pod wsią Wiel-
kie Łęki,

Mogilnickie brzeziny, pow. chełmski, ob.
Brzeziny 10).
Mogilno 1.) kol. i os, leś., pow. łaski, gm,

Wymysłów, par. Dobroń. Leży na lewo od
drogi bitej z Pabianie do Łasku. Kol. ma 58
dm., 512 mk., 1247 mr. (507 mr. roli); os. leś,
rząd. 15 mr, W 1827 r. wś rząd., 35 dm., 249
mk, 2.) M., kol., pow. sieradzki, gm. Dzie-
rzązna Wielka, par. Rossoszyca, odl. od Sie-
radza w. 16; dm. 61, mk. 218. Br. Ch.

Mogilno al. Iohylna, wś nad bezim, strugą,
pow. piński, w 3 okr. polic. płotnickim, gm.
Płotnica, przy drodze ze wsi Dubieńca, przez
zaśc. Jastrebla do osady karczemnej nad brz.
Prypeci, zwanej Hajdamaszka, kędy zawijają
flisący; 7 osad, 27 mk.; odludne, zapadłe Po-
lesie; kurhany przedhistoryczne. Własność
Kieniewicza. A. Jel.

_ Mogilno al. Z/ohilno, dobra nad rz. Niewie-
dranką i jez, M., pow. siebieski, o 48 w. od
Biebieża, w 2 okr. polic, w 4 okr. sąd. (ne-
welski), dawne dziedzictwo Ogińskieh, dziś
własność Franciszka Mohla. Ziemi dworskiej
wraz z folw. Łoin, Szewin i Nowołganawo
2515 dzies. Zarząd gminy mogilańskiej , z 1649
dusz złożonej, mieści się we wsi Hrebło. M.K.

Mogilno, okilno, wś, pow. owrucki, na le-
wym brzegu rzeki Uż, do której wpada tu
potok płynący od wsi Dawydki, na szosie
z Zytomierza do Owrucza, o 8 w. od Iskoroś-
cia. We wsi znajduje się staw, który formu-
je rz. Uż na granicy z pow. żytomierskim.
Składową część gruntu stanowi szary i czer-
wony granit, z których pierwszy przechodzi
do pow. żytomierskiego pod mczko Uszomierz,
Była tu st. poczt., dziś zniesiona, 4. LD. Br.
Mogilno, WS, pow. grzybowski, Mieści się

na odosobnionej górze, 450) m. npm. Górę tę
prawdopodobnie oderwały wody od pasma Ro-
sochatki. M. odl. o 18'1 kil, od Grybowa,
leży w górskiej, lesistej okolicy, nieprzystę-
pnej dla braku gościńców. Parafia rzym.-kat.
i kopalnie nafty. O formacyi geologicznej tu-

_tejszej góry pisze Kosmos (1882 r., str, 369
do 571). Wschodnie stoki góry, z której pły-
nie potok Łubinka, mają u spodu warstwy  

 

ropianieckie pokryte czerwonemi iłami. Są to
podkłady górno-ropianieckie, o ile można
wnioskować ze skał widocznych, mianowicie
z płytowych, szarych, mikowych piaskowców
iciemnych łupków. Słabo rozwinięte czer-
wone iły stanowią nieznaczną pokrywę. W sa-
mej górze znajdują się pasma menilitowe.
W tem miejscu znajdują się dwa szyby. Po-
łudniowy stok eoceniczny jest bardzo malo-
wniczy. Równolegle z drogą ku Nowemu
Sączowi pojawiają się piaskowce i łupki eoceń-
skie, wyglądające w świeżym przełomie sina-
wo a zwietrzałe żółto-brunatno-manganowe.
Szczyt góry zdaje się być zbudowanym
z warstw młodszych od eocenu, albowiem
w kamieniołomie odsłoniętym w pobliżu dwo-
ru są piaskowce gruboziarniste, obfite w wa-
pno żółte, zawierające okruchy muszel. Na
północnym stoku góry, ku Swiegocinowi, są
znowu warstwy menilitowe, t. j. czekoladowe
lub ciemne łupki z resztkami rybiemi, Walter
i dr. Dunikowski sądzą, że górnictwo naftowe
w tem miejscn na północnym stoku góry, gdzie
się znajduje kilka szybów w warstwach meni-
litowych, niema przyszłości, to też te szyby
pogłębiają się nieustannie. Gleba nieurodzaj-
na, to bowiem powtarza się we wszystkich
miejscach, gdzie się pojawia ropa. Duże lasy
pokrywające górę Czarną (715 m. wysokości),
ciągną się na płd, od M. Wieś ma 526 mk,
rzym,-kat,, z których 38 na obszarzewiększej
pos. Feliksa Grłębockiego i Stanisława Wysz-
kowskiego, mającym 395 mr. ornej roli, 20
mr. łąk i ogr., 59 mr. past. i 204 mr. lasu;
pos. mniej. ma 393 mr. roli, 46 mr. łąk i ogr.,
59 mr. past, i 9 mr. lasu. Kościół parafialny
drewniany, nieznanej erekcyi, istniał jednak
już w XV w, za Długosza (Lib. Benef, II,
304) i wówczas obejmował wsie parafialne:
Koniuszową, Tyluszową, Smylno, Komorowi-
ce, Długą Łąkę i Podegrodzie. Tytuł $, Mar-
cina pozostał dotychczas, ale parafia ma teraz
tylko dwie wsie: Koniuszową i Posadową, Na.
leży do dyec, tarnowskiej, dek, bobowskiego.
Ogólna liczba parafian dochodzi do 1300 i 11
izrael. M. istniało już na początku XIIIw.,
wspomina je nadanie Gryfiny z r. 1229, czy-
niącej darowiznę 100 łanów frankońskich na
rzecz Jana Bogusza (Bożego), mieszczaniną
z Kamienicy, t.j. Nowego Sącza, który na
swym plącu wybudował w rodzinnym mieście
klasztor (Morawski, Sądecz. L, 189). wxXvVv
w. należało M. do Pieniążków, a w połowie
XVI w. spółdziedzie tej wsi Adam Rożen, ja-
ko opiekun sierot zmarłego brata Piotra Bru-
śnika nie płacił do kościoła bruśnickiego dzie-
sięcin i za to popadł w klątwę kościelną (Mo-
rawski, Sądecz. LI, 406). W 1552 r. był
proboszczem Jakób Rożen, prawdopodobnie
człowiek świecki, gdyż obok niego jest wy-
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mieniony drugi pleban ks. Jakób Kiwek. M.
graniczy na płn. z Trzycierzem i Świegocinem,
na wsch. z Posadową, na zach. z Koniuszową,
a na płd. przez lasy z Mszalnicą, Mac.

Mogilno, miasto powiatowe departamentu
bydgoskiego. Leży pod 520 4! szer. płn. i pod
85? 81? dłg. wsch, od Ferro, na grupie wzgó-
rzy, nad jeziorem i rzeczką Żabienką, wpada-
jącą do Małej Noteci, Odl. 80 kil. od Pozna-
nia a 50 kil. od Gniezna. Ze wschodu ota-
czają je łąki torfowe, z płd. i zach. wielkie,
głębokie jezioro. W r. 1871 było w M. 138
dm., 2023 mk., 618 ew., 1218 kat., 187 żyd.
W r. 1875 było 2100 mk. wr. 1681 zaś
2464 mk., 727 ew., 1528 kat. i 199 żydów;
większa połowa, przeszło 1400, stanowią po-
lacy, Mieszkańcy trudnią się przeważnie ro|l-
mictwem i handlem. M. jest siedzibą landra-
ta, komisarza obwodowego, urzędu katastro-
wego, urzędu celnego, poborcy powiat., budo-
wniczego pow., fizyka pow., chirurga powiat.,
weterynarza pow. Sąd okręgowy należy do
sądu ziemiańskiego w Gnieźnie, Kościół ka-
tolieki parafialny należy do dekanatu żniń-
skiego. Parafia ma 3811 dusz. Kościół pro-
testancki paraf. należy do dyecezyi inowro-
cławskiej, dynagoga. Ńzkoła rektorska i ele-
mentarna kilkóklasowa. W 1871 r. 495 analf.
Fabryka mączki, olejarnia, bank ludowy czyli
kasa pożyczkowa, licząca kilkuset członków.
Towarz, rolnicze polskie mające 54 członków.
Urząd pocztowy trzeciej klasy, stacya tele-
graficzna, poczthalterya, poczta osobowa do
Strzelna, poczta listowa do Dąbrowy, do Wy-
lasowa i do Gębic. Stacya kol. żel. poznań-
sko-bydgoskiej, st. telegr. druga na dworcu
kolei żelaznej. (Gościniec przez Dąbrowę do
Barcina, z dworca do Gębice, do Kwieciszewa.
M. należy do rzędu starożytnych osad, przed-
historycznych zapewne, na obszarze Wielko-
polski, Nadjeziorne położenie na wzgórzach
panujących nad torfiastymi łąkami stwierdza
to przypuszczenie, W XI w. musiała być tu
już dość ludna osada, kiedy jednocześnie pra-
wie powstają tu aż trzy kościoły. Około
1060 r. król Bolesław Śmiały zakłada tu kla-
sztor benedyktynów z kościołem św. Jana
Ewangielistyi sprowadza zakonników z Tyńca.
Wprawdzie przywilej fundacyjny, ogłoszony
w Mod, Dypl. Wielkopolskim, przedstawia
pewne sprzeczności, dla których Helzel odno-
sił go do 1155 r., niemniej jednak treść jego
jest wiarogodną, Otóż z podanych szczegó-
łów, stwierdzonych i przez akta konsystorskie,
pokazuje się, że w XII w. istniał tu kościół
parał, Ś. Jakóba, wzniesiony przez komesa
Zbiluta, i drugi ś. Klemensa, przez rycerza Do-
brogosta zbudowany, wprost klasztoru na
przeciwległym brzegu jeziora, Oba te kościo-
ły były drewniane, klasztorny zaś wzniesio-  
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ny był z łupanego kamienia polnego, w stylu
romańskim (por. Spraw. komisyi do historyi
sztuki w Polsce. Łuszczkiewicza Władysława:
Granitowe kościoły w Kruszwicy, Kościeleu
i Mogilnie, str. 58 i 59). W 1230 r. Włady-
sław Odonicz w czasie wojny domowej z ks,
wielkopolskim złupił klasztor w M. Włady-
sław Jagiełło przywilejem z 1398 r. nadał
osadzie prawo miejskie, niemieckie, targi, jar-
marki, uwolnił mieszczan z pod juryzdykcyi
kasztelanów i starostów. W 1419 r. areyb.
gnieźn. Mikołaj Trąba za zezwoleniem papieża
Marcina V przyłączył kościół parafialny do
klasztoru i włożył obowiązki proboszezów na
zakonników. Andrzej, opat trzemeszeński, do-
konał akta inkorporacyi w 1420 r. Chodziło
tu zapewne o zwiększenie uposażenia klaszto-
ru dochodami z probostwa. W XVI w. opaci
klasztoru wznieśli na miejscu starego drewnia-
nego murowany kościół parafialny, w stylu
ostrołukowym, bez wieży, dotąd istniejący;
konsekracya odbyła się w 1592r. Stary kla-
sztorny kościół ulegał także licznym przerób-
kom, które zatarły pierwotne cechy romań-
skiego stylu. Ostatnie przebudowanie nastą-
piło w XVII w. W 1867r. kościół po-kla-
sztorny obrócono na parafialny a parafialny
został świątynią pomocniczą. Miasto samo nie
odgrywało w dziejach żadnej roli i nie ro-
zwinęło się pomyślnie. Na początku obe-
enego stulecia było nędzną mieściną. W
1811 r. było tu 67 dm. i 583 mk. W 1831
r.104dm., 1110 mk, (336 ewang. i 63 żydów).
W 1837 r. ludność wzrosła do 1368 mk.
Powiat mogilnicki zajmuje część południowo-
wschodnią departamentu bydgoskiego, pomię-
dzy 520 28' a 52951' szerokości płn. i po-

między 35? 15 a 359% 50' długości wsch. od
Ferro. Graniczy na płn. z pow. wągrowie-
ckim, szubińskim i inowrocławskim, na wschód
tąkże z inowrocławskim, na płd. z pow. ko-
nińskim gub. kaliskiej i z pow. gnieźnieńskim,
a na wsch. wreszcie z pow, gnieźnieńskim
i wągrowieckim, Największa rozległość po-
wiatu z północy na południe przez Mogilno
wynosi 40 kil., najdłuższa linia ze wschodu
na zachód przez Mogilno także czyni tylko
82 kil. Powiat ma obszaru 16:97 mil kw.,
czyli 934 kil, kw. Obszar cały stanowi pła-
szczyznę, z niewielkimi wzgórzami w okolicy
Czewajewa, około miast Trzemeszna, Kwieci-
szewa 1 Wylatowa i około wsi Płaczkowa,
Szydłowa i Trzemżalu. Gleba dość urodzajna.
Większą część obszaru zajmują pola orne, sta-
nowiące około 709/,, łąki 6'8%/,, pastw. 4*6*/5,
a lasy 10:89/,. Co do liczby bydła pow. po-
siada owiec więcej nad przecięciową liczbę
w całem państwie pruskiem, liczba koni nie
dochodzi ilości przecięciowej, a mniej jeszcze
Jest bydła rogatego, Rzeki znaczulejsze: 1) No-  
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teć, która wypłynąwszy z pow. inowrocławskie-
go przez dwie mile mniej wiecej około Pako-
ści tworzy granicę pomiędzy pow. M. a ino-
wrocławskim, 2) Wełna płynie na granicy zach.
powiatu i oddziela go od pow. gnieźnieńskie
go. Wypływa z kilku małych jeziór na wsch.
od Gniezna, pod Jezierzanami dochodzi do gra-
nicy powiatu i dąży przez jeziora rogowskie
ku północy. 3) Mała Noteć, dopływ Noteci
po lewej, ma źródło pomiędzy Powidzem a Wit-
kowem na wschód od Skorzęcina w jeziorze
skorzęcińskim, płynie dalej w kierunku półn,
do jez, łosośnickiego, a następnie do jeziora
Irląg, położonego na granicy wsch. powiatu,
na długość 15 kil.; w tem jeziorze łączy się
z Notecią pod wsią Kołudą. Pod Pakością No-
teć wypływa z jeziora i opuszcza niedaleko
ztąd obszar powiatu. 4) Zabienka płynie przez
jeziora mogilnickie i domanińskie i pod Kwie-
ciszewem wpada do Małej Noteci. Jeziór i sta-
wów w powiecie jest przeszło 100. Większe
jeziora są: Pod Izdebnem, Rogowem, Ziołem,
Lubieczem, Kruchowem, Wieńcem, Wiecano-
wem, Trzemesznem, Ostrowitem, Mogilnem,

_ Bzydłowem, Łosośnikami, Orchowem, Górą
i Trlągiem. Mieszkańców powiat liczył w
16881 r. 48346 (11161 ew., 35921 kat.i 1149
żydów); ludności polskiej jest blisko 35000; na
kilometr kwadratowy przypada 52 mk. Po-

_ wiat M. należy do mniej zaludnionych w w.
księstwie Poznańskiem. W r. 1875 było 44725
mk. z których 10995 przypadało na miasta.
W r. 1871 było 46133 mk; w miastach sa-
mych 10500 mk. (Grmin miejskich jest 6.
1) Gębice, 2) Kwieciszewo, 3) Mogilno, 4) Pa-
kość, 5) Rogowo, 6) Trzemeszno. Gmin wiej-
skich jest 158, gmin dominialnych 71 i 355
miejscowości; domów mieszkalnych 3997. Lu-
dmość w r. 1871 dzieliła się na 22571 męż-
czyzn, 28062 kobiet, 11111 ew., 33765 kat.,
1257 żydów. Głównem zatrudnieniem mie-
szkańców jest rolnictwo, obrabianie drzewa,
chów bydła i po miastach handel. Powiat
podzielony jest na 5 obwodów czyli komisary-

 atów. Komisarze obwodowi mają siedziby:
1) w Mogilnie, 2) w Pakości, 3) w Trzeme-
sznie, 4) w Gębicach, 5) w Rogowie. Przed
organizacyą sądową w Trzemesznie był sąd
powiatowy kolegialny; obecnie znajdują się
sądy okręgowe w Trzemesznie i w Mogilnie,
należące do sądu ziemiańskiego w Gnieźnie,
Parafii katolickich powiat mą 22: a) w deka-
nacie rogowskim: 1) Rogowo, 2) Lubcz czy-

li Lubiecz, 3) Niestronno, 4) Palędzie, 5) Ry-
szewko, 6) Izdebno: b) w dekanacie żnińskim;
7) Gębice, 8) Kwieciszewo, 9) Mogilno, 10) Pa-
kość, 11) Wytasowo, 12) Parcin, 13) Strzelie,
14) Szczepanowo, 15) Trląg; e) w dekanacie
gnieźnieńskim ś, Michała; 16) Duszno, 17) Ka-
mieniec, 18) Kruchowo, 19) Linowiec, 20) Or-  
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chowo, 21) Strzyżewo, 22) Trzemeszno. W
pierwszej połowie wieku b, były jeszcze pa-
rafie: 1) Dębowo, 2) Grościerzyn, 3) Ladki i 4)
Szydłowo, i kościoły filialne: 1) szpitalny w
Szydłowie, 2) ś. Klemensa w Mogilnie. Pa-
rafii protestanckich jest 6: a) w dyecyzyi
gnieźnieńskiej: 1) Trzemeszno; b) w dyecezyi
inowrocławskiej: 2) Józefowo pod Mogilnem,
3) Kwieciszewo, 4) Mogilno, 5) Pakość, 6) Dą-
browo. Szkół wyższych w powiecie nie ma.
W Trzemesznie tylko pozostało ze zniesione-
go w r. 1864 gimnazyum filologicznego pro-
gimnazyum z czterema klasami niższemi. ŹZre-
sztą w miastach mniejszych są tylko szkoły
elementarne—jedna rektorska, będąca pod nad-
zorem inspektora powiatowego, którego sie-
dzibą jest Trzemeszno. Progimnazyum trze-
meszańskie pozostaje pod kontrolą rady szkol-
nej poznańskiej, Analfabatów było w r. 1871
16580. Powiat obejmuje 365902 mr.; z tego
na większą własność przypada 162267, wli-
czając w to 32829 mr. królewszczyzn, Od r.
1648 z rąk polskich wyszło 46749 mr.; pozo-
staje jeszcze własności polskich 51415 mr.
Młyny są: młyn wodny iparowy w Kawee;
młyny: w Podgaju, w Wylatowie, w Zielinie,
w Goryszewie, w Słowikowie, w Wieńcu (Wi-
nietz), w Trzemeszenie; młyn i piła w Leszni-
ku. Grorzelnie: w Dzierzążnie, w Kruchowie,
w BDzydłowie, w Skubarczewie, w Orchowie,
w Słaboszewie,wWszedzynie, w Woli Czewu-
jewskiejj w Rogówku, w Procyniu, w Wie-
wórczynie, Browary mają: Trzemeszno, Pa-
kość, Wylatowo, (Cukrownia jest pod Pako-
ścią w Przyjezierzu czyli Jankowie. Fabry-
ka parowa mączki w Mogilnie, fabryka mączki
z ziemniaków w Kawie, olejarnia w Mogilnie.
Urząd pocztowy II klasy ze stacyą telegra-
ficzną jest w Trzemesznie, Urzędy poczto-
we III klasy są: w Mogilnie ze stacyą telegra-
ficzną, w Pakości także ze st, tel., w Rogowie;
agentury pocztowe: w Dąbrowie, w Grębicąch,
w (rościerzynie, w Jankowie czyli Przyjezie-
rzu, w Kwieciszewie, w Orchowie i w Wyłla-

towie, Powiat posiada następujące gościńce:
1) gościniec poznańsko-toruński, dawniej kró-
lewski, teraz prowincyonalny, prowadzi z Gnie-
zna przez Trzemeszno i Wylatowo do Kwieci-
szewa i dalej do Strzelna; w powiecie ma 29
kil. długości; 2) z Wylatowa przez Mogil-
no, Dąbrowo i Szczepanowo do Barcina; 28 kil,
w pow.; 8) z Barcina przez Pakość do Ino-
wrocławia; 6 kil. w pow.; 4) z dworca mo-
gilniekiego do Grębie, 8'4 kil.; 5) z dworca
trzemeszeńskiego do Słowikowa, 114 kil. dług, ;
6) z Gąsawy przez Rogowo do Gniezna,
17:1 kil. długości. Kolej żelazna poznańsko-
toruńsko-bydgoska przerzyna powiat ze stacy-
ami w Trzemesznie 1 w Mogilnie; w części
północnej powiatu nadto jest drugorzędna ko-



 

lej z Pakości do Przyjezierza czyli Jankowa,
Główną komunikacyą wodną jest Noteć.
Największa część powiatu mogilnickiego nale-
żała do dawnego województwa gnieźnieńskie-
go z wszystkiemi miastami, około 15 kil. kw.;
część nierównie mniejsza, na południe od Trze-
meszna. i Gębic, objęta była przez województwo
brzesko-kujawskie, i cząsteczka około Pakości,
na prawym brzegu Noteci, należała do woje:
wództwa inowrocławskiego ze wsiami Rybi-
twy i Widowieś, — Ludność ogólna pow. wy-
nosiła w 1881 r. 26655 mk., t. j. na milę kwa-
dratową przypadało 1483 głów; miejska czy-
niła 5679, wiejska 20976; katolicka 19074,
ewangelicka 6729, żydowska 852; domów
miejskich było 685, wiejskich 2629, w ogóle
3514. W r. 1837 było 30823 mk., t. j. na mi-
lę kw. 1715, miejska ludność czyniła 6407 mk.,
wiejska 24416. Pod względem archeologicznym
zbadano w powiecie Trzemeszno, gdzie ozna-
czono grodzisko, Kruchowo i Orchowo, w któ-
rych to miejscowościach rozkopano ementarzy-
ska pogańskie, skąd wydobyto urny i cieka-
we przedmioty starożytnicze, M. St, i Br. Ch.

Mogilno, wybudowanie, pow. niborski, st,
p. Nibork,
Mogilnowe Jeziorzany, wś, pow. mogilni-

cki, ob, Jeziorzany.

Mogilonka, ob. Mogilanka.
_Meogiłla, rus. mohiła al. mokyła, starostów. m0-
ga (od sanskryekiego pierwiastku mah, znaczącego
rosnąc—erescere), jestto nasyp ziemny stożkewatego
przeważniekształtu, wznoszony w przedhistorycznej
epoce plemion słowiańskich dla upamiętnienia miej-
sea, w którym zostały złożone zwłoki wodza, znako-
mitego wojownika, w ogóle zasłużonego męża. Sypa-
nie mogił pamiątkowych jest właśeiwe wszystkim nie -
mal ludom w epoce przedhistorycznej, tym mianowi-
cie, które albo nieposiadały materyałów pozwalają-
cych wznosić groby i grobowce ułożone z kamieni
lub wykute w skałach albo też nie umiały obrabiać
posiadanego materyału i nieznały techniki budowla-
nej. Niektóre ludy rozwinęły tak wysoko sztukę
wznoszenia nasypowych pomników,iż,jak o tem świad-
ezą odnalezione w Ameryce wspaniałe roboty ziemne,
odtwarzające swymi kształtami w olbrzymich rozmia-
rach zarysy postaci zwierzęcych lub fantazyjne kom-
binacye linijne, zabytki te mogą być przeciwstawia-
ne piramidom kamiennym. Na obszarze ziem słowiań-
skich nasypy ziemne najliczniej występują tam, gdzie
nie sięga obszar głazów narzutowych, a mianowicie
na ziemiach Rusi. Na obszarach zachodniej Słowiań-
szczyzny przeważają grodziska, nasypy obronne, we
wschodniej zaś mogiły, nasypy pamiątkowe lub stra-
żniee stepowe, służące zarówno do obserwowania

zbliżających się najeźdzców jak i „do oryentowania
Się podróżnikom, a może i za kopce graniczne dla ca-
łych prowineyi. Nazwa kurhanyodnosi się zapewne
do zwyczajnych grobów (na obszarze Rusi litewskiej),
podczas gdy mogiły stanowiły wyjątkowe grobowce

i wyróżniały się od nasypów ziemnych, pokrywających
groby kamienne i miejsce pochowania zwykłych
umarłych, swą wysokością i rozmiarami. Ilość pracy
ludzkiej wyłożonej na dokonanie nasypu była wyrazem
albo żalu iezej dla zmarłych albo też świadectwem
jego potęgi i zomożności. Mogiła Wandy pod Kra-
kowem ma 33 metr. wysokości i do 1300 sążni kubi- 
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cznych objętości. Mogiła Igora w pow. owruekim,
nad rz. Uszą, na obszarze wsi Niemirówki, rozkopana
w 1849 r., miała 20 łokei wysokości a do 70 łokei
średniey u podstawy. Znalezione w niej przedmioty
pozwalaja wnosić, iż sypano tę mogiłę na miejseu do-
konanego całopalenia i obrządków mu towarzyszą-
cych. Mogiła Perepiatychy pod Chwastowem ma 5
Sążni wysokości i do 50 sążni obwodu u podstawy.
Systematyczne poszukiwanie archeologiczne mogłyby

y

jedynie rozstrzygnąć kwestyę pochodzenia i znacze-
nia rozlicznych pomników ziemnych spotykanych na
obszarach Słowiańszezyzny. Dotychczasowe eząstko:
we, przypadkowe rozkopywania niedostarczyły je-
szeze dostatecznej liezby danych do oparcia na. nich
pewnych wniosków. Jedna tylko prowineya a mia-
nowicie Prusy zaehodnie, została speeyalnie opraco-
waną pod tym względem przez (łodfryda Ossowssie-
go we wzorowej mapie i dołączonych do niej obja-
śnieniach (Mapa archeol. Prus Zachodnich z tek-
stem objaśniającym, Kraków 1881). Bogate w kur-
hany i horo lyszcza obszary Mińszezyzny (dawnej Ru-
si litewskiej) badali Eustachy i Konstanty Tyszkie-
wiczi Kirkor a obecnie zajmuje się tymi okolieami
Henryk Tatur. Mogiły Ukrainy opisywali Funduklej
(po ross.) oraz M. Grabowski (po polsku). Jedyną pró-
bą ujęcia w systematyczną całość rezultatów poszu-
kiwań archeologicznych na obszarze całej Słowiań-
szczyzny jest dzieło J. Kraszewskiego: „Sztuka u Sło-
wian a szczególnie w Polsce i Litwie przedehrze-
ściań.** ( Wilno 1860 r.). Br. Ch.

Mogiła, wś, pow. jędrzejowski, gm. Raków,
par. Imielno. W 1827 r. 4 dm., 20 mk. Weho-
dziła w skład dóbr Lścin.
Mogiła-Gromowa, osada, pow. ihumeński,

własność włościanina Pokłońskiego; wraz
z folw, Huta ma 5 wł. 10 mr. obszaru. 4. Jel.
Mogiła-Mendoga, kurhan na przedm. mia-

sta Pińską zwanym Leszcz (ob.).
Mogiła Saur, uroczysko pod mkiem Me-

dwin (ob.).
Mogiła, karczma koło wsi cerkiewnej Ko-

szew, pow. łucki, ob. Pam. kij. Arch. Kom.,
t. ILf, cz. 2, 136.

Mogiła, po łac. Clura Ttumba, wś z opactwem
cystersów i mogiłą Wandy, w pow. krakow-
skim, leży u ujścia Dłubni do Wisły, w sze-
rokiej, gubiącej się w widnokręgu dolinie Wi-
sły, 209 m. npm. Przez wś prowadzi gościniec
z Krakowa (104 kil.) do granicy królestwa
polskiego, poprowadzony lewym brzegiem Wi-
sły. Dłubnia, płynąca tutaj dwoma koryta-
mi suchem i roboczem, ma gdzieniegdzie głęb-
sze łożysko i obrąca dwa młyny klasztorne,
Wzdłuż drogi od Krakowa mieszczą się na-
przód obszerne zabudowania klasztorne, oto-
czone murem, obejmującym także ogrody wa-
rzywne, sądy, budowle gospodarcze i młyny,
dalej drewniany paraf. kościół, za nim zaś
wzdłuż drogi drewniane chaty włościan z du-
żemi oknami, z wierzchu tynkowane i bielone
a pokryte słomą. Obok chat znajdują się
z chróstu grodzone stodoły i stajnie. Obejścia
wiejskie są ogrodzone płotami wierzbowemi
1 zasłonięte gęsto sadzonemi drzewami, pomię-
dzy któremi najczęściej daje się dostrzedz
wierzba, Po za wsią ciągnie się las klasztor-
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ny (158 mr. obszaru), zamykający widnokrąg.
W obrębie pól znajduje się stare łożysko Wi-
sły, porosłe wikliną i sitowiem. Najlepiej mo-
żna przejrzeć okolice tej wsi z mogiły Wandy.
W kierunku płn. zatrzymuje się wzrok na są-
siedniej wsi Krzesławicach, po za którą rozta-
cza się nieznacznie podnosząca się równina,
zamknięta siną smugą lesistych pagórków
w królestwie polskiem; ku zach. opiera się
oko o małą klasztorną osadę Łęg, przysiołek
do Ozyżyn, zatrzymuje się na Czyżynach a
w dali na wieżach Krakowa, rysujących się na
ciemnem tle lesistych wzgórz. Od wsch. widać
dolinę Wisły rozciągającą się daleko. Połu-
dniowe granice Mogiły tworzy Wisła. Na jej
lewym brzegu rozsiadły się dwie osady, przy-
siołki M, Kopań na płd, od klasztoru i Zawo-
dzie cokolwiek dalej na wsch., na płd. od wsi,
Za Wisłą rozlega się równina aż po Wieliczkę,
gdzie już zaczynają się podnóża Karpat, któ-
rych wyniosłości zamykają horyzont, Wieś
ma |171 mk., z których 173, między nimi 18
księży, na obszarze więk. pos., wynoszącej 229
roli, 111 łąk, 26 past. i 158 mr. lasu; pos, mn.
ma 839 roli, 176 łąk, 149 past. i 4 mr. lasu.
Jest tutaj szkoła ludowa |-kl, z 2-ma klasami
równorzędnemi, Kościół par. dek, bolechowic-
kiego, z parafią obejmującą 1090 dusz. Gleba
z natury urodzajna, jest niepospolicie popra-
wioną przez odwieczne wzorowe gospodarstwo.
Mogiła Wandy wznosząca się wśród uprawnych
pól, na północnej stronie gościńca, w dosyć
znacznej odległości od brzegu Wisły, ma po-
stać ściętego u góry stożka, 38 mt. wysoko-
ści. Na wierzchołek prowadzi wygodna ścież-
ka, gdzie wznosi się, zapewne na starych
fundamentach postawiony ceglany słup. Prof.
dr Łepkowski przypuszcza, że ten słup jest
resztką krzyża, jaki miał się także na mogile

„ Krakusa znajdować, Podług Sarnickiego (An-
_ nales, lib, IV, e. XX) miał w połowie XVI w.
stać w tem miejscu posąg Wandy z dziesięcio-
wierszowym łacińskim napisem, opowiadają-
cym dzieje dziewiczej księżny, zgodnym z opo-
wiadaniem Kadłubka (Chron., ed, Crac, 1862,
str, 12 sq.), ale językiem wskazujący na swe
współczesne z XVI w, pochodzenie, Bielski
(Kron. pol.) opowiada podanie o Wandzie
częścią podług Kadłubka, częścią za Długo-
szem, Wspomina o usypanym kopcu i wsi, ale
nie robi wzmianki o posągu, Historycznego
znaczenia tej mogiły nie objaśniła dotychczas
krytyka historyczna. Lelewel (Polska wie-
ków śred,, Poznań 1840, t. I, 139 nast.) a za
nim Rogawski K. (Wiadomość o rozkopaniu
mogiły w Siedliszowicach, Warszawa 1860)
przyszli do przekonania, że do mogił Wandy
i Krakusa nie było przywiązanej żadnej tra-
dycyi aż do Długosza, Bielowski i Szajnocha

Ć ' zapatrywali się na te mogiły przez pryzmat  

własnych hipotez; prof, dr Łepkowski (O tra-
dycyach narodowych, Kraków 1861, i Mono-
grafia Opaetwa Cystersów w Mogile, Kraków
1867, str. 155; wreszcie Roczn. Tow. nauk.
Krak, z r. 1861, str. 160) broni starożytności
tradycyi o Wandzie. To podanie przechowało
się także na Rugii, między Bergen a Arkoną
(Gazeta Warszaw. z r. 1858, N 292), gdzie
miał panować rycerz na Rugardzie, który so-
bie odebrał życie z powodu, że nim wzgardziła
ksieżniczka Wendów. Zdaje się, że założenie
opactwa cystersów w tej wsi z kościołem p. t.
ś. Jana Chrzciciela ma niejaki związek z poda-
niami o Wandzie. Na konsekracyą kościoła
wybrano ten sam dzień, w którym w tej oko-
licy puszczano wianki na Wiśle i palono so-
bótki, t.j. 24 czerwca (Wandy w kalenda-
rząch słowiańskich jest 23 czerwca). Wspo-
mnieć tutaj należy, że nazwa wsi wspomnianą
już jest w przywileju króla Wacława z roku
1291, potwierdzającym zfałszowany dokument
zr. 1225 „Clara tumba, quod vulgariter Mo-
gyla apellatur*, Klasztor, otoczony murem,
składa się z kościoła, właściwego piętrowego
klasztoru, zbudowanego w czworobok, z trzech
złączonych ze sobą i z klasztorem piętrowych
kamienic, zwanych opactwem i z budynków
gospodarczych. Całe zabudowanie zwyczajem
cystersów wzniesiono w równinie, na dawnem
pastwisku, Kościół, w skutek licznych prze-
budowań, nie ma dzisiaj wybitnego charąkte-
ru, w szczegółach łatwo można dostrzedz śla-
dy stylu romańskiego i gotyckiego, całość je-
dnak robi wrażenie budowli z XVIII stulecia,
Podobnie jak wszystkie świątynie cystersów
nie ma ten kościół wieży, jest zbudowany
w formie łacińskiego krzyża. Nawy boczne
dochodzą tylko do tramsseptu i są nisko skle-
pione. Podług pomiarów prof. Władysława
Łuszczkiewicza długość wynosi 128 stóp 6 cali
wiedeńskich, szerokość w krzyżu ma 66 stóp,
pod krzyżem 45 stóp, szerokość prezbiteryum
i nawy 19 stóp, a boczne nawy po 11 stóp,
Największa wysokość sklepienia 36 stóp, Pre-
zbiteryum, transsept i nawy boczne mają
sklepienie ostrołukowe, żebra 1 gurty wyra-
stają ze słupów i pilastrów przypierających
do ścian, mających bazy i kapitele romańskie,
Okna są ostrołukowe. Pierwotnie był ten ko-
ściół zbudowany w stylu przejściowym z ro-
mańskiego do ostrołukowego. PBrezbiteryum
podniesione nad poziom kościoła Jest od wscho-
du zamknięte prostokątną ścianą 1 ma okna
ostrołukowe wysokie. U ramion krzyża znaj-
dują się po dwie kaplice bez zamknięcia, dziś
zupełnie zaniedbane i służące za skłąd zniszczo-
nych przyborów kościelnych. W jednej z nich
jest piscina, której znaczenia dzisiaj nie zna-
my. Pierwotnie wnętrze kościoła nie było
tynkowane, co widać z układu trzech-koloro-
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wych cegieł, Kamienia używano tylko na ba-
zy, kapitele i przodkowe kolumny. Zewnętrz-
me ściany są nietynkowane; dach obecnie jest
kryty gontem. Frontowa facyata wybudowa-
na w r. 1780 w stylu zepsutym. Kiedy rozpo-
częto budowę kościoła niewiadomo. W 1253 r.
uważano już kościół za dawny, a prof. Łuszcz-
kiewicz przypomina, że budową kierowali
mnisi z Lubiąża na Szląsku, W latach 1447 i
między r. 1460 a 1474 nawiedził kościół po-
żar. Pokryto go dachówką, ale 1505 musiano
przebudować sklepienie. W r. 1743 uderzył
piorun w ten gmach, w skutek czego spadło
sklepienie, a potem znowu w 1780 r. zawaliło
się ostatnie pole sklepienia i frontowa facyata,
eo dało powód do skrócenia długości kościoła,
Sprzęty kościelne, daleko późniejszej epoki niż
kościół, rażą nasz smak, Wielki ołtarz z 1674
r. drewniany, z rzeźbami przedstawiającemi
czterech ojców kościoła a w górze ś, Florya-
na. Boczne ołtarze mają na starożytnych ka-
miennych mensach, o zakroju gotyckim, mar-
murowe bramy tryumfalne w stylu włoskim
z XVII w. Kaplica Ukrzyżowanego Chrystu-
sa, oddzielona kratą od kościoła, mieści w oł-
tarzu cudowną Passyą, przeniesioną tamże
1588 r. z tęczy kościoła, Podobnie jak staroży -
tnych ołtarzy, szukalibyśmy napróżno w tym
kościele starożytnych pomników. Najdawniej-,
sze pomniki były krótkimi navisami umie-
szczonymi w posadzce. Przy przebudowaniach
nieuszanowano ich i użyto płyt, na których
były wyryte, na materyał budowlany. Z te-
go powodu z XIII w. nie ma żadnego napisu,
z XIV w. można odczytać tylko jeden kawa-
łek napisu, a z XV w. kilka pomników Odro-
wążów Pieniążków, rozrzuconych w kawał-
kach i wmurowanych w posadzkę lub ściany.
Z późniejszych jest pomnik opata Białobrze-
skiego Marcina, bisk, kamienieckiego, "| 1586
r. wykuty z pińczowskiego kamienia w stylu
odrodzenia, pomalowany na czerwony mar-
mur. Przedstawia postać leżącą, wspartą na
lewej ręce, trzymającą prawą pastorał i księ-
gę. U spodu ma długi łaciński napis. Drugi
pomnik bisk, historyka Pawła Piaseckiego
(T 1649), mały z różowego marmuru, ma por-
tret olejny, znakomitego artysty, wykonany
na blasze i napis łaciński, W prawem ramie-
niu krzyża, wysoko na ścianie, znajduje się
trzeci pomnik z r. 1572, wykonany z polece-
nią opata Białobrzeskiego siostrze i jej mężo-
wi Pawłowi Bedońskiemu i dzieciom, przed-
stawiający klęczących przed krzyżem z jednej
strony ojca i syna, z drugiej matkę z dwiema
córkami. W jednej z kaplic po prawej ręce
jest piąty piękny pomnik piaskowcowy z końca
XVI w. (1596) Walentego Groślickiego, przed-
stawiający na płaskorzeźbie rycerza w zbroi,
a obok niego na ścianie pomnik z czarnego  
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marmuru z długim napisem, Stefana Skarbka
Zółtowskiego, fundatora kaplicy Zbawiciela,
zmarłego w r. 1638 na dewocyi, w umyślnie
zbudowanym domku obok bramy kościelnej.
Prócz tych nagrobków są tutaj jeszcze cztery
a XIX w. Klasztor przypiera do południowej
ściany kościoła, obejmując czworoboczną bu-
dową wirydarz zwany patelnią (pluviarium)
i jest połączony z kościołem bramą. Te odrzwia
mają styl romańsko-gotycki. Długość każde-
go korytarza wynosi 11 sążni, szerokość od
1:5 do 9 stóp wiedeńskich. Sklepienia są tutaj
ostrołukowe, w pola kwadratowe. Ta część
powstała w końcu XIV lub początku XV w.
i swą budową wskazuje, że pierwotnie nie
miała piętra, Okna wychodzące na ogród są
zwyczajem klasztorów cysterskich tylko górą
oszklone, w dole istnieje balustrada z XVIII
w. W wschodniem ramieniu jest wejście do
kapitularza. Piwnice są duże, ze sklepieniami
ostrołukowemi, opartemi na kolumnach. Połu-
dniową stronę klasztoru na dole zajmuje duża
staroświecka kuchnia i refektarz. Refektarz
jest dużą salą, 30 stóp długą a 17 stóp szeroką.
Wschodnie skrzydło zajmuje kapitularz, duża
sala z nowoczesnemi malowidłami bez znacze=
nia. Do r. 1670 wszyscy zakonnicy spali ra-
zem w dormitarzu. Później dopiero dobudo-
wano piętro i urządzono cele w ten sposób,
że okna ich wychodzą na środkowy wirydarz
a okna korytarzy na zewnątrz. W południo-
wem skrzydle nad kuchnią i refektarzem jest
jedna duża sala, 18 stóp szeroka a 70 stóp dłu-
ga, o 8 oknach, zapełniona sztychami i olbrzy-
mim olejnym alegorycznym obrazem religijnej
treści. Tutaj odbywały się dysputy po zało-
żeniu 1708 r. Collegium Cystersów, Wscho-
dnie ramię zajmuje biblioteka i cele. Opactwo
łączy się z południową stroną klasztoru. Ozdob-
ne wejście wychodzi na dziedziniec otoczony
murem, z bramą wjazdową i mostem na Dłubni.
Wokoło podwórza stoi browar i stajnia opaso-
wa, za rzeką zaś znajdują się fundamenta in-
nych, dawniej licznych budowli, była tu bo-
wiem do r. 1656 sławna papiernia. Część naj-
bardziej na płd. wysunięta jest najstarsza, mana południowej ścianie między oknami pier-
wszego piętra znakomite popiersie z piaskowca
Zygmunta I. Z nią łączy się część środkowa
z XVI w., w której na górze jest kaplica.
W piwnicach i na dole są ślady wskazujące,
że dół należy do najdawniejszych klasztor
nych budowli. Dziś jest tam skład zboża; da-
wniej zaś były pokoje dla najdostojniejszych
gości. Tu miał mieszkać Stefan Batory przed
wjazdem do Krakowa na koronacyą. Opactwo
wraz z zabudowaniami gospodarczemi spalił
w r. 1656 generał szwedzki Wirtz. Cały klą-
sztor wraz z kościołem, zabudowaniami gospo-
darczemi, stajniami i ogrodem włoskim, przy-
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pierającym do północnej strony kościoła, ota-
cza duży mur. Pierwotnie zbudował mur
obronny z basztami w 1474 r. opat Marcin
Matyaszek, zdaje się jednak, że teraźniejszy
pochodzi z późniejszych czasów. Przy kościele,
do którego według surowej pierwotnej reguły
cystersów wstęp kobietom był wzbroniony,
była kaplica ś$, Bernarda, zbudowana między
r. 1486 a 1498, z której jednak obecnie nie
ma śladów. Za murem klasztornym stoi skro-
mny drewniany paraf. kościół $. Bartłomieja.
mający gontami pobity dach i ściany. Ma
kształt krzyża. Na uwagę zasługują boczne
drewniane odrzwia z nieczytelnym napisemi
starożytna chrzcielnica w stylu romańskim.
Parafia była tu jeszcze przed założeniem kla-
sztoru, ale teraźniejszy kościół przebudował
w r. 1466 opat Hirschberg, Po różnych zmia-
nach od r. 1819 zawiaduje parafią, obejmującą
Mogiłę, Łęg i Czyżyny świecki proboszcz a
patronat należy do biskupów krakowskich.
Obecnie majątek kląsztoru i opactwa jest roz-
dzielony. Opat posiada Kacice z Granowem,
Prandocin z Bazarami, Sosnówkę z Wodzinami
i młynem Bartogiem, dalej Moniakowice z wój-
tostwem Nowy dwór. Te dobra, przynoszące
45,000 dochodu, z którego 23,990 na opłatę
ofiar należy potrącić, są zajęte na skarb król.

polsk, i służą jedynie dożywotnio obecnemu
opatowi, czterdziestemu siódmemu z kolei, Ja-
nowi br. Schindlerowi, i 300 złp, odsetek od
kapitału umieszczonego na kamienicy w Kra-
kowie. Zakonnicy mają Glewice, Sendowice
z Gawronem i Opatkowice w król, pols, i Mo-
giłę, Czyżyny, Łęg i Zdzisławice w Galicyi.
mne dochody; odpadły w końcu XVIII i
w XIX w. Klasztory cystersów powstały
w skutek reformy benedyktynów, przeprowa-
dzonej ostatecznie przez Ś$. Roberta, który za-
łożył pierwszy klasztor w Citeaux (Cister-
cium) koło Dijon 1098 r. Z powodu poży-
tecznej działalności klasztorów  cysterskich
wzrastała ich liczba nadzwyczaj szybko.
W 1151 r. było ich już 500 a w 1251r. liczono
1800. Do Polski sprowadził cystersów w 1145
r. Mieczysław Stary i osadził ich w Lędzie
nad Wartą. W dwa lata później założył To-
porczyk Zbylut z Panigroda klasztor w Wą-
growcu, w 1154 Janik Gryf w Brzeźnicy,

_ zwanej później Jędrzejowem, 1170 ks. pomor-
ski Gryf Sambor w Oliwie, w 1176 biskup

_ krak. Gredeon w Wąchocku, w tymże roku

Kazimierz Sprawiedliwy w Sulejowie, 1183
tenże sam książę z pomocą Bogoryów w Ko-
przywnicy, a wreszcie 1218 rozpoczyna się
fundacya klasztoru mogilskiego, Pierwotnym
założycielem tego opactwa był Wisław, kre-
wny biskupa krak, Iwona Odrowąża, który

_ nadał cystersom Prandocin z przyległemi Ka-
cicami, Sakowicami i Januszkowicami, Kla-

)
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sztor miał stanąć w Prandocinie, ale Iwon
uprosił Wisława o odstąpienie sobie fundacyi,
zrobił jego syna Dobiesława dziedzicem swych

dóbr rodzinnych i dał mu wzamian za Kacice :
z przyległościami Końską, Stary Odrowąż,
Grończę, Nieświenie, Modzinowice, Kazanów i
Popów. Następnie dodał biskup cysterom wieś
Mogiłę, 300 grzywien srebra, 40) wołów, ty-
leż krów, 100 owiec, 20 kamieni soli i 40 miar
miodu (w 12232). W r. 1226 przeniósł Iwon
klasztor do Mogiły, a gdy położono fundamen-
ta, dodał dziesięciny biskupie w Winiarach i
Dobczycach, nadto dziedziczną wieś Michało-
wice i prawo patronatu nad kościołem $. Bar-
tłomieja w Mogile. Po śmierci Iwona cheiała
rodzina Odrowążów obalić fundacyą, ale od-
stąpiła od tego zamiaru, a nawet 1239 r. syn
Dobiesława Sando nadał klasztorowi wieś
Wrociryż. Odtąd powiększają cystersi dobra
darowizną i kupnem a przedewszystkiem
starają się uwolnić je od ciężarów prawa
książęcego. Za Długosza posiadali dwadzie-
ścią sześć wsi. mianowicie: Mogiłę, Łęg,
Czyżyny, Prandocin, Kacice, Pożaków, Tru-
szczyny, Chołowice, Januszkowice, Michałowi-
ce, Sprowę, Stroniszów, Grlewice, Sędowice,
Wrożenice, Przewóz, Rybitwy, Moniakowice
i Zdzisłąwice, w księstwie zatorskiem: Ry-
czów, Połwsie, Zygodowice, Woźniee, Kanto-
rowice, Wiktorowice 1 Dąbrówkę. Oprócz

tych dóbr posiadał klasztor w tym czasie ka-
mienicę i dom w Krakowie, siedm jatek mię-
snych w Bochni a cztery w Wieliczce, pobie-
rały rocznie 4 bałwany soli i dziesięciny z 15
wsi. Pierwszy krok dla uwolnienia dóbr od
ciężarów prawa książęcego zrobiono w r. 1225
przez podrobienie dokumentu Leszka Białego,
który później Wacław niebacznie potwierdził,
Uzyskano w nim znaczne wolności dla podda-
nych włościan. Odtąd postępuje klasztor szyb-
ko w nabywaniu przywilejów. Henryk Bro-
daty uwalnia Prandocin od stróży w 1235 r.,
Bolesław Wstydliwy w r. 1245 Prandocin,
Sędowice, Wrociryż i Bogucin od stróży i prze-
wodu, zastrzegając sobie prawo żądania żołnie-
rza wrazie wewnętrznego niebezpieczeństwa
a 1266 r. rozszerza ten przywilej zaprowadze-
niem w tych wsiach juryzdykcyi duchownej.
W 1278 r. tenże książę zaprowadza prawo
niemieckie w Prandocinie, poczem Wacław
1294 r., ulegając prośbie zakonu, nadajeje Mo-
gile, Czyżynom, Zdzisławicom, Sędowicom, Mi-
kutowieom, Dąbrowie i Riybitwom, a Włady-
sław Łokietek w 1819 r. Wrożenicom, Gle-
wowi i Glewcowi. Niedługo jednak potem
Mongołowie niszczą dwukrotnie opactwo w
1241 i 1287 r. Wszyscy dotychczasowi opaci
byli cudzoziemcami, pierwszym polakiem był
Stefan (1309—1319 r.). Kazimierz W. przy-
czynił się do restauracyi klasztoru i nadał



 

mu wieś Dąbie i łąkę w Januszkowicach. Wso-
borze konstancyjskim brał klasztor mogilski
udział, wysyłając opata Jana Stechera (1398—
1424 r.) w towarzystwie arcyb. gnieźn, Mi-
kołaja Trąby, który wyrobił sobie insygnia
biskupie a klasztorowi uwolnienie od obowią-
zku wysyłania kleryków na naukę do Sorbo-
ny. Kolegium cysterskie przy akademii kra-
kowskiej nie przyszło do skutku i klerycy:
mieszkali w bursie jerozolimskiej. Za opatów
Tomasza Krakowianina (1444—1460 r.) i Pio-
tra Hirschberga z Biecza (1460—1474 r.) zgo-
rzał klasztor dwa razy, odbudowano go jednak
a nawet i kościół ś, Bartłomieja. W r. 1500
zachodzi charakterystyczny wypadek, pra-
wdopodobnie nie odosobniony. (Gdy zaczęto
ograniczać pierwotną wolność kmieci, zażądał
opat Jan Taczel, aby im chłopi mogilacy pła-
cili daninę (stationes), należną niegdyś księciu.

Chłopi podnieśli bunt i pozwali opata przed
sąd królewski ale sprawę przegrali. Postano-
wiono, aby zamiast tej daniny odrabiali dwa
dni ciągłe i trzy piesze w tygodniu, Od Zy-
gmunta I mogli tylko synowie szlachty być
opatami, Vitellius Erazm (1522—1547 r.)
wyrabia klasztorowi prawo, aby mnisi po ro-
dzicach mogli dziedziczyć i zostaje biskupem
laodycejskim. Tę samą godność piastują jego
następcy Andrzej Dunin Szpot i Marcin Biało-
brzeski. Ostatni preformował zakon i wzbo-
gacił bibliotekę. Następnie, wskutek ustaw
zr. 1588—1588, traci klasztor prawo wybie-
rania opatów a król nadaje bogate opactwo
w komandoryą mniej uposażonym biskupom.
Czasy komendaryuszów niebyły korzystnemi
dla zakonu. Pierwszy z nich bisk. kamienie-
cki Wawrzyniec Groślicki, autor dzieła „De
optimo senatore', brał dla siebie trzy części

dochodów, przez co liczba zakonników malała;
za drugiego komendaryusza było już tylko
pięciu ubogich mnichów, którzy starają się
o przywrócenie dawnej reguły. Na czasy Gro-
ślickiego (1586—1600 r.) przypada zajęcie
M. przez arcyks. Maksymiliana (22 paździer-
nika do 32 listopada 1587 r.), który stanął
główną kwaterą w bibliotece klasztornej a 11
tysięcy wojska, po części protestantów, rozło-
żył w dobrach klasztornych. Sejm zwołany do
Mogiły nieprzyszedł do skutku, bo Zamojski
opanował drogi, spalił Dąbie i Łęg i pobił Ma-
ksymiliana pod Prądnikiem. Klasztor ucier-

piał wiele od wojska a w następnym czasie
niemógł się podnieść, gdyż komendaryusz Pa-
weł Wołucki (1600—1016 r.) nietylko niedbał
o klasztor ale go nawet kosztowności pozbawił.
W tym czasie nawiedził klasztor dwa razy
Zygmunt UI (1606 i 1611 r.) a raz 3 czerwca
1600 r. Mikołaj Zebrzydowski „może szukając
przebaczenia za przelew krwi w twarzy cudo-
wnego Zbawiciela", Trzeci komendaryusz,  
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późniejszy arcyb.Jan Wężyk (1616—1628r.),
podniósł dochody braci zakonnej przyznaniem
jej Czyżyn, Kamionki, połowy Łęgu, Sędowie,
Opatkowie, Glewic, Wrożeniec, Wiktorowie,
stawu, ogrodu i murowanego domu w Krako-
wie. Paweł Piasecki (komend, 1623—1649 r.),
historyk, potwierdził nadania Wężyka i zało-
żył w Mogile szkołę filozofii dla kleryków
(1647 r.). Piasecki ułożył się z mnichami,
aby wybrali koadjutorem jego bratanka Re-
migiana, regenta kancelaryi król.; ale Jam
Kazimierz musiał za zrzeczenie się praw do ko-
rony odstąpić między innemi i mogilskie opa-
ctwo bratu kardynałowi Fryderykowi, czem
obrażony Remigian połączył się ze Szwedami,
a później przez Kozaków został zabity (w 1657),
Kardynał podniósł upadający klasztor, ale
pod jego następcą Janem Tarnowskim h. Rola
zajeli 1656 klasztor Szwedzi. Zakonnicy roz-
pierzchli się a żołnierze niszczyli obrazy i rzeź-
by. Gdy Wirtz, generał szwedzki, zająłiKra-
ków, zebrali się znowu mnisi i odprawiali na-
bożeństwo przy zamkniętych drzwiach, mieli
jednak szczupłe dochody, ponieważ dobra opa-
ckie trzymał nieprzyjaciel. Zamiar ubieżenia
Krakowa przez starostę Dębińskiego, który
opanował M. 22 czerwca 1656 r. ale przez nie-
dbałość był przez Szwedów pobity, sprowadzi-
ła nowe klęski. Szwedzi spalili opactwo i bu-
dynki gospodarcze, ale część klasztoru, w któ-
rym było tylko dwóch mnichów, i kościół oca-
lał, W rok później zajęły M. posiłki cesar-
skie i podczas oblężenia Krakowa mieszkał
w klasztorze Jan Kazimierz. Gdy po śmierci
Tarnowskiego chciał objąć opactwo dwunasto-
letni koadjutor Jan Kazimierz Denhoff niechcie-
li go wpuścić zakonnicy i dopiero królowi
ustąpili. W tym jednak czasie rozpoczęła się
walka mnichów przeciw królowi, senatowi
i szlachcie, W środkach nie przebierano. W r.
1667 podłożono królowi sfałszowany dyplom
do podpisu między innemi aktami, wracający
wszystkim klasztorom Cystersów prawo obie-

rania opatów; w ten sąm sposób uzyskano po-
twierdzenie tego dyplomu od króla Michała,
poczem mnisi zaczęli wybierać opatów i nie-
wpuszczać mianowanych przez króla, co wy-
wołało proces na dworze królewskim i w Rzy-
mie, Walka ta zakończyłajsię ugodą w 1732 r.,
podług której opat komendaryusz mogilski
miał pobierać trzecią część dochodu i stracił
jurysdykcyę nad mnichami in spiritualibus,
W czasie tej walki (1708 r.) odnowiono zanie-
dbane podezas wojen szwedzkich Collegium
provinciale, założone przez Pawła Piaseckiego.
Składało się z kursu filozoficznego i teologi-
cznego, trwającego pięć lat iistniało do począt-
ku XIX w., gdyż r. 1783 zamianowano osta-
tni raz profesorów. Lata 1769 i 1772 zapisa-
ły kroniki klasztorne licznemi i szezególnemi
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kontrybucyami, jakie klasztor pod grozą ognia
i miecza wojskom rossyjskim wypłacał. Po
zajęciu Galicyi stracił klasztor dobra Ryczo-
we, Woźnik, Półwsie, Żygodowice i Stryszawę
na rzecz funduszn religijnego a 1786 r. ustą-
pił patronatu nad kościołem ś, Bartłomieja, do-
dające do parafii wsie Wrożeniee i Wiktorowi-
ce. Za to otrzymał gmach pojezuicki przy
kościele ś, Piotra w Krakowie na Collegium
cysterskie, ale 1806 r, odebrał rząd austryacki
ten gmach, zwracając klasztorowi probostwo
w M. W 1819 znowu odebrał parafie rządzą-
cy senat krakowski a równocześnie oddał ko-
mendoryą ks. Antoniemu Bystrzonowskiemu

(1818 do 1846 r.), który z niej zrezygnował,
polecając rządowi Rzptej krak. na swego na-
stępcę ks. Jana br. Schindlera, prezydenta b.
Rzptej, którego rządy Austryi, Prus i Rossyi
uznały. W r. 1873 odnowiono częściowo kla-
sztor i na krużgankach umieścili artyści kra-
kowscy pod kierunkiem Jana Matejki portre-
ty opatów wykonane (chiaroseuro) cieniami.

"Praca ta opartą jest głównie na dziele zbio-
rorowo skreślonem przez kilku członków
Tow. nauk. krak. p. t. Monografia opactwa
Cystersów we wsi Mogile. Kraków 1867.
Obok tej pracy odnoszą się tu jeszcze N.

/E. (Ekielski) (wiersz) Kraków 1864, Ho-
szow ski Obraz życia i zasług opatów mogilni-
ekich, streszczony w Monografii p. t. Poczet
ete, Osobno wyszły także pomieszczone w Mo.
nografii Diplomata Monasterii Qlarae Tumbae,
Cracoviae 1865 r. Łepkowski Rocznik Tow.
nauk-krak. 1661 r. Konopka Józef „Wieś
Mogiła,* monografiaz mapą, Kraków 1885 r.,
wydanie pośmiertne, Mac.
Mogiła 1.) wzgórze, na wsch. od wsi Żukli-

na, pow. łańcucki, na prawym brzegu Mleczki.
_ Wznies. 264 m. npm.; miejsce znaku triang.

2.) M., góra lesista, na płd.-zach. od Komań-
czy, pow. sanocki, między Komaneckim pot.
(od płn.) a Dołżyckim (od płd.). Wznies. 609
m. npm, 3.) M., szczyt lesisty, w płd. koń-
czynach Gołogór, na wsch. granicy Mełny
(pow. rohatyński) z gm. Korzelicami (pow.
przemyślański), pod 42% 9' 30” wsch, dłg.
g. F.,a 49" 32' Y" płn, sz. g., na lewym brz,
rzeki Świrza, na płd, od szczytu Maleszczeny
(mylnie Maleszczewa); wznies. 408 m. npm.
(szt. gen.). 4.) M., wzgórze polne na połu-
dniowy wschód od Burkanowa, wsi w pow.
podhajeckim, na granicy gm. Burkanowa i
Złotnik. Wznies. 382 m. mny, 5.) M. niwai
wzgórze wznoszące się na granicy gm. Firle-
jówki, Krasnego, Uciszkowa i Pietryez, w pow.
złoczowskim, pod 42” 20” 20” wsch, dłg. g. F,,
a 49? 54' płn, sz. g. Są tu ślady kurhanów,
dziś pozaorywanych. W około tej M, wyory-
wano dawniej narzędzia krzemienne i sprzęty
wojenne, Niektóre wykopaliska tutejsze znaj-  
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dują się w Muzeum Ossolińskich we Lwowie.
Wznies, 258 m. npm. Por. także Mogiła niwa,
we wsi Manajowce w tymże powiecie, 6.)
M., góra wznosząca się na płn. od wsi Podlip-
cami zwanej, w pow. złoczowskim, wys, 417
m. npm. Miejsce znaku triang. 7.) M., wzgó-
rze, w obr. gm, Korszyłowa, w pow. złoczow-
skim, na płd od wsi, na praw. brz. Małej
Strypy. Wznies, 393 m. npm, (szt. gen.). 8.)
M. al. Mszana, wzgórze polne, w płn. stronie
wsi Mszany, w pow. złoczowskim, na granicy
tejże gminy z Jackowcami, pod 42" 55 30”
wsch. dłg. g. F., a 49” 42' 18” płn, sz. g. Sta-
nowi ono płd.-wschodni czubek wzgórzystego
pasma, bieżącego od Hukałowiec z płn. na

płd.-wsch., z czubkami: Jamnym (420 m.), Be-
remówką (427 m.) i Ostrym Grarbem (426 m.).
Wznies. M. 416 m. npm. W dalszym płd .-
wsch. biegu tego pasma, kończącego się nad
Gniłą Lipą (ob. Wosuszka), wznosi się Wy-
soka góra (408 m.), na płn. od wsi Bogdanów-
ki, dalej zaś na południe szczyt wzgórzysty,
także Mogiłą zwany, na zach. od tejże wsi Bo-
gdanówki. Wznosi się ona 401 m. npm. 9.)
M., wzgórze polne, na połudiiowy wschód od
wsi Dobraczyna, w pow. sokalskim, tuż nad
granicą madziarecką. Wznies. 203 m, Od płn.
opływa ją pot. Madziarki. 10.) M. al. Mohiła,
Mohyła, polne wzgórze. na płd. od wsi Burli
pow. radowiecki, między Jazłowcem (od płd,),
a Burlańskim pot. (od płn.-wsch.); wznies,
458 m, npm. 11.) M., obszerne wzgórze pol-
ne, na płd, od wsi Mileszowiec, pow. radowie-
eki, między Suczawą rz. (od wsch.), Burlań-
skim pot. (od zach.) a Jazłowcem (od płd.).
W płn.-zach. stronie najwyższy czubek Czotta,
485 m. npm. Miejsce znaku triang. 12.) M.
al. Movile, wzgórze polne, wznoszące się na
płd. od miasta Suczawy, wśród pól Tatarasi
zwanych. Wznies, 411 m. npm., a 183 m. nad
pobliską doliną rzeki Suczawy. Miejsce znaku
triang. 18.) M.- Wandy, Krakusa i Kościuszki,
ob. Kopiec i Mogiła wieś, 14.) M.-Długa i Krą-

gła, dwa znaczne wzgórza na zach. od Bożyko-
wa, w pow. podhajeckim, między wsią a jego
przysiołkiem, Siółko zwanem, zach, szczyt 364
m., wsch. 362 m. npm. wysoki, 15.) M.-Du-
blowa, wzgórze polne, w płn.-wsch, stronie gm.
Uścieczka, w pow. zaleszczyckim, nad granicą
gm. Karolówki, pod 43” 20" 30” wsch. dłg,
g. F., a 489 48 8” płn, sz. g. Wznies. 363 m.

Miejsce znaku triang. 16.) M.-Pańska, wzgó-
rze polne, na płn.- wsch. Nyrkowa, wsi w pow.
zaleszczyckim. Wznies. 369 m.. npm, Miejsce -
znaku triang. 17.) M.-Popowa, znaczne wzgó-
rze polne, na pła. od wsi Beremian, w pow.
zaleszczyckim. Wznies, 388 m. npm. Miejsce
znaku triang. 18.) M.-Poźdeimirska al. Pozdy-
mirska, wzgórze na płn. od wsi Poździmierza

(Pozdymira), w pow. sokalskim, Wznies. 220
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m, Miejsce znaku triangul. 19.) M-Rozbita,
- wzgórze polne, w zachodniej stronie gm. Ko-

ciubińczyk, w pow. husiatyńskim, Wznies.
304 m. npm. Miejsce znaku triang. Ob. Ko-
ciubińczyki, | Br. G.
Mogiła 1.) wzgórze, 361 m. wys., w zach.

stronie Nakwaszy, w pow, brodzkim, pod
42” 58' wsch. dłg. od F., a 40* 59' 10” płn.
szer. 2.) M., nazwa niwy w płd. stronie Bli-
chu, w pow. brodzkim, 3,) M., karczma na
na obsz. dwor. Czołhany, w pow. dolińskim.
4.) M., wzgórze, 271 m. wys. (znak triang.),
pod 49” 58' 10” płn. sz. a 42 5' wsch. dłg.,
w płn. wsch. stronie Banunina, pow. Kamion-
ka Strumiłłowa. 5.) M., karczma na obsz.
dwor. Gwoźdźca, w pow. kołomyjskim. 6.) M.,
lesiste wzgórze w płd.-wsch. stronie Maku-
niowa, w pow. mościskim. 7.) M., folw. na
obsz, dwor. Mużyłowa w pow. podhajeckim.
8.) M., wzgórze, 241 m. wys., pod 500 33/ 30”
płn, szer. a 41950730” wsch. dłg., w płn,-zach.
stronie Wojsławice, w pow, sokalskim, 9.) M.
(al. Mohyła), grupa domów w Bohorodyczynie,
w pow. tłumackim. 10.) M., kol. i folw. na
obsz. dwor, Hostowa w pow. tłumackim. 11.
M., część Jackówki w pow. tłumackim. 12.) M.,
grupa domów w Tłumaczu. 13.) M.-Ostra,
tolw. w Iwanówce, w pow. skałackim, i karcz-
ma na obsz, dwor. Rożysk, w pow, skała-
ckim. 14.) M., nazwa szybu (okna) suro-
wicznego w warzelni soli w Kałuszu, ob. t.
III, 723. Lu. Dz,

Mogiła, niem. Mogiel i Mogiu, wś, pow.
człuchowski, stacya pocztowa i okręg urzę-
du stanu cywilnego Zielona (Griinchotzen),
parafia katolicka Konarzyny, 2 mile odl,
ew. Sąpolna, szkoła Mielno. Ma 72933 mr.
obszaru, W 1868 r. było tu 13 bud., 4 dm,,
56 kat, mk, Kś. Fr.

Mogiłka, potok, wypływa na granicy gmin
Przyłkowie i Leńcz górnych, w pow. wado-
wickim; płynie na północny zachód przez ob-
szar Polanki Hallerowskiej, następnie granicą
tejże gminy i Jurczyc z Wolą Radziszowską
i Radziszowem, wreszcie na obszarze Radziszo-
wą zlewa swe wody do Skawinki z lew. brz.
Długość biegu 7 kil. Opłukuje północne sto-
py wzgórza Mogiłki (ob.). Br. G.
Mogiłka 1.) pasmo wzgórzyste, ciągnące się

od płd.-zach. ku płn.-wsch. na granicy gm.
Woli Radziszowskiej, w pow. myślenickim,
z gm. Polanką Hallerowską (pow. wądowieki)
i Jurczycami (pow. myślenicki), od lasu Bu-
gaja Wielkiego aż po dolinę Śkawinkę, mię-
dzy Cedronką (od płd.) a Mogiłką (od płn.),
dopływami Skawinki.; Najwyższy punkt two-
rzy czubek Kiełek, 336 m. npm. (szt. gen.).
Przez grzbiet tego pasma wiedzie ze Skawiny
do Podolan i Leńcz górnych droga polna. 2.)
M., znaczne wzgórze, na wschód Zagórza Kni-  

 

Mog 591

hiniekiego, nad granicą z Jawczami, w pow.
rohatyńskim, pod 420 10” 8” wsch. dłg. g, F.,
a 499 22'30” płn. sz, g. Wznies, 357 m. npm.
Miejsce znaku triang. 3.) M.al. Mohiłka, Mo-
hiła, wzgórze na zach. od Kłodzienka, w pow.
żółkiewskim, wznosi się w paśmie wzgórzy,
bieżących z pod Dzibułek, w kierunku płd.-
wschodnim; płn.-zach. część jest zalesiona,
resztą niemal wolna od lasu. Nazwy czubków
są: Grrabowiecka góra, Łysa góra (276 m.),
Zapuście (289 m.) i Mohiłka (280 m,.). Wscho-
dni kraniec tego pasma, między M. a wsią, zo-
wie się Perunową horą (Piorunową górą),
U stóp tej góry stał niegdyś monastyr bazy-
lianów pod wezw. ś. Onufrego, zniesiony 1744
r. 4.) M., wzgórze, na płd. od wsi Trościań-
ca Wielkiego, w pow. brodzkim, między poto-
kiem Smolanką, a pot. bezimiennym, który
tworzy stawy mniejsze i większe w Olejowie,
Białokiernicy, Białogłowach, Neterpińcach,
Nosowcach i Horodyszczu, gdzie wpada do
Seretu. _Wznosi się pod 420 58' wsch. dłg. g.
F.,a 49? 46' 18” płn. sz. g. do wys. 375 m.
npm. 5.) M., wzgórze polne, wznoszące się

)|w płd, stronie gm. Łubianek wyższych, w pow,
zbaraskim, pod 43% 38' 52” wsch. dłg, g. i
a 49?” 37'217 płn. sz. g. Na płn. od niego
wznosi się wzgórze Łubianka do 387 m. npm.
(miejsce znaku triang.). Na wschodniej po-
chyłości tego wzgórza legły chaty Czahary,
należące do wsi Kujdaniec, w tymże powiecie.
Na płd. od niech lesisty czubek, Ostra góra
(396 m.). Wznies. M. 400 m. npm. (szt. gen.),
6.) M. al. Mokhiłka, wzgórze strome na prawym
brzegu Dniestru, na obszarze gm, Horyhład,
w pow. tłumackim, od przysiołka Odaje na
płn.-wsch., pod 42% 50' 40” wsch. dłg. g. F,,
a 48? 52' 10” płn. sz. g., między Dniestrem
(od zach.), a potok. Suchodołem (od wsch.),
Wznies. 314 m. npm. 7.) M. al. Mohiłka,
wzgórze, na wsch. od wsi Kulczyc, w pow.
samborskim, pod 402 59 wsch, dłg, g, F,,
a 49" 31' płn. sz. g. Stok płn. pokrywa las
Dubeńko. Są tu ślądy wielkich okopów,
Wznies, 341 m. npm, (szt. gen. ). Br. G.

Mogiłka 1.) karczma przy Bolechowicach,
w pow.krakowskim, 2.) M. i Zoztok, nazwa niw
i pastwiska podmokłego we wsch, stronie Babina
w pow. kałuskim, między Łomnicą a gościń-
cem kałusko -wojniłowskim. 3.) M., folw.
koło Rakowca, na obsz. dwor. Mużyłowa,
w pow. podhajeckim. 4.) M., gajówka na
obsz, dwor, Nuszeza, w pow. złoczowskim. 5.)
M. (al. Mogiłki), wzgórze 298 m. wys., pod
409 31/ wsch, dłg, a 499 45' płn. szer., w płd.
zach. stronie Jakomanie, w pow. przemyskim,
6.) M., wzgórze 413 m. wys., pod 490 47' płn.
szer. a 420 46' wsch. dłg., w płn. stronie [wa-
czową, w pow. złoczowskim, na granicy Nusz-
cza, na płd. krawędzi rozległego lasu, w po.
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 bliżu leśniczówki. 7.) M., gajówka na obsz.
_ dwor, Nuszcza, w pow. złoczowskim, 8.) M.,

ob. Mohyłka. Lu. Dz.
/_ Mogiłki 1.) pole i cmentarzysko przedhi-
storyczne pod wsią Daromin, w pow. sando-
mirskim. 2.) M., folw,, pow. radzyński, gm.
Milanów, par. Parczew, 4 dm., 22 mieszk.,
389 mr.

Mogiłki 1.) wzgórze, na zach. od wsi Żoł-
czowa, w pow. rohatyńskim, wznies. 335 m,,
pod 429 22 30” wsch. dłg. g. F., a 49921' 127

 płn.sz. g. 2.) M. al. Mokyłki, wzgórze polne,
na płd. od wsi Słobódki polnej, w pow. koło-
myjskim, pod 430 1710” wsch. dłg. g. F.,
a 46” 34” 48” płn. sz. g. Wznies. 337 m, npm,
3.) M., wzgórze polne, na płn.-wsch, od Osso-
wiec, wsi w pow. bucząckim, na lewym brz,
Strypy, pod 43” 3' 87” wsch. dłg. g. F,,
a 49% 9'50” płn. sz, g. Wznies. 388 m. Na
płn.-wsch. od M. wznosi się Łysa góra (376
m.). 4.) M., wzgórze polne, na płn.-wsch. od
Mielnicy, w powiecie borszczowskim, pod
48052 20” wsch. dłg. g. F., a 48937! 32"
płn, sz. g., wznosi się 303 m. npm. Miejsce
znaku triang. Z pod tego wzgórza wypływa
pot. Dźwiniaczka. Bro GQ.

Mogiłki 1.) nazwa niw w zach. stronie
Krynicy, w pow. drohobyckim. 2.) M., leśni-
czówka i folw. na obsz. dwor. Duplisk, w pow.
zaleszczyckim. 3.) M., osada na obsz, dwor.
Pobocza, w pow. złoczowskim. 4.) M., pow.
rudecki, pole z cmentarzyskiem przedhisto-
rycznem we wsi Kupnowice (ob.). 5.) M,
grupa mogił i nasypów we wsi Konotopy,
w pow. sokalskim, 6.) M., cmentarzysko
przedhistoryczne, w pow. zaleszczyckim, we
wsi Latacz, 7.) M., pastwisko we wsi Ko-
panka, pow. kałuski. 8.) M., kurhany na po-
lu pod Husiatynem, ob. Fusiatyn (t. ILI, 224),

Mogiłki, bagno na terytoryum wsi Kiełpi-
na, pow. tucholski; w jego pobliżu znaleziono
liczne groby starożytne (ob. Kujot, w Alt.
preus. Monatschrift, 1881, str. 488), Kś, Fr,

Mogiłki, stare cmentarzysko, pow. bytow-
ski, wspominane r. 1345 w przywileju wsi
Ciemna (a Geserm ad sepulchrum, quod vul-|
gariter dicitur Mogiłky, quod est in medio
viarum, quae dividuntur eundo de Tuchom in
Tresebetkow ( Trzebiatkowy) et in „Glisno'').
Ob. Cramer, „Gesch. der Lande Lauenb. und
Biitow*, (str. 173, IL), Kś, Fr.
Mogiły 1.) folw., pow. łowicki, gm. Boli-

mów, odl. 4 w. od Bolimowa. Utworzony po
wyciętym lesie w obrębie puszezy bolimow-
skiej i nazwany od mogiły, pod którą spoczy-
wają polegli w walce stoczonej tu d. 7 lutego
1863 r. Folw. ma 37 mk, 2.) M. al. Kopce
wojewódzkie, cmentarzysko przedhistoryczne we
wsi Pacyna, w pow. gostyńskim,

Mogiły 1.) karczma, na obszarze dworskim  |
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Pantalowic górnych, w powiecie łańcuckim.
2.) M., przys, do Chmielowa, w piaszczystej
równinie, na zach. od tej wsi, pow. tarnobrze-
ski, par. rz.-kat, Miechocin, składa się 'z ce-
gielni i kilku chat rozrzuconych na wsch.
krańcu obszernego lasu chmielowskiego, Mac.

Mogiszki, folw., pow. maryampolski, gi.
Chlebiszki, par. Preny, odl. 42 w. od Maryam-
pola, ma 1 dm, 1 mk,
Mogoszów, część Wysocka wyżnego, pow.

turczański.

Mogwitz, 1569 r. Mokowicz, wś, pow. grot-
kowski, o 2 m. na płd, od Grostkowa a 1'/, m.
na płn. od Nissy, leży sród płaszczyzny. Soł--
tystwo tutejsze, w XV w. własność bisk. wro-
cławskiego, potem miasta Nissy, ma 550 mr.
Jest tu szpital obsługiwany przez siostry mi-
łosierdzia. Gmina wiejska ma kościół paraf.
kat., zbudowany pierwotnie z drzewa w XIV
w. przez bisk. wrocław.; obecny, murowany,
z początku XVIII w., ma piękną wieżę, organy
z 1735 r. Szkoła kat. 2: klas, ma 160 uczniów.
Wś miała w 1861 r. 10388 mk. kat., 57 go-
spod., 23 ogrodz. i 38 komorn.; obszaru 4731
mr., w tem 4056 me. roli. Dochód obliczony
na 8796 tal. We wsi jest piekarnia, browar,
gorzelnia, liczni rzemieślnicy. Par. M. ma
2100 dusz. Prócz M. należy tu Petersheide,
Schónheide i Kónigswalde, Br. Ch.

Miogyoros, ob. Kopinówce i Mikuluwey.
Mohilna 1.) wś nad Horyniem, pow. nowo-

gradwołyński, gm. romanowiecka, na płn.-
zach. od mta pow.: 69 dusz włośc., 254 dzies.
ziemi włośc, Należała niegdyś do dóbr zwia-
helskich Lubomirskich; obecnie własność Uwa-
rowych; ob. Arch. J. Z. R., cz, VI, t. 1, 561.
1.) M. al. Mohylno, wś cerkiewna, pow. wło-
dzimierski, na płn.-wsch. od mta pow.; kapli-
ca kat, par, Śwojczów; ob. Pamiat. Kij. Arch.
Kom., t. IV, cz. 2, 111, 178; Arch. J. Z. R,
cz, VI, t. 1, 150. 3.) M., ob. Mołoda. 4.) M,,
ob. Mokylna. J. Krz.
Mohilne wś, pow. kobryński, własność Ku-

szewieckiej, włościanie wnieśli 60,256 rs. 71
kop. wykupu za ziemię. A<KaB.

Mohilnica, rzeczka, wpada z lewej strony
do Morawki, poniżej Skałki, mą swoje źródło
pod Łysą Górą w paśmie jabłonkowieckiem,

Mohilno, ob. Mohylna.
Mohilów, ob. Mohyłów. |
Mohilowa Wólka, wś, niegdyś w wojew.

bełskiem; ob. Pamiat. Kij. Arch, Kom., t. II,
6z. 1, 163. |
Mohiłowce, wś, pow. wołkowyski, była tu

kaplica kat. b. parafii Łysków,
Mohilówka 1.) wś nad rzką Serebrianką,

pow. czerkaski, o 8 w. poniżej Mielnikówki,
66 mk. ob. płci; należy do klucza śmilańskie-
go. 2.) M., ob. Mohylówka. J. Krz.

Mohiła 1.) wzgórze polne na gramicy gm.
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Jezierny (pow. złoczowski) i Kozłowa (pow.
brzeżański), u źródeł pot, Cecorskiej czyli Ce-
corki, która wraz z Gniłą Lipą pod Kozło-
wem tworzy pot, Wosuszkę, dopływ górnego
Seretu, pod 499 36' płn. sz. g., a 420 59' wsch.
dłg. g. F. Wznies, 385 m. npm. (szt. gen.).
Wzgórze to zowie się „„Za rudą'', Miejsce zna-
ku triang. 2.) M. al. Mohyła, także Jała-
szowce, wzgórze w wsch. stronie wsi Małaszo-
wiec, w pow. tarnopolskim, pod 43911" 25”
wsch. dłg. g. F., a 49? 40/27” płn. sz. g. Na
płd. rozpościera się las Dubowy haj, dotyka-
Jacy się płd. swym brzegiem stawu w Iwaczo-
wie górnym, utworzonego przez rz, Seret.
Wznies. 391 m. npm. (szt. gen.). 3.) M., le-
sisty czubek na granicy Chlebowie Świrskich
i Ostałowic, w pow. przemyślańskim, w płd.
rozgałęzieniach Grołogór, pod 429 9' 25” wsch,
dłg. g. F., a 4993616” płn. sz. g. Las od
wsch. zowie się Rosochy. Wznies, 436 m.
npm. (szt. gen,). Miejsce znaku triang. 4.) M.,
wzgórze polne na zach, od płd, krańca wsi Ku-
czurnika, w pow. kocmańskim, pomiędzy pot,
Sowicą (od zach.) a gościńcem czerniowiecko-
werbowieckim, pod 43? 34' wsch, dłg. g. F.,
a 4892721" płn. sz. g. Wznies, 296 m. npm.
5.) M., wzgórze polne, na granicy gmin Wa-
lawy, Waslowiec (w pow. czerniowieckim) i
Szubrańca (w pow. koemańskim), na płd.-
wsch, od wsi Walawy, pod 439 31' 30” wsch,
dłg. g. F., a 4825/22 płn. sz, g., w paśmie
wzgórzy „,za Sowicą* zwanych. Wznies. 309 m.
npm.— Por. Mogiła, Mogiłka, Mohiłka, Ob. Ilsa.
Mohiła 1.) al. Mogiła, wzgórze 280 m.wyS,,

pod 50”19'20”. płn, sz. a 420 17/30” wsch,
dłg. od F., na granicy Radziechowa, Józefowa
i Tetewczyc, pow. kamionecki, 2.) M., wzgó-
rze w pow. brzeżańskim, nad pot. Cecorska
(ob.), ma 385 m. wysokości.
Mohiła Jałowa, wzgórze lesiste, w obr, lasu

Fontanicy, na płn. od Dawiden, w pow. storo-
żynieckim, na granicy Dawiden i Komarowiec
(Komarestie), pod 43” 14 20” wsch, dłg. g. F.,
a 4879/88” płn. sz, g. Po stronie płn.-zach. i
płn. rozpościera się las Tysowiee i Heleszów;
na wsch. stoczystości biją źródła pot, Tysow-
ca, dopływu Seretu, Wznies. 487 m. npm,
2.) M., al. Try Mohiły, szczyt lesisty, w tym-
że samym lesie, cokolwiek na zach. od M, Ja-
łowej, na granicy gm. Dawiden, Komarowiee
i Sadowy, wznies. 509 m. npm. Las od strony
płn. zowie się Szerszeniów grunt. 3.) M. al.
Try Mohiły, góra lesista, na granicy gm. Miho-
wy, w pow. wyżniekim, i Banilli Mołdaw-
skiej, w pow. storożynieckim, w paśmie gór-
skiem tworzącem granicę tych dwóch powia-
tów. Od zach, spływają liczne wody górskie
do Mihowy (ob.), a od płd,-wseh. podążają
takowe do pot, Hilcza, dopływu Małego Se-
retu. Wznies, 852 m. npm, m. 47.

Słownik geograficzny. Tom VI.— Zeszyt 68.
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Mohiłka, wzgórze, w gm. Dołhomościska,
pow. mościski, na wsch. od płd. krańca wsi,
pod 4107' 157 wsch, dłg. g. F., a 490 46' 10”
płn. sz. g, Wznies, 287 m. 2.) M., wzgórze
lesiste, wznoszące się na zachód od Białej, wsi
w pow. przemyślańskim, nad granicą z gm.
Poluchowem. U płn. podnóża M., między nią
a Grzędową górą, wypływa pot. Brodek, któ-
ry płynąc na wsch, łączy się z potokiem bez-
imiennym, z pod M. płynącym, i tworzy pot.
Białą, dopływ Złotej Lipy. Ob. też Maruszka,
Wznies, 408 m. npm. (szt. gen.). Miejsce zna-
ku triang. 8.) M., wzgórze, od Mużyłowa na
wsch., na granicy Mużyłowa i Bekersdorfu,
pow. podhajecki. Wznies. 394 m, Miejsce zna-
ku triang. 4.) M., wzgórze polne, na płn.-
zach, od wsi Grabicza, w pow. tłumackim, do-
chodzi 317 m. npm. Dawnemi czasy u stóp
południowych i zachod. rozległy staw, dziś
zamienił się na łąki, które zrasza rzeczką Tar-
gowa, dopływ Otyńskiego pot. Ob. Targowa,
5.) M., wzgórze, na płn. od Tyśmienicy, na
praw. brzegu Worony. Od strony płn. M. ma
swe Źródła pot. Olszanicki. Wznies. 34] m.
Miejsce znaku triang. Por. Mogiłka, Br. G.
Mohiłka 1.) wzgórze, 341 m. wys. (znak

triang.), w płn. stronie Kulczye, w pow. sam-
borskim, na płd, krańcu lasu Dubenko. 2.) M.
(al. Mohiła), wzgórze 280 mr. wys. (znak
triang.), w płd, stronie Kłodzianka, w pow.
żółkiewskim. 3.) M., wzgórze i ślady cmen-
tarzyska na obszarze wsi Jaskmanice, w pow.
przemyskim. Ob. Jaskmanice. Lu. Dz.

Mohiłki, wzgórze, 271 mr, wys., w środko-
wej części Czartoryi, w pow. bóbreckim,
Mohiłowszczyzna, przys. dóbr Kulczyce,

w pow. samborskim,
Mohien 1.) Gross (niem.), wś, pow. wy-

strucki, st. p. Gruenheide, okr. urz. stanu
cywil. Gr. Franzdorf, W 1856 r. 68 mk.
2.) M. Klein, os. leśna, pow. wystrucki, st. p.
Gruenheide, okr. urz. stanu cywil. Padrojen.
W 1856 r. 9 mk. Kś, Fr.
Mohlewskie, jezioro, pow. sieński; rocznie

poławia się około 24 pudów leszczy, okoni,
szczupaków, płoci, jerszów i karasi,
Mohlewszczyzna, wś, pow. sieński, gm,

Zameczek, 9 dm., 51 mk.
Mohigrin (niem.) al. Mohlgirren, wś na Li-

twie prus., pow, tylżycki, st. p. Stonischken;
okr. urz, stanu cywil, Pakamonen. W 1856
r. 56 mk, Kś. Fr,
Mohn, 2/00n (niem.), wyspa na Baltyku,

należy do gub. ryskiej, pow. ozylijskiego, 0d-
dzielona od Ozylii t. zw, Małym Sundem, od
lądu Sundem Wielkim, ma 34 mili kw. rozl,,
tworzy jednę parafią z wysepkami Schildau
al. Schildo i Paternoster, położonemi w Wiel-
kim Sundzie.
Mohnau 1.) Gross, 1338 r. Manow, 1374

38
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Grozzen Manow, wś, pow. świdnicki, ma ko-
ściół par. kat., szkołę kat. W 1843 r. 64 dm.,
470 mk. (170 ew.); folw. z owczarnią, 2.) M.
Klein, 1318 r. Parvum Manow polonicale dictum
(dok,), w 1848 r. ma 19 dm., 108 mk. (6 kat.),
folw. z cegielnią. 3.) M. Wenig, 1321 r. Wening
Manow, wś, ma szkołę ew, od 1743 r., par. ew.
Domanze. W 1843 r. 79 dm., 439 mk, (32 kat.).
Mohnya, ob. Hningani.
Moholz, łuż. Wuhelz, wś, pow. rozborski,

do 1615 r. na Saskich Łużycach. W 1843 r.
82 dm., 438 mk. ew. Par. ew. See.
Mohrau 1.) 1367 r. 2oraw, wś, pow. nis-

sański, w dolinie rz. Biele, przy ujściu Mora-
wicy. Obszar dworski ma 840 mr. ziemi pod-
ległej zalewom. Stary zamek z datą 1501 r.
na chorągiewce wietrznej, Grmina wiejska ma
1 gospod., 35 ogrodz., 25 komorn., 1779 mr.
Ludność wynosiła w 1861 r. 599 dusz (2 tyl-
ko ewang.). Dochód obliczony na 4687 tal.
Młyn i tartak. Par. kat. Koppernig, szkoła
katol. w miejscu od 1929 r. 2.) M. Alti Neu,
wś, pow. bystrzycki. M. Alt w 1843 r. 35
dm,, 204 mk.; folw., młyn wodny i kol. Due-
renberg, par. kat. Schreckendorf. M. Neu 44
dm., 245 mk, (8 ew.), kol. Mutiusgrund, par.
kat. Wilhelmsthal. j Br. Ch,
Mohrau Klein, Morawica, czes. Moravice ma-

la, wś, pow. Schónberg w Morawii. Posiada
kościół par. kat., szkołę ludową. st. poczt. i
tel., 1400 mk, Kopalnia żelaza i huty.
Mohrdorf Gross (niem.), wś z st. poczt. na

Pomorzu, pow. Franzburg, odl. 15 kil. na płn.-
zach. od Stralsundu, 3 kil, od Baltyku. Niskie
wybrzeża, małe oparzyska. W 1877 r. 141
mk. Ludność trudni się rolnictwem i hodowlą
bydła. Do Stralsundu dochodzi poczta po-
słańcowa. Kś. Fr.
Mohrs Ziegelei (niem.), cegielnia, pow.

wystrucki, st. p, Wystruć,
Mohrungen (niem.), ob. Morqg.
Mohuny, wś włośc, nad rzką Kiemetą, pow.

wileński, 3 okr. polie., o 45 w. od Wilna, 4
dm., 70 mk., z tego 11 prawosł., 59 katol,
Mohylanka, rz., lewy dopływ Bohu, po-

czyna się pod wsią Mohylną w pow. hajsyń-
skim, uchodzi do Bohu w pow. bałckim.
Mohylany, wś nad Horyniem, pow. ostrog-

ski, o 12 w. na płn.-zach. od Ostroga, wzięła
nazwę od mogił, których tu wiele znajduje
się, niektóre porosłe ogromnemi drzewami.
Cerkiew parat. i szkółka ludowa. Należała do
ks. Ostrogskich. Anna Aloiza Chodkiewiczo-
wa, żona Karola Chodkiewicza, hetm. w. lit.,
a córka Aleksandra ks, Ostrogskiego, w 1622
r. nadała tę wś z wielu innemi kolegium jezu-
ickiemu w Ostrogu. Po kasacie jezuitów, gdy
dobra ich rozdawano różnym osobom, M, do-
stały się ks, Maksymilianowi Jabłonowskie-
mu, senatorowi; syn jego Władysław Jabło-  
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nowski w 1875 r. sprzedał tę wieś Antropo-
wej, w której ręku i dotąd zostaje. Ziemia
czysty cząrnoziem 3-ej kl. i bujne łąki, wodą
Horynia zraszane. Wieśniacy trudnią się upra-
wą roli, sieją pszenicę, żyto, owies, jęczmień,
groch, proso, grykę i soczewicę, a w ogrodach
konopie. Hodują konie, bydło rogate, trzodę
chlewną, owce, ptactwo domowe i wodne.
Zmaczny dochód mają z mleka, masła, śmieta-
ny i serów, które z korzyścią w Ostrogu spie-
niężają.

Mohylany al. Mogilany, z Wierzblanami, rus.
Werbliany, wś, pow. żółkiewski, 12 kil. na
płd.-wsch. od Żółkwi, 3 kil. na płn.-wsch. od
sądu powiat, i urz, poczt, w Kulikowie. Na
płn. leżą Przedrzymiechy i Nahoree, na wsch.
Artasów, na płd. Hrebeńce, Nadycze i Kuli-
ków, na zach. Przemiwółki. Wody uchodzą do
Bugu za pośrednictwem pot. Zołtańce al. Doł-
hego, zwanego w dalszym biegu Kamionką
(ob.). Zabudowania wiejskie leżą w płd. stro-
nie obszaru. W stronie zach, wznosi się jedno
wzgórze do 266 m. wys, Własn, więk. należy
do probostwa łacińskiego w Kulikowie, Wło-
ścianie mają 440 mr. roli or., 66 łąk i ogr., 16
mr. pastw. W r. 1580 było 389 mk. w gm.
(284 w M. a 105 w Wierzblanach), 11 na
obszarze dworskim (między nimi obrządku
rzym.-katol. 25 w M., 31 w Wierzblanach).
Par. rz.-kat. w Kulikowie, gr.-kat. w Nahor-
cach, W r, 1399 poświadcza Jakób, metropo-
(lita halicki, że Mikołaj z Kulikowa darował
wieś M. kościołowi w Kulikowie i nadaje te-
muż kościołowi dziesięciny z dóbr metropo-
litalnych (ob. Arch, Bernardyńskie we Lwo-
wie, (. t. 335, str, 225 i t. 379, str. 103).
Dawniej znajdowano tu popielnice. Są także
ślady mogiły, dziś zaoranej, We wsi jest
szkoła filialna. Lu. Dz.
Mohylew, Mohilew, zwany także M. guber-

nialnym al. M, nad Dnieprem, w dok. łacińskich
Mohilovia, miasto gubernialne, w prześlicznem
położeniu na obu brzegach Dniepru, przy uj-
ściu rzki Dubrowianki, przepływającej miasto
w kierunku z płn.-zach. ku płd.-wsch. i przy
szosie kijowskiej, od której oddziela się prze-
chodząca przez miasto odnoga do Bobrujska,
Główna część miasta leży na prawym brzegu,
na wyniosłej górze, prawie pod 54 szer. płn,
i 489 dłg. wsch., o 729 w. na płd, od Peters-
burga, 560 w. na płd.-wsch. od Moskwy, 438
w. od Kijowa, 455 w. od Wilna a 678 w. od
Warszawy. Wraz z przedmieściami ma około
18 w. obwodu, Gróra, na której zbudowany
jest środek miasta, a na której dawniej znaj-
dował się zamek, nosi nazwę Kościarni (Ka-
sternia), niby kostnicy (Fursow, autor zary-
su historycznego w opisie gub, mohylewskiej,
wydanym staraniem gubern, Dębowieckiego,
mylnie wyprowadza tę nazwę z łacińskiego
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castrum— obóz). I rzeczywiście przy kopaniu
ziemi pod fundamenty znajdują się tu ogro-
mne masy kości ludzkich, świadczące, że było
tu zapewne jakie cmentarzysko pogańskie, lub
też wielkie pobojowisko w czasach przeddzie-
jowych, zkąd też bez wątpienia pochodzi i
sama nazwa miasta (mohyła, polskie mogiła).
Plan miasta pierwotnie zatwierdzony został
w 1778 r., następnie w 1833, 1851 i 1862 r.
M. dzieli się na 3 części: Stare Miasto, By-
chowską i Łupołowo (przedmieście Moskiew-
skie), na lewym, niskim brzegu Dniepru. Z ulic
główniejsze są: Dnieprowski prospekt (dawniej
Szkłowska), Wielka Sadowa (dawniej Wietrz-
na), Mała Sadowa (dawniej Zielona), i By-
chowska. Ulice Wietrzna i Szkłowska prawie
wyłącznie zabudowane są murowanemi doma-
mi; na nich znajdują się najważniejsze maga-
zyny i sklepy. M. posiada 5 dużych rynków
czyli targowisk, ogród publiczny, założony
w 1872 r. na wzgórzu na prawym brzegu
Dniepru, w miejscu gdzie niegdyś był zamek
królewski, 2 skwery spacerowe, tak zwany
Beklemiszewski i Murawiewski. Z: gmachów
publicznych ważniejsze: pałac gubernatora
z oddzielnym ogrodem, gmach rządu guber-
nialnego, izby skarbowej, kasy gubernialnej,
archiwum, ratusz z wysoką ośmiokątną wieżą,
wzniesioną w 1679 r., gimnazyum żeńskie,
gimn. męskie z internatem dla uczniów, wię-
zienie z oddziałem dla kobiet, koszary i t. d.
W ślicznej miejscowości nad urwiskiem, z du-
żym spacerowym ogrodem, otoczone murem,
pomieszczone są szpitale miejskie, dom przy-
tułku dla weteranów, dom sierot, dom obłąka-
nych i dom poprawy. Zakładów naukowych,
nie licząc ochronek, znajduje się w M. 15,
mianowicie: gimnazyum męskie (w 1882 r.
525 uczniów), gimnazyum żeńskie (w t. r. 358
uczenie), seminaryum duchowne prawosła-
wne (235 ucz.), szkoła duchowna, szkoła fel-
czerów (94 ucz.), szkoła akuszerek (98 ucz.),
szkoła miejska z oddziałem rzemieślniczym;
szkoły parafialne: męska z oddziałem rzemieśl-
niczym i żeńska; szkoły ludowe żydowskie
męska i żeńska; szkoła 4-klas, żeńska, szkoła
1-klas. przygotowawcza żeńska, szkoła 3-klas.
żeńska żydowska i szkoła |-klas, dla biednych
dziewcząt żydowskich. Nadto znajduje się
w M, 44 chederów. Ludność składa się z Bia-
łorusinów (prawosławnych i katolików), Ros-
syan, Polaków i żydów. W 1880 r. było w M.

40536 mk. (20735 męż. i 19801 kob.), w tej
liezbie 20742 prawosł. (10824 męż. i 9918
kob.), 2583 katol. (1290 męż. i 1298 kob.),
173 ewang. (122 męż. i 51 kob.) i 17038 żyd.
(5499 męż, i 8539 kob.). Domów znajduje się

murow. (z tych 92 należy do chrześc, i
171 do żyd.) i 3243 drewn. (z tych 2310 wła-
sność chrześc, i 933 żyd.) Właścicieli domów  
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jest 2371, z nich 1509 chrześc., i 862 żyd.
W mieście jest 40 traktyerni, 24 zajazdy, 29
szynków, łącznie 93 zakłady ze sprzedażą
trunków, z których jeden tylko utrzymywa-
ny przez chrześcianina a reszta przez żydów.
Sklepów w ogóle jest 906, sklepów zaś mie-
szczących się w oddzielnych budynkach jest
1438 murow. i 351 drewn.; magazynów do
składu towarów: 6 murow.i 7 drewn. Cerkwi
prawosławnych w M, jest 29 (21 murow. i 8
drewn.), mianowicie: 1 sobór, 7 parafialnych,
I filialna soborowa, 7 fil. parafij (5 murow, i
2 drewn.), 4 klasztorne, 5 cmentarnych, pozo-
stałe przy zakładach naukowych i dobroczyn-
nych. Kościołów katolickich jest 3, z nich 2
murow. parafialne (dawniej archikatedralny,
niegdyś karmelicki, i farny, fundacyi Zygmun-
ta III) i I drewn. cmentarny; I kościół ewan.-
augsb, drewn.; 2 synagogi i 36 domów modli-
twy żydowskich, z których 13 murowanych,
Z kościołów odznacza się była archikatedra
pod wez. Wniebowzięcia N. M. P., wzniesiona
1692 r. przez mieszczan mohylewskich z ce-
gły, pochodzącej z rozebranych przez nich
z polecenia Jana III Sobieskiego własnych
domów, na miejscu dawnej kaplicy prywatnej
Zienkowiczów, jako rehabilitacya za zabicie
Zienkowicza na progu pomienionej kaplicy,
podczas zamieszek religijnych o zamknięcie
cerkwi prawosławnych nienależących do unii.
Pamięć tego wypadku przechowała się w spół-
czesnym obrazie, pomieszczonym na chórze
kościelnym. Kościół Wniebowzięcia nie jest

wprawdzie arcydziełem pod względem archi-
tektonicznym i zbudowany jest w złym sma-
ku romańskim, imponuje jednak swą wy-
stawą, wspartą na sześciu ogromnych kolu-
mnach jońskich, Kościół ten należał niegdyś
do karmelitów, lecz z ustanowieniem arcybi-
skupstwa mohylewskiego w 1784 r. odno-
wiono go i zamieniono na archikatedrę. Znaj -
duje się w nim wiele prawdziwych dzieł sztu-
ki. Oprócz kilku obrazów pędzla Majewskiego
(ś. Stanisław, Chrystus w Ogrójcu), zwraca
na siebie uwagę obraz ś, Magdaleny pędzla
Horawskiego. Są tu też dwie rzeźby Antokol-
skiego: Zmartwychwstanie i Chrystus w gro-
bie, które widzieć można tylko w czasie wiel-
kanocnym, Oprócz tego znajduje się tu obraz
Ś. Antoniego, przeniesiony ze skasowanego
w 1864 r. kościoła bernardynów, i pięknej
roboty obraz Boga Rodzicy. Z cerkwi prawo- |
sławnych odznacza się zwłaszcza sobór Ś. Jó-
zefa, założony w 1780 r. przez cesarzowę Ka-
tarzynę II i cesarza austryackiego Józefa II,
na pamiątkę zjazdu ich w M. Jest to świąty-
nia niewielka, lecz gustownie zbudowana na
wzór soboru Ś, Zofii. Cztery wejścia poprze-
dzają portyki wsparte na żłobkowanych do-

ryckich kolumnach, wewnątrz przed niedą-
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wnym czasem bogato odnowiona, ma ściany
marmuryzowane, kolumny granitowe. Dalej
monaster męski z cerkwią Objawienia Pańskie-
go, założony w 1619 r. przez ks. Jana Ogiń-
skiego, na miejscu drewnianej, zniszczonej
przez pożar cerkwi, a ukończony i uroczyście
poświęcony w 1636 r. przez biskupa mohy-
lewskiego Sylwestra Kossowa. W kilka lat
potem zbudowano przy nim drugą cerkiew,
pod wez. Ś. Jana. Przy monasterze tym była
niegdyś drukarnia i bractwo miłosierdzia. Jest
to świątynia ładnej architektury i posiada rzeź-
biony ikonostas. Przy cerkwi znajduje się od-
dzielna dzwonnica, będąca najwyższym w M.
budynkiem, która, nie zważając że w czasie

__ pożaru 1857 r. runął jej wierzch wraz z zega-
rem, do dziś zdala przedstawia bardzo imponu-
Jacy widok. Monaster ten nie należał nigdy
do unii i do dziś nosi nazwę Brackiego, Mona-
ster ten w czasie rozruchów religijnych nieje-
dnokrotnie służył wyznawcom kościoła pra-
 wosławnego za twierdzę, Dawne gmachy kon-
systorza, jak równie i pałac arcybiskupi, zni-
szczony przez pożar, są dziś prywatną własno-
ścią, Pałac arcybiskupi nowonabywcea Cukier-
mann własnym kosztem przerobił na wspa-
niały dom modlitwy żydowski. Bibliotek do-
stępnych dla publiczności jest 4: publiczna
(794 dzieł w 3323 tomach), przy klubie (1770
dzieł w 3843 tomach) i 2 prywatne; 3 drukar-
nie (przy rządzie guber. i 2 prywatne) i 3 fo-
tografie. Z cmentarzów pięknością położenia
zasługują zwłaszcza na uwagę: katolicki, za
bramą Wileńską; prawosławny, tak nazwa-
ny 6. Mikołaja, za Dubrowianką i żydowski
za Ziebrą, zwany Mysżołówka, Co się tyczy
zajęć mieszkańców, to chrześcianie, za wyjąt-
kiem klas uprzywilejowanych, zajmują się
przeważnie ogrodnictwem, sadownictwem, ry-
bołóstwem, wyprawą skór, wyrobem oleju
konopnego, naczyń glinianych i niektóremi
rzemiosłami. Handel zaś i przeważna część
rzemiosł znajduje się prawie wyłącznie w rę-
ku żydów. Ziemi zdatnej pod ogrody, położo-
nej na brzegach Dniepru i namulanej podczas
corocznych wiosennych wylewów jest około
800 dzies.; średni dochód za ogrodowiznę (ka-
pustę, ogórki, buraki, kartofle, marchewi t. d.)
dochodzi do 27,000 rs. Pod sadami znajduje
się do 100 dzies., dających do 20,000 rs. śre
dniego dochodu. Rybołóstwem zajmuje się do
70 ludzi w ciągu 30 tygodni; roczny połów
wynosi 1500—2000 pudów i daje około 8,000
rs. dochodu. Podczas miesięcy zimowych ry-
bacy ci prawie wyłącznie zajmują się wyro-
bem grzebieni rogowych, z czego mają około
8,000 rs. Wyprawa skór była jednem z naj-
dawniejszych rzemiosł w M.i stanowiła na-
wet przedmiot handlu zagranicznego. Obecnie
zajmuje się nią do 300 ludzi, którzy wypra-  
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wiają przeszło 33,000 skór surowych, mając
z tego okało 13,500 rs. czystego dochodu.
Wyrobem oleju konopnego zajmuje się 40 lu-
dzi, przerabiając na prasach ręcznych około
14,500 pudów siemienia konopnego, przyczem
otrzymują 3,600 pudów oleju, wartości około
15,000 rs. Wyrób oleju, podobnie jak i gar-
barstwo, stanowi jeden z najdawniejszych
przemysłów mieszczan tutejszych; organizacya
cechu olejarzy odnosi się do połowy XVI w.
Garncarzy jest 18, wartość ich produkcyi wy-
nosi do 1,600 rs. Szewetwem zajmuje się 300
osób, mianowicie 160 majstrów (żydów tylko
86) i 134 czeladników (54 żyd.); czysty do-
chód wynosi około 45,000 rs. Oprócz tego
mieszkańcy zajmują się i innemi rzemiosłami,
jako to: krawców jest 244 majstrów (z któ-
rych tylko 2 chrześcian) i 230 czelad. (wy-
łącznie żydów); stolarzy 88 majstrów (39 żyd.)
151 czelad. (26 żyd.); ślusarzy i kowali 35
majstrów (10 żyd.) i 28 czelad. (9 żyd.); ry-
marzy 24 majstrów (17 żyd.); piekarzy 52
majstrów (45 żyd.) i 6 czelad.; rzeźników 42
majstrów (20 żyd.); kuśmierzy 12 (4 żyd.);
zegarmistrzów 11, jubilerów i złotników 34,
introligatorów 25, farbiarzy 40, szklarzy 19,
blacharzy i mosiężników 38, muzykantów 19
(we wszystkich ostatnich ośmiu cechach wy-
łącznie sami żydzi), cyrulików i perukarzy
majstrów 23 (tylko 1 chrześc.) i 5 czelad,
(1 żyd.). Z wyrobów rzemieślniczych zwra-
cają na siebie uwagę drobne wyroby z brzo-
stu (szkatułki, herbatnice, papierośnice, taba-
kierki i t. p.) oraz wyroby tokarskie z brzozy.
Doróżkarzy, przeważnie chrześcian, jest 43
dwukonnych i 9 jednokonnych; furmanów zaś,
prawie wyłącznie żydów, 133. Pod względem
fabrycznym znajduje się w M. 4 większe i do
60 małych garbarni, zatrudniających 199 lu-
dzi, przerabiających rocznie około 30,500 sztuk
skór surowych, wartość produkcyi wynosi
przeszło 145,000 rs.; 1 fabryka futer, zatru-
dnia 12 ludzi i wyrabia rocznie futer za 16,000
rs.; 1 fabr. tytuniu, zatrud. 89 robot. i produ-
kuje rocznie za 139,992 rs. towaru; 3 browary,
zatrud.|26 robot. i wyrabiające rocznie za
67,960 rs.; 3 fabr. sztucznych drożdży, zatrud.
5 robot. i produkujące rocznie za 4,500 rs.;
1 młyn parowy, zatrud. 19 robot., z produkcyą
za 56,125 rs.; 8 młynów wyrabiających ka-
szę; 1 dystylarnia wódek, produkująca na
24,905 rs; 4 fabr. świec łojowych, zatrud,
8 robot, i produk, rocznie za 1,880 rs.; 1 fabr.
wyrabiająca albumin ze krwi, 3 robot., pro-
dukcya 1,300 rs.i 8 przędzalnie konopi.Mohy-
lew posiada dwa doroczne jarmarki, mało je-
dnak znaczące pod względem handlowym.
Dalej handel wspiera filia Banku Państwa,
bank towarzystwa wzajemnego kredytu i do»
godna przystań na Dnieprze, ruch na której
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określa się sumą 43,000 rs. wywozu i 217,000
rs. przywozu, Głównemi przedmiotami handlu
wywozowego są: skóry, łój, miód, wosk, po-
taż, konopie i zboże. W ogóle handel dzisiaj
bardzo podupadł, na co silnie oddziałały osta-
tnie wypadki krajowe. Obsługę sanitarną za-
pewnia miastu: 13 lekarzy, 14 felczerów, 8
akuszerek, 5 aptek, oprócz centralnej apteki
przy szpitalu gubern,; szpital gubernialny na
150 łóżek, z których 25 oddzielono na insty-
tut położniczy, obsługiwany przez lekarza na-
czelnego, 3 ordynatorów i 6 felczerów, nieza-
leżnie od instytutu położniczego, obsługiwa-
nego przez oddzielnego akuszera, przy pomocy
ordynatora szpitalnego i 3 akuszerek; dalej
szpital dla obłąkanych, założony w 1846 r. na
20 łóżek; szpital żydowski, założony również
w 1846 r. na 25 łóżek, obsługiwany przez le-
karza i 2-ch felczerów; bezpłatna lecznica dla
chorych przychodzących, założona w 1867 r.
i utrzymywana kosztem mohylewskiego brac-
twa prawosławnego. Dawniejszy herb miasta,
nadany przez Stefana Batorego w 1577 r.i
Jana Kazimierza w 1661 r., wyobrażał basztę
kamienną w błękitnem polu, w otwartej bra-

mie której rycerz w zbroi, z podniesionym
mieczem, nad średnią bramą rycerz na koniu

(pogoń) z mieczem nad głową; po przyłączeniu
Białorusi do Rossyi w 1772 r. zamieniono po-
goń przez herb państwa. W 1781 r. nadano
nowy herb, przedstawiający w górnej części
połowę herbu państwa (orła dwugłowego),
w dolnej zaś pogoń. Opis M. wraz z widokiem
podał Tygodnik Ilustrowany z 1871 r. M 192;
nadto widok pomieszczony został w Tece Ordy.
Historya. Pierwotne dzieje M. i Mohy-

lewszczyzny giną w pomroee wieków. Ziemie
białoruskie, położone w kraju zajętym przez
Krywiczów od zachodu i Radomiczów (osia-
dłych na lewym brzegu Dniepru, w,dolinie 80-
ży) od wschodu, w XIi XII w. wchodziły
w skład ks. połockiego, z dzielnicami mińską
i witebską, oraz smoleńskiego, z dzielnicą mści-
sławską, Księstwo połockie składało się z czę-

ści dzisiejszych gubernij mińskiej, mohylew-

skiej i witebskiej, smoleńskie zaś z części gub.
smoleńskiej, witebskiej i mohylewskiej. Z po-
zostałych części dzisiejszej gub. mohylewskiej,
w dorzeczu Soży i Ipuci oddzieliło się ks. mści-
słąwskie, pod zwierzchnictwem Gedyminowi-
czów. W tym już czasie istniała prawdopo-
dobnie w pośród niedostępnych lasów, zdala
od dróg komunikacyjnych, osada nad Dnieprem,
wolna i niezależna od nikogo, Mohyłką zwa-
ną, która ta nazwa pochodzi, jak wyżej wzmian-
kowano, od wyrazu mokyła, polskie mogiła,
i świadczy że w tym miejscu było jakieś cmen-
tarzysko pogańskie lub też wielkie pobojowi-
sko. Mylnie przeto niektórzy wyprowadzają
nazwę M. od imienia Lwa, ks. kijowskiego,  
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zmarłego w tej miejscowości w 1230 r.; ró-
wnież bez żadnej podstawy inni przypisują za-
łożenia M. w 1267 r. ks, halickiemu Lwu
Daniłowiezowi (Mohuczy Lew—Mohylew), sa-
ma osąda bezwątpienia oddawna już istniała
a tylko obwarował ją i wzniósł zamek obronny
nie Lew Daniłowicz, lecz wedle wszelkiego
prawdopodobieństwa wnuk jego Lew Jurje-
wicz, który w tych okolicach bił się z Litwi-
nami, ciągnąc około 1319 r. na pomoc knia-
ziom briańskim. To tylko nieulega wątpli-
wości, że gdy księstwo witebskie zaczęło się
rozszerzać na koszt swych sąsiadów, został
odnaleziony i M. już jako miasto, mające wła-
sny zarząd i wraz z całym okręgiem aż po Be-
rezynę przyłączony do Witebska. W 1200 r.
ks, witebscy wyznaczyli miejscowych boja-
rów do zarządu miastem i prowincyami. Nie-
zależność jednak księstw białoruskich; poło-
ckiego, witebskiego i t. d. niedługo trwała;
przyłączył je bowiem w 1235 r. do swoich po-
siądłości w. ks. litewski Ryngold, rozbiwszy
połączone siły książąt ruskich na brzegach
Niemna w pobliżu Mohilny. Zwycięstwo to
zjednało mu całą Białoruś z miastami Poło-
ekiem, Witebskiem, Orszą i Smoleńskiem. Po
śmierci Ryngolda wnuk jego Dowmunt otrzy-
mał jako dzielnicę Orszę i Rohaczew. Wkrót-
ce potem Mendog (Mindowt) a następnie Gre-
dymin zjednoczyli pod swe berło wszystkie
ziemie biało i małoruskie, Wówczas też i ca-
ła Mohylewszczyzna weszła w skłąd ks, lite-
wskiego, Po śmierci w. ks. Olgierda otrzy-
mali dzielnice w granicach dzisiejszej gub. mo-
hylewskiej synowie jego: Lugwen (Symeon)
ks. mścisławskie i Korybut—druckie, Po ob-
jęciu tronu polskiego przez Władysława Ja-
giełłę w 1386 r. wynikły niepokoje pomiędzy
Olgierdowiczami. Ks. połoeki Andrzej za-
warł związek z rycerzami liwońskimi i ks,
smoleńskimi i powstał przeciwko bratu. Ka-
walerowie mieczowi spalili okolice Łukomla
(dziś w pow. sieńskim), zaś ks, Swiatosław smo-
leński podstąpił pod Orszę, straszliwie pusto-
sząG okolicę i znęcając się nad mieszkańcami,
wedle słów spółczesnych kronik „jak bezmyśl-
ne zwierze.* Następnie sprzymierzeńcy pod-
stąpili pod Mścisław, leczna brzegach rz. Wie-
chry (w pow. mścisłąwskim) na głowę rozbici
zostali przez Lugwena. Jasiełło w celu zapo-
bieżenia nowym nieporządkom i buntom umo-
cnił i wprowadził silne garnizony do Orszy,
Łukomla, Mścisławia i Mohylewa. W tym
czasie w 1387 r. fundował on pierwszy ko-
Ściół katolieki w Obolcach (pow. orszański)
i powierzył tron w. książęcy Skirgielle a na-
stępnie Witoldowi, Po śmierci Witolda w 1480
r. władzę objął warchoł i wichrzyciel Świ-
drygajło, do posiadłości którego należały, po-
między innemi, następujące miasta 1 miasteczka
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„dzisiejszej gub. mohylewskiej: Homel, Krzy-
czew, Mohylew, Ciecierzyn, Czeczersk, Mści-
sław, Orsza, Druck, Łukoml, Obolce, Popowa
góra, Propojsk, Bychów, Rohaczew, Strzeszyn,
Mikulin, Osieczyn i Riasna. SŚwidrygajło
wkrótce wystąpił przeciwko Jagielle, został
jednak wraz ze swymi sojusznikami, Nowogro-
dzianami, Pskowianami, Smoleńszczanami, oraz
ks. twerskim i  mścisławskim, rozbity w
krwawej bitwie pod  Oszmianą (1482 r.)
przez Zygmunta Kiestutowicza. Jednakże
Kdwidrygajło niepoprzestał na tej nauce i, pod-
burzony przez cesarza niemieckiego i zakon
mieczowy, niejednokrotnie występował bun-
towniczo do walki, aż ostatecznie na głowę
został rozbity 15 sierpnia 1435 r. w pobliżu
Wiłkomierza przez wojska polsko-litewskie
pod wodzą Zygmunta, który został władcą
Litwy i Rusi, Miasta, które udzieliły pomoce
Swidrygajle, w ich liczbie Mścisław, Orsza
i Mohylew, zapłaciły znaczną kontrybucyę.
Ze śmiercią Zygmunta, zabitego 1440 r. przez
ks. (zartoryskich, ustały zaburzenia pod mą-
dremi rządami w. ks, litewskiego Kazimierza
Jagielończyka (od 1446 r. króla polskiego),
który niechcąc drażnić ' uczuć religijnych
swych poddanych, wzniósł i uposażył na Bia-

- łorusi kilka cerkwi prawosławnych, pomiędzy
innemi w Mohylewie, Orszy, Czerykowie
i Krzyczewie. W tym czasie ks, mścisławskie
przeszło czasowo w 1496 r. pod władzą Mo-
skwy, wkrótce jednak, bo juź w 1588 r., po-
wróciło do Rzpltej. Pomimo ustania zamieszek
wewnętrznych Mohylewszczyzna nie doznała
zupełnego spokoju, przez długi bowiem ciąg
lat była teatrem walki o supremacyą po-
między Polską a Moskwą, pomiędzy katolicy-
zmem a prawosławiem, Aktem unii Horodel-
skiej 1418 r. klasy uprzywilejowane zjedna-
ne zostały nazawsze dla sprawy polskiej, Rów-
nież pozyskano miasta oraz mieszczaństwo
przez udzielenie swobód municypalnych pod
obroną prawa magdeburskiego, które otrzy-
mał M. w 1561 i 1577 r., Mścisław w 1634 r.,
dalej Qrsza, Rohaczew, Homel i Krzyczew.
Zmaleźli się jednak niezadowoleni z nowego
porządku rzeczy, którzy, podobnie jak ks, Mi-
chał Gliński, niegdyś namiestnik litewski za
w.ks. Aleksandra, chcieli przeprowadzić swe
zamysły w jawnym buncie, następnie pokona-
ni, przeniewierzyli się sprawie krajowej iuda-
wszy się pod opiekę w.ks, moskiewskich, spro-
wadzili na Litwę walkę, z małemi przerwami
przez 50 lat trwającą, w ciągu której nieje-
dnokrotnie spustoszone zostały miasta Mohy-
lewszczyzny, jak Orsza (1508, 1514, 1534, 35,
1563, 64 i 1570), Mohylew (1515, 19, 1535,
64, 1580, 88 i 1595), Rohaczew (1535, 6),
Kniażycze i Sienno (1585), Uhlepeń (1504),
Łukoml (1563), Strzeszeń, Krzyczew, Riasna 
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(kilkakrotnie), Mścisław (1502, 6, 8, 14), Ko-
pyś (1568, 64, 1580), Szkłów (1535, 63
i 1580), Druck (1509, 14, 1535). Mohylew
ucierpiał zwłaszcza podczas najścia Hultaja
w 1588 r. oraz Nalewajki w 1595 r., który
złupił najprzód miasto, potem uchodząc przed
nadciągającemi wojskami litewskiemi, podpa-
lił je, przyczem zgorzały dwie cerkwie z licz-
by siedmiu istniejących wówczas. Niebacząc
na to niektóre miasta a w ich liczbie i M. cią-
gle się wznosiły. W aktach historycznych
M. wspominany jest od końca XIV w, W 1505
r. w ks, Helena zwolniła niektórych mieszczan
od powinności miejskich i gminnych z obo-
wiązkiem służby rycerskiej; z dokumentu
z 1514 r. o dochodach królewskich, wydanego
staroście mohylewskim Jerzemu Despot Zieno-
wiczowi, okazuje się, że M. był jednym z pier-
wszych w rzędzie miast królewskich. W 1561
r. Zygmunt August zabezpieczając pewne swo-
body mieszczanom, ustanowił wójta i czterech
setników, określił wyraźniej powinności tych-
że, ilość i rodzaj podatków, pomnożył dochody
miasta i nadał opiekę handlowi, słowem poło-
żył podstawę do przyszłego porządku muni-
cypalnego. Zupełnego przekształcenia doko-
nał Stefan Batory, nadając miastu w 1577
r. prawo magdeburskie i wszelkie swobody
z niego wypływające, a znosząc raz na zawsze
powagę praw litewskich, ustanowił targi, jar-
markii t. d. Przywilejem z d.5 marca t.r.
wzbronił żydom osiedlać się w M. Innym
przywilejem z 1585 r. uwolnił mieszkańców od
utrzymywania puszkarzy zamkowych, rozka-
zując obrócić ten wydatek na oporządzenie
i obronę parkanu miejskiego. Zygmunt III,
oprócz potwierdzenia w 1588 r. praw magde-
burskich, opiekował sięrybołóstwem mieszczan
na Dnieprze i ich handlem, nadając im rozma-
ite ulgi. W 1602 r. dozwolił mieszczanom
zawiązać bractwo dobroczynności, głośne na-
stępnie w czasie zaburzeń religijnych. W 1604
r. wzniesiono w M. pierwszy kościół katolicki
(farny). Pierwszy jawny i głośny objaw za-
mieszek religijnych spotykamy w powstaniu
mieszczan w 1618 r. przeciwko arcybiskupo-
wi połockiemu Jozafatowi Kuncewiczowi, sta-
rającemu się wprowadzić unię w Mohylewie.
W wynikłej stąd sprawie trybunał królewski
wileński skazał głównych przywódców na
karę śmierci i wszystkie cerkwie i monastery
oddał pod zawiadywanie arcybiskupa. Wy-
rok nie został wprawdzie wykonany, gwał-
towne jednak wprowadzanie unii i oddawanie
jej zwolennikom niektórych cerkwi, roznieciło
namiętności religijne mieszcząn, podtrzymy-
wanych w oporze przez dalszych współwy-
znawców. Pomimo to nieprzestawały na nich
spływać łaski monarsze. Królewicz Włady-
sław zebrawszy w M. w 1618 r. wszystkie
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wojska przeznaczone do wyprawy moskiew-
skiej, bawił w mieście dość długo, a doznaw-
szy od mieszczan wielkiej przychylności, wstą-
piwszy na tron polski, licznemi przywilejami
starał się im okazać swą wdzięczność. Jakoż
w 1688 r. potwierdził dawny przywilej i upo-
ważnił mieszczan do natychmiastowego wy-
rugowania żydów ze środka miasta. W tym-
że roku d. 18 czerwca zatwierdził postanowie-
nie, czyli wilkierz tutejszych kupców co do
utworzenia kasy kupieckiej, niezależnej od
miejskiej. Z wilkierza tego okazuje się, że
handel był obszernyiożywiony; kupcy tutej-
si jeździli ze zbożem, słodem, sianem it. d. do
różnych miast Litwy; Dnieprem zaś płynęli
do Kijowa, Kaniowa i Czerkas; z miast rosyj-
skich najczęściej zwiedzali: Wiazmę, Moskwę
i Siewierz, najdalej zaś opierali się o Lublin,
Lwów, Gniezno, Toruń, Gdańsk i Królewiec.
Głównemi przedmiotami handlu były: pieńka,
wódka, wosk, miód przaśny, olej, łój, dziegieć
iskóry. W tym czasie w M. były cechy:
garbarzy, słodowników, krawców, puszkarzy,
kowalów, ślusarzy, rzeźników, złotników i ju-
bilerów, siodlarzy, szewców, rymarzy, kuśnie-
rzy, mosiężników, olejarzy, farbiarzy i pie-
karzy. Tenże monarcha nadał miastu w 1637
r. pewne dochody, urządził w 16382 r. dyece-
zyę prawosławną i hojnie uposażył biskupów.
Pierwszym: biskupem prawosławnym mohy-
lewskim, mścisławskim i orszańskim został
mianowany Józef Bobrykowiez, mnich wileń-
skiego monasteru ś. Ducha; w 1634 r. odda-
no mu pod zarząd wszystkie cerkwie prawo-
sławne w M., zamknięte poprzednio. W 1648
r. opanowali M, Kozacy pod dowództwem
Hładkiego i dopiero w następnym roku odzy-
skał miasto Janusz Radziwiłł, hetman polny
litewski. Wkrótce potem Białoruś została
znowu teatrem wojny pomiędzy Polską a Ros-
syą i doznała różnych klęsk i spustoszeń, jak
w wojnie toczonej w XVI w. Kiedy car
Aleksy Michałowicz zajął w 1654 r. całą pra-
wie Litwę, poddali się mieszczanie, warując
sobie zaręczenie praw i urządzeń magdebur-
skich. (ar Aleksy chętnie na to przyzwolił
przywilejem we wrześniu t. r. w obozie pod
Smoleńskiem wydanym i wszelkie poprzednie
swobody i nadania zatwierdził. Pomimo to M,
nie uchronił się od grabieży ze strony Koza-
ków hetmana Zołotarenko. Los M. podzieli-
ły i inne miasta Mohylewszczyzny, jak Homel,
W którym Kozacy wyrznęli prawie wszystkich
katolików i żydów, Horki, Mścisław, wzięty
szturmem przez wojewodę Trubeckiego, przy-
czem również sprawiono rzeź mieszkańców,
Orsza, Stary Bychów, Czausy, ograbione przez
Kozaków Prykłońskiego,  Kopyś, Druck,
Szkłów, zniszczony także przez Kozaków; da-
lej Dubrowna, Mikulin lub Mikulino, Toło-! 

599

czyn, Strzeszyn, Czeczersk, Nowy Bychów,
Propojsk, Łukomli Krzyczew. Wszystkie te
gwałty i ucisk wojewodów i bojarów mo-
skiewskich, postępowanie których nacecho-
wane było chciwością, rozpustą i dzikim de-
spotyzmem, nie mogły przeciągnąć mieszkań-
ców na stronę zwycięzców. Grdy nadto car
Aleksy zaplątał się w wojnę z Szwecyą,
a przez to musiał rozdzielić swe siły, wojska
jego poczęły doznawać jednej klęski za drugą,

w skutek czego miasta stopniowo powracały
pod władzę Rzplitej, Po rozbiciu w 1660 r.
kn, Piotra Dołgorukiego, wojew. moskiew-
skiego, nad rz. Basią (w pow. czausowskim)
przez wojska (zarnieckiego i Sapiehy, po-
wstali mieszczanie M. pod przywództwem bur--

mistrza Leononicza i d. 1 lutego 1661 r. wy-
rznęli załogę rossyjską. Za czyn ten Jan Ka-
zimierz przywilejem z d. 9 czerwca t. r. przy-
wrócił miastu dawne prawa, porównał je
z Wilnem, mieszczanom nadał prawo nabywa-
nia majątków ziemskich, Leonowicza zaś za-

szczycił szlachectwem, W 1666 r. wojska
rossyjskie pod wodzą kn. Jakuba Kudeneto-
wicza Uzerkasskiego, Prozorowskiego i Woro-
tyńskiego podstąpiły pod M., broniony przez
hetm. Paca. Gdy jednak Czerkasski legł od
kuli wypuszczonej z wałów M., panika opano-
wała wojsko rossyjskie, które w nieładzie od-
stąpiło ku granicy. W 1678 r. sprowadził do
M. jezuitów Zdanowicz, kanonik smoleński i
proboszcz mohylewski, fundując przy kościele
farnym ś, Kazimierza misyą, którą hojnie upo-
sażył. Następnie jezuici wznieśli na darowa-
nym sobie placu w pobliżu zamku (na ulicy
Szkłowskiej) kościół i klasztr murowany,
zamieniony po wydaleniu jezuitów w 1820 r.
ną cerkiew wojskową l-ej armii, a od 1833 r.
na cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego,
W 1687 r. fundował Teodor Rzewuski klasztor
i kościół bernardynów pod wezw. ś, Antonie-
go, nad brzegiem Dniepru, dziś archiwum są--
dowe. W tym czasie w M. znowu miały
miejsce rozruchy religijne z powodu zamyka-
nia niektórych cerkwi, grożących upadkiem
ze starości, podczas których zabity został przez
mieszczan w 1692 r. Zienkowicz, właściciel
wsi Lubuż, Wyrokiem sądu królewskiego
skazani zostali za to na wzniesienie z cegieł
z rozebranych przez siebie własnych domów
kościoła dla karmelitów, późniejszej archika-
tedry. Po śmierci Jana Sobieskiego w 1698 r.,
podczas walki elekcyjnej M. zajęty został po-
czątkowo przez partyzantów Sapiehy, pod-
skarbiego w. litewskiego, następnie zaś przez
Zamoyskiego, który ustanowił z swego ramie-
nia namiestnika. Elektor saski August IL po
objęciu tronu polskiego nadał M, w 1699 r.
generałowi saskiemu de Bewst, który zajął

nietylko obszerną ekonomię mohylewską, obej-
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- mcerkwi srebra bił w obozie pieniądze,
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mującą większą część dzisiejszego pow. mohy-
lewskiego i czausowskiego, lecz nadto i cały
powiat czausowski i czerykowski. Wkrótce
jednak de Bewst opuścił M., wybrawszy
z miasta 100000 tynfów kontrybucyi, poczem
August II oddał ekonomię mohylewską w kil-
koletnią dzierżawę niemcom Beimanowi i Lei-
manowi. Lecz Sasi niedługo bawili w Mohy-
lewszczyźnie. W skutek bowiem wojny, wy-
powiedzianej przez Karola XII, król August
II zmuszony był wycofać wojsko saskie z Li-
twy. korzystało z tego stronnietwo Pawła
Sapiehy, wojew. wileńskiego i hetm. litew-
skiego, przeciwnika króla, posiadającego w Mo-
hylewszczyźnie dobra dziedziczne, jak By-
chów, Barkołabów i Bujnicze, i zbrojnie wy-
stąpiło przeciwko partyi Ogińskiego, stronni-
ka króla. W 1701 r. Bończa Sinieki, do-
wódca oddziału wojsk litewskich królewskich
zajął ekonomią mohylewską, poczem wziął
szturmem Bychów i osadził go silnym garni-
zonem. Wzmocniono również ifortyfikącye M.
Na skutek umowy zawartej w sierpniu 1704 r.
pomiędzy Polską a Rossyą, pomocnicze wojska
rossyjskie, którym towarzyszył sam ear Piotr,
wkroczyły w granicę Litwy, dążąc ku Gro-
dnu. W tymże czasie przechodziła przez M.
chorągiew Ogińskiego, ssty żmudzkiego, oraz
wojsko zaporoskie pod wodzą hetm. Mazepy i
pułkownika Iskry, W maju t. r. wojska mo-
skiewskie pod wodzą kn. Wołkońskiego i Gra-
garyna ustawiły most pływający przez Dniepr.
Następnie zajęły M. wojska rossyjskie i prze-
były w nim aż do wiosny 1707 r., w którym
opuściły miasto i rozłożyły się w oszańcowa-
nym obozie pod Kopysiem. Pod koniec 1707
r. Karol XII posunął się z Polski na Litwę,
zajął 11 lut. 1708 r. Wilno a następnie Gro-
dno. Głównodowodzący wojskami  rossyj-
skiemi ks. Meńszykow odstąpił od Grodna, 25
lut, zajął Czereję a 14 marca wszedł do M.,
zamierzając ztąd wyruszyć przeciwko Karolo-
wi XII, który, jak się spodziewał, przeprawi
się przez Berezynę pod Borysowem;wtym celu
rozkazał zbudować dwa mosty na Dnieprze.
Karol XII zawiódł jednakże oczekiwanie wo-
dzów rossyjskich i przeszedł rzeką poniżej Sa-
pieżyńskiej Berezyny. Wówczas Szereme-
tiew i Meńszykow postanowili zatrzymać nie-
przyjaciela pod Hołowczynem, przy przepra-
wie przez błotnistą rzeczkę Wabicz.  Ponieśli
jednak zupełną porażkę w bitwie d. 3 lipca,
poczem cofnęli się ku Szkłowu, Kopysiu i Mo-
hylewu, Szwedzi zaś posunęli się wprost na
Mohylew, który też zajęli d. 7 lipea, przy-
czem wojska rozłożyły się obozem na brzegu
Dniepru aż pod Bujnicze. Karol XII przebył
w M. 51/, tygodni, nałożył na mieszczan ogro-
mną kontrybucyę, przyczem z zabranego
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ustąpieniu Szwedów w d. 8 wrześ. 1708 r.
pułki tatarskie, kałmuckie i rossyjskie spaliły
M. jakoby na rozkaz cara Piotra, Tymczasem
Karol XII przeprawiwszy się przez rzeki Pro-
nię i Basię pod Cząusami, udał się pod Czery-
ków, gdzie rozłożył się obozem, oczekując na
przybycie gen. Loewenhaupta. Jednakże na
wezwanie Mazepy przeprawił się przez Sożę
i skierował ku Mścisławowi na spotkanie
wojsk rossyjskich. Bitwa miała miejsce 29
sierpnia w pobliżu mezka Dobrego nad rzką
Czarną Napią, przyczem Szwedzi rozbici, stra-
cili do 3000 ludzi, Poczem Piotr wyruszył
przeciwko Loewenhauptowi, z którym spotkał
się 28 wrześ., przy wsi Lesnej w pobliżu Pro-
pojska i zadał mu stanowczą klęskę. Rozbi-
cie wojsk szwedzkich i przeniesienie walki na
inne pole usunęło od Mohylewszczyzny dalsze
klęski wojenne i dało możność dalszego roz-
woju w spokoju, zakłóca nym tylko niesnaska-
mi religijnemi pomiędzy katolikami a prawo-
sławnymi, które wzmogły się zwłaszcza od
czasu objęcia episkopii w 1753 r. przez gło-
śnego Jerzego Konisskiego. Stanisław August
dał mu w 1768 r. upow ażnienie na wymuro-
wanie gmachu dla szkoły duchownej przy
cerkwi ś, Mikołaja i założenie drukarni. Na
mocy pierwszego podziału Rzpltej Mohy-
lewszczyzna wraz z całą Białorusią, liczącą

przeszło 1,360,000 ludności, przyłączoną zo-
stała w 1/72 r. do Rossyi, Ukazem zd. 14
grudnia t. r. cesarzowa Katarzyna IL ustano-
wiła arcybiskupstwo katolickie białoruskie ze
stolicą w M, (ob. Mohylewskie arcybiskupstwo).
Pierwszym namiestnikiem białoruskim został
mianowany w 1774 r. senator i generał-feld-
marszałek hr. Zachar Czernyszew. W maju
1780 r. odbył się w M, zjazd cesarzowej Ka-
tarzyny II z cesarzem niemieckim Józefem LI,
na pamiątkę czego założono sobór prawosła-
wny pod wezw. ś. Józefa, Ukazem z d. 10
stycz, 1778 r. M. został wyznaczony na mia-
sto gubernialne, a Czausy, Stary Bychów,
Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław,
Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielice na
powiatowe, przyczem wprowadzono prawa ogól-
nie w Rossyi obowiązujące. W styczniu 1795
r. wyszedł ukaz o konfiskącie dóbr osób nie-
przychylnych nowemu porządkowi rzeczy, po-

czem wiele dawnych królewszezyzn, oraz dóbr
skoafiskowanych rozdano dygnitarzom rossyj-
skim. Wówczas otrzymał Krzyczew ks, Po-
tiemkin, Homel—ks. Rumiancow Zadunajski,
Czeczersk—ks. Zachar Czernyszew, Szkłów—
gen. Zorycz, Propojsk—ks. Golieyn, Ciecie-
rzyn—ks. Sałtykow, Strzeszyn—hr, Osterman,
sstwo Zabłockie — Turczaninow, Bujnicze—
Passek i w. in. W 1797 r. M. zamieniony zo-
stał na miasto powiatowe gub. witebskiej, lecz
w 1801 r. znowu przemianowany został na
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miasto gubernialne. Nadmienić nadto należy,
że cesarzowa Katarzyna II z celów politycz-
nych nie dozwoliła w granicach państwa
rossyjskiego ogłosić bulli papieża Klemensa
XIV o kasacie jezuitów, w skutek czego ist-
nieli oni nadal na Białorusi. W granicach
gub. mohylewskiej w połowie XVIII w. je-
zuici posiadali kołegia: w Orszy, fundowane
przez Lwa Sapiehę, wojewodę wileńskiego;
w Mścisłąwiu, założone w 1316 r. przez Pio-
tra Paca, sstę mścisławskiego; w Mohylewie;
dalej misye: w Łozowicząch (w pow. klimo-
wickim), w mku Chalczy (pow. homelski),
w Riaśnie (pow. czausowski), oraz 2 rezyden-
cye: w Faszczówce (pow. mohylewski) i w Cze-
czersku., Wszystkich jezuitów w tym czasie
było na Białorusi: 98 kapłanów, 32 scholasty-
ków i 48 braciszków, Majątek ich nierucho-
my w ziemiach wynosił do 1 mil. rubli, ru-
chomy zaś do pół mil. rubli; włościan podda-
nych mieli około 14000 dusz. Przetrwali oni
w Mohylewszczyźnie aż do marca 1820 r.,
w którym to czasie ukazem cesarskim wyda-
leni zostali za granicę. W bieżącym wieku
Mohylewszczyzna ucierpiała wiele podczas
przejścia wojsk Napoleona w 1812 r. D.8
lipca t. r. awangarda korpusu marszałka Da-
vousta podstąpiła pod M. zmusiwszy do uciecz-
ki garnizon rossyjski, wkrótce potem wkro-
czył sam marszałek na czele 80000 ludzi, sto-
czywszy walkę pod wsią Daszkówką. Utwo-
rzono bezzwłocznie tymczasową komisyę, na-
czelnikiem której zostąt marszałek, pomocni-
kiem zaś jego gen. polski Pakosz, Francuzi
przebyli w M. około 4 miesięcy, poczem, naci-
skani przez wojska rossyjskie pod wodzą gen.
Ożarowskiego, opuścili miasto. Podczas poby-
tu w M. uformowano straż narodową, do któ-
rej zebrano przeszło 400 ludzi, uzbrojonych
przeważnie w piki. Wyówiczeniem tej garstki
pilnie się zajmował komendant Remiński, przy
odwrocie jednak Francuzów, rozbiegła się ona
na widok wojska rossyjskiego, zostawiwszy
na placu swego naczelnika, zabitego przez Ko-
zaków pod mkiem Kniażycami (o 15 w.od M.).
Odtąd zaczął się szereg niepowodzeń armii
francuzkiej aż do fatalnej przeprawy przez Be-
rezynę pod Borysowem 15 i 16 listopada
1812 r. W ruchu 1831 r. Mohylewszczyzna
nieznaczny przyjęła udział i wkrótce w zu-
pełności została uspokojoną przez gubernatora
Michała Murawiewa, późniejszego gen.-gu b. wi-
leńsk., poczem nastąpiło ostateczne zniesienie
statutu litewskiego, przywróconego przed 1812
r. Za główne źródło użyte do powyższego arty-
kułu służył Opis gub. mohylewskiej, wydany
w 3 tomach pod redakcyą gub, Dębowieckiego
(Mohylew, 1682—84), zwłaszcza zaś zarys hi-
storyi Mohylewszczyzny, skreślony przez Fur-
sowa, dyrektora gimn. męskiego w M.  
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Mohylewski powiat, za rzpltej część po-
wiatu orszańskiego, graniczy na płn. z pow.
sieńskim, na wsch. z horeckim i czaąusowskim,
na płd, z bychowskim, na zach. z pow. ihumeń -
skim i borysowskim gub. mińskiej.Rozległość
powiatu podług obliczenia pułk. Strelbickiego
wynosi 3009*9 w, kw., czyli 62*21 mil kw. al.
3425'8 kil. kw., co czyni 313,580 dzies. Po-
dług planów mierniczych rozległość wynosi
tylko 299,3641/, dz., czyli o 14,175 Ją dz., t.j.
4'52'/, mniej; w tem 79,466Y, dz. gr. or. i
ogr., 24,558'/, dz. łąk, 122.3231/, lasów,
73,021 pastw., zarośli i nieuż. Powierzchnia
równa i niska, tylko na prawym brz. Dniepru
i Druci ciągną się wyniosłości. Grunt powia-
tu należy do dolnej formacyi trzeciorzędowej,
przeto przeważnie jest piaszczysty, zwirowa-
ty, miejscami z domieszką gliny, w niektórych
tylko nizinach napotykają się przestrzenie po -
kryte czarnoziemem, Główne rzeki są: Dniepr
i Druć z dopływami, lewym Wabiczem i pra-
wym Oślikiem. Jezior w powiecie znajduje
się ]9, zajmują one 376 dz. przestrzeni i za
wyjątkiem Nowińskiego, mającego 150 dz., i
Łubiany al. Wejni, 110 dz. rozległego, są nie-
znaczne; brzegi mają niskie i błotniste, pokry-
te zaroślami lub niewielkim lasem, dno iłowa-
te, grzązkie. Błot natomiast znajduje się wie-
le, zwłaszczą w górnym biegu Wabicza i OŚli-
ka. W ogóle w mohylewskim pow. znajduje
się 462 błot, w tej liczbie dwa mające prze-
szło 1000 dz. rozległości, 1l od 100 do 1000
dz, i 56 od 25 do 100 dz.; zajmują one 12,750
dz., czyli 4*06 /, całej rozległości powiatu.
Najważniejsze z nich: Chołmiekie al. Nowiń-
skie w gm. pawłowickiej, długie do 20 w.,
szerokie od 2—4 w. i mające do 5350 dz,
(częścią przechodzi do gub. mińskiej) i Hałe
(Hałoje) w gm. cerkowickiej, długie do 8w,,
szerokie do 3 w., rozległe 2200 dz. Przemysł
nieznaczny; w powiecie (oprócz Mohylewa)
znajduje się 12 niewielkich fabryk sukna,
wyrabiających rocznie około 26,600 arszy-
nów sukna zwyczajnego; 5 warsztatów tkae-
kich, zatrudniających 32 robotników i pro-
dukujących za 9,245 rs; 9 zakładów pędzą -
cych terpentynę, dziegieć i smołę, zatrudniają-
cych 22 robotników i produk. za 15,836 rs.;
l browar, zatrud. | robot., wart. prod, 540 rs.;
I młyn parowy, zątrud. 2 robot., czysty do-
chód wynosi około 200 rs.; młyny do kaszy,
zatrud, 15 robot. i produk. za 15,600 rs.; 9 ce-
gielni, zatrud, 43 ludzi i prod. za 5,680 rs.;
l fabr. szrutu, zatrud. 3 ludzi i mająca 100
ra, dochodu; 1 fabr, zapałek, zatrud. 21 ludzi
i produk, za 36,000 rs; 1 mydlarnia, zatrud, 3
ludzi i produk, za 1,150 rs.; wreszcie 7 go-
rzelni, zatrudn. 48 ludzi i produk, za 11,232
rs, Młynów wodnych i wiatraków w 1881 r.
było w powiecie 72, zatrud. 112 robot. i dą-
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wały 38,424 rs. dochodu; zmielono w nich
405,575 pudów al. 81,115 czetw. zboża. Co
się tyczy przemysłu domowego, to ludność
miejska i wiejska zajmuje śię: garbarstwem,
w 16 miejscowościach 26 osób, zarabiających
674 rs.; rymarstwem zajmuje się w 3 miejsc,
5 os,, zarab, 600 rs.; wyrobem samodziału zaj-
muje się w 21 miejsc. 143 kobiet, zarab. 1,744
rs. wyrobem filców, wojłoków i t. d. w 13
miejsc. 123 osób, zarab, 2,249 rs.; przędzeniem
Inu i konopi i wyrobem prostego płótna w 57
miejsc. zajmuje się 2356 kob., zarab. 12,117
rs.; wyrobem powrozów i sieci w 4() miejsc.
106 osób, zarab, 2,097 rs.; krawiectwem w 35
miejsc. 168 osób, zarab. 6,948 rs.; szewetwem
w 29 miejsce. 113 osób, zarab. 5,987 rs.; wyro-
bem naczyń drewnianych w 24 miejsce. 380
os., zarab. 1,781 rs.; wyrobem narzędzi rolni-
czych w 12 miejsce. 27 osób, zarab. 272 rs.;
wyrobem przedmiotów z łyka i kory w ]5
miejsc. 92 os., zarab. 408 rs; wyrobem wo-
zów i t. d. w 34 miejsc. 211 os., zarab. 2,750
rs.; kołodziejstwem w 4 miejsc. 14 osób, za-
rab. 460 rs.; stolarstwem w 24 miejsce, 71 osób,

_ zarab. 8,896 rs.; bednarstwem w 23 miejsce.
203 osób, zarab. 6856 rs.; wyrobem obodów,
obręczy, desek, gontów, klepek w 18 miejsc,
194 osób, zarab, 2,520 rs.; garncarstwem w 5
miejsc. 50 osób, zarab, 1188 rs.; kowalstwem
w 43 miejsc, 83 osób, zarab, 6,760 rs.; spła-
wem drzewa, wykopywaniem pni i t. d. 688
ludzi, zarab. 2,752 rs, Rzemieślników w po-
wiecie jest 375, w tej liczbie 344 żydów, Han-
del nieznaczny i prawie wyłącznie skoncen-
trowany w ręku żydów. W 1881 r. wyku-
piono świadectw kupieckich I i 2 gildyi 15,
dla członków rodzin kupieckich 186, na pro-
wadzenie handlu detalicznego 124. W tymże
roku znajdowało się w powiecie 5 składów
hurtowych trunków, 199 zakładów sprzedaży
detalicznej opłacających patenty i 196 potaje-
mnych, czyli w ogóle jeden szynk wypada na
506 mk, al. na 7.6 w. kw. Nadto w powiecie
było 23 zajazdy, w których również sprzeda-
wano wódkę, Handel wódką prawie wyłącz-
nie pozostaje w ręku żydów, ze wszystkich
bowiem zakładów sprzedających wódkę jeden
tylko jest prowadzony przez chrześcianina.
Jarmarki odbywają się w Szkłowie w 2 tygo-
dniu w. postu i w 9 tygodniu po Wielkiejno-
cy, z obrotem na każdym po 25,000 rs. Koni
było w pow. 25,452 sztuk (1881 r.), bydła ro-
gatego 21,511 sztuk, owiec zwyczajnych 2173,
świń 16,126, kóz 5860 sztuk (ostatnie 3 eyfry
w 1864 r.); pszczół 8000 uli (1881 r.). Z ogól-
nej przestrzeni powiatu należy do: rządu

12,246 dz. (92 gr. or. i ogr.,20 łąk, 12,015 la-
sów, 119 nieuż.); do cerkwi i monasterów 4148
dz, (1,204 dz. gr. or. i ogr., 418 łąk, 1,507 la-
sów, 1,019 nieuż,), w tej liczbie 66 dz. do ko-  
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ścioła katol.; do miast 5,456 dz. (524 gr. or.
ogr., 37 łąk, 564 lasów, 4,391 past. i nieuż.);
do właścicieli prywatnych posiadających prze-
szło po 100 dz., 159,9451/, dz. (19,005 dz. gr.
or, i ogr., 8,726 łąk, 96,355 lasów, 35,8591/,
past, i nieuż.); do właścicieli mających mniej
niż 100 dz., 18,248 dz, (gr. or. i ogr. 4,771
dz,, 2,022 łąk, 5819 lasów, 2,631 nieuż.); do b.
włościan pańszczyznianych 90,488 dz. (47,966
dz. gr. or. iogr., 11,6383!/, łąk, 5871 lasów,
25,017*/, past. i nieuż.); do b. włościan rządo-
wych 10,729 dz. (5,522 dz. gr. or. i ogr.,
1,6011/, łąk, 615 lasów, 2,9901/, past, i nie-
użyt.); nabytych przez włościan 4321/, (gr.
or. i ogr. 3011/, dz., łąk 75'/ą, lasu 31/,, past,
52), nabyte przez gminy włościańskie 2,0901/,
dz. (81 dz, gr. or., 20 łąk, 1,574 lasów, 415!/,
past. i nieuż.); pod drogami pocztowemi i t. d.
586 dz., czyli w ogóle w pow. jest 79,466"/,
dz. gr. or. iogr., 24,5581/, dz. łąk, 122,323!/4
lasów i 73,021 past. i nieuż. Liczba majątków
mających przeszło 1 00 dz. wynosi 162, w tej
liczbie od 100 do 500 dz. jest 81 majątków,
do 1,000— 30, do 5,000— 47, do 10,000— 3,
wreszcie jeden mający przeszło 10,000 dz.
Majątków do 100 dz. znajduje się 647. Z ma-
jaątków większych, 158, mających 112,4781/,
dz,, znajduje się w ręku prawosł.; 90, mają-
cych 39,567 dz., w ręku kat,; 6, rozległych na
6,4631, dz., należy do protest. a 5, mających
1,441'/, dz., do żydów. Z majątków mniej-
szych: prawosł, mają 375, tozl. 6,085 dz.;
katol, 277, rozl. 5,985 dz.; protest. 8, rozl. 15
dz. a żydzi 95, rozl. 1208 dz. W 98 majątkach
większych rządzą właściciele, w 84 dzierżaw-
cy, w 25 rządcy, 3 są niezagospodarowane.
Nadmienić należy, że liczba właścicieli nie
zgadza się z liczbą majątków, z powodu, że
częstokroć jeden folwark należy do kilku wła-
ścicieli, z drugiej zaś strony, jeden właściciel
posiada po kilka folwarków. Ogólna liczba
ludności wynosi 120,542 dusz, zaś bez m, Mo-
hylewa 81,778 dusz. Średni roczny procent
urodzin wynosi 4:23, śmiertelności 3'08, przy--
rost zatem ludności wynosi -|- 1'15. W 10-
letnim peryodzie zawarto w mohylewskim po-
wiecie 9,856 małżeństw, mianowicie 2,499
w m. Mohylewie a 7,357 w powiecie. Pod
względem administracyjnym mohylewski pow,
dzieli się na 3 okr. policyjne (stany): Szkłów,
Mohylew, Białynicze i 13 gmin: białynicką (20
okr. wiejskich), cerkowiszczańską (9 okr.),
ciecierzyńską (27 okr.), czarnorucką (22 okr,),
kruglańską (28 okr.), kniażycką (16 okr.),
nieżkowską (20 okr.), pawłowicką (16 okr.),
połykowieką (20 okr.), tołpieczyńską (14
okr.), szkłowską (20 okr.), wendoroską (17
okr.) i wiejniańską (9 okr.). Oprócz M. znaj-

duje sie w nim 10 miasteczek: Bujnicze, Bia-
łynicze, (Ciecierzyn, Druck, Hołowczyn, Knia-
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życe, Krugłe, Krucze, Szepielenicze i Szkłów;
dalej 588 wsi (w tem 207 folw. szlacheckich),
11,076 dm, drewn. i !7 mur.; 177 składów za-

- pasowych zboża gminnych, w tem 3 centralne
rządowe; 16 szkół męzkich rząd., 2 żeńskiei 4|
żeńskie prywatne; 1 kościół kat., oprócz M.
(w Szkłowie), 34 cerkwi mur., 47 drewn.,
cerkwi należących do monasterów 7 mur., 1
drewn. Mohylewski pow. zawiera 3 parafie
kat., t.j. 2 w Mohylewie i 1 w Szkłowie.
Marszałkami szlachty mohylewskiego pow. byli:
Sobański h. Junosza (1777), Antoni Kurowski
h. Lubicz (1782—88), Stanisław Kroger, Ja-
kób Dziczkaniec (1798—1811), August Dzier-
żek h. Dąb (1811), Stanisław Komar h. Ko-
mar (1812), Jan Makowiecki h. Dołęga (1812
—14), Daniel Węcławowiez (1818—322), Win-
centy Kipajło (1827), Edward Żukowski h.
Gryf (1858), August Stachowski h. Ogończyk
(1863). Nadto wymienieni są jako marszałko-
wie powiatowi Józef Lipski h. Grabie i Stani.
sław Sołtan,
Mohylewska gubernia, jedna z t.z. gub.

zachodnich cesarstwa rossyjskiego, w ostatnich
czasach rzplitej stanowiła wschodnie pogra-
nicze Litwy, Powszechnie znaną jest pod
nazwą Białej Rusi i stanowi część jej rdzen-
ną, najmniej uległą obcym wpływom, Znacz-
ną część mohylewskiej gub. stanowiło niegdyś
ks. mścisławskie, naprzemian zależne od Śmo-
leńska, to udzielne. Od czasów Olgierda księ-
stwo to należało do Litwy i dzierżył je pra-
wem lennem syn Olgierda Symeon Lugwen.
Następnie z księstwa tego 'uformowano woje-
wództwo mścisławskie. Składały je dzisiejsze
powiaty mohylewskiej gubernii: mścisławski,
czerykowski, klimowicki, bychowski, czau-
sowski. Północną część dzisiejszej mohylew-
skiej gub. stanowił powiat orszański, należący
do województwa witebskiego. Był on znacznie
rozleglejszy od obecnego i składał się z dzi-
siejszych powiatów: orszańskiego, sieńskiego,
horeckiego i mohylewskiego. Powiaty zaś ro-
haczewski i homelski należały do powiatu
rzeczyckiego wojew. mińskiego. W 1772r.
za pierwszego podziału rzpltej, z przyłączo-
nych do Rossyi województw: mścisławskiego,
połockiego i witebskiego utworzone były dwa
namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Do
składu namiestnietwa mohylewskiego wcho-
dził też Witebsk, który w tymże roku wraz
z ziemią leżącą pomiędzy granicą smoleńską a
Dzisną wcielony został do gub. pskowskiej,
Grub, mohylewska dzieliła się na 4 prowincye:
orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohy-
lewską, Pierwszym namiestnikiem białoruskim
był generał feldmarszałek i senator hr. Ża-
char Czernyszew. W 1776 r. gubernia otrzy-
mała nową organizacyą na zasadzie ogólnej
ustawy dla gubernij rossyjskich, zaś w 1778: 

*Moh 603

r. otwarte były urzędy i izby sądowe. Wów-
czas Mohylew zostął miastem gubernialnem, a
Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze,*
Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimo-
wicze, Rohaczew i Bielica — miastami powia-
towemi, (Cesarz Paweł I w 1797 r. z namiest-
nictw mohylewskiego i połockiego rozkazał
utworzyć jednę gubernią białoruską, z mia-
stem gubernialnem Witebskiem, do składu
której wszedł M. jako miasto powiatowe;
w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I-go
przywróconą była mohylewska gub. Osta-
teczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie
w 1840 r. pow. babinowieckiego do orszań-
skiego, oraz w 1863 r. pow. kopyskiego do
horeckiego. W dzisiejszym stanie mohylewska
gub. leży pomiędzy 519 57' a 550 13' płn. szer.
i pomiędzy 46" 31' a 50? 25' wsch. dłg. geogr.
od F. Największa długość gub. wynosi 320
w., największa zaś szerokość (na równoleżniku
58” 19) dochodzi do 203 w. Odległość naj-
bardziej wysuniętych punktów na płn.i płd.
wynosi 350) w., punktów zaś na zach. i wsch.
dochodzi do 278 w. Mohylewska gub. grani-
czy na płn. z gub. witebską (pow. lepelskim i
witebskim) na przestrzeni 245 w., z czego za-
ledwo 27 w. przypada na granicę naturalną,
utworzoną przez Dźwinę zach.; na wsch. z gub,
smoleńską (pow. porieczeńskim, kraśnińskim
i rosławskim), na przestrzeni 401 w., prze-
ważnie granicą suchą, przerywaną rzekami
Dnieprem (na przestrzeni 18 w.), Wiechrą,
Ipucią, Biesiadą i Sożem (9 w.); na płd. i płd,-
wsch. z gub. czernihowską (pow. mglińskim,
suraskim, nowozybkowskim i horodniańskim)
na przestrzeni 392 w., również powiększej czę-
ści granicą suchą; na zach. z gub. mińską
(pow. rzeczycki, bobrujski, ihumeński i bory-
sowski) na przestrzeni 542 w., z czego 115 w.
przypada na Dniepr a 18 w. na Berezynę,
resztę linii granicznej stanowią mniejsze rzecz-
ki, błota, lasy i uroczyska, W ogóle iinia
graniczną mohylewskiej gub. wynosi 1580 w
z czego zaledwo czwarta część przypada na
granicę naturalną, utworzoną przez rzeki,
strumienie, błota i t. d. Podług pułkownika
Strelbickiego powierzchnia gubernii obejmuje
42318:7 w. kw, al. 87256 m. kw., czyli
4,397,800 dzies, i stanowi 1/,„, część Rossyi
europejskiej, Pod względem wielkości mohy-
lewska gub. zajmuje 37 miejsce w liczbie
gubernij Rossyi europejskiej. (Co do ukształ-
towania powierzchni odróżnia się część półno-
cna gubernii od południowej, Część północna,
a mianowicie powiaty sieński, orszański, mście
sławski, horecki i mohylewski jest wznioślej-
sza, pokryta wzgórzami, będącemi przedłuże-
niem płaskowzgórza Wałdajskiego, które sta-
nowią dział wodny pomiędzy dorzeczem Dnie-
pru i Dźwiny Zachodniej. Natomiast część
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południowa, równa i powiększej części niska,
nosi na sobie charakter Polesia, Odpowiednio
„do tego główne rzeki gubernii płyną z półno-
cy ku południowi przez całą długość gubernii,
przerzynając ją we wszystkich kierunkach
swymi dopływami, Gór w właściwym zna-
czeniu niema w mohylewskiej gub., chociaż
miejscowa ludność nazywa górami szereg wy-
niosłości, wchodzących z gub. smoleńskiej po-
między mczkami Rudnią i Mikulinem i cią-
gnących się przez północną jej część do wsi
Hapanowszczyzny i Szawry. Najwyższe pun-
kty w płn. części gub. znajdują się około bło-
ta weretejskiego w pow. orszańskim, gdzie
bezwzględna ich wysokość dochodzi od 800 do
900 stóp; m. Babinowicze ma 640” wysok.
Na południowym krańcu gub., w pow. homel-
skim, absolutna wysokość dochodzi przy wsi
Zakruże 630, przy Dubowym Ługu 526, Kor-
mie 537, Popówce 651' i Prokopówce 515.
Pod względem geognostycznym obnażenia gu-
bernii należą de trzech formacyj. Na półno-
cy, w pow. sieńskim, órszańskim, horeckim
i w płn. części mohylewskiego i mścisławskie-
go, przeważa formacya dewońska; w części

wschodniej gub., mianowicie w pow. klimowi-
ckim, czerykowskim a częścią w mścisłąwskim,
rohaczewskim, czausowskim i bychowskim,
spotykamy formacyę kredową, w pozostałych
zaś częściach gub. form. trzeciorzędową czyli

eoceniczną, Mineralne bogactwa gubernii nie
są jeszcze zbadane; ruda żelazna znajduje się
w wielu miejscach powiatów rohaczewskiego,
bychowskiego, mohylewskiego i po części cze-
rykowskiego; błotna ruda spotyka się w pow.
orszańskim, sieńskim i mścisławskim. Kamień
wapienny znajduje się głównie w pow. sień-
skim i orszańskim, dalej w czausowskim,w mści-
sławskim i czerykowskim; glina w różnych,
często bardzo wysokich gatunkach (cegłowa,
garncarska i porcelanowa) znajduje się w wie-
lu miejscach, Glina z wielu miejscowości
byłaby przydatna na wyroby fajansowe, lecz
przy braku kapitałów i przedsiębierców spe-
cyalistów nie jest eksploatowane i to boga-
ctwo kraju i w ostatnich zaledwo czasach za-
łożono kilka fabryk kafli i jedną fabrykę fa-
jansu. Najlepsze gatunki gliny znajdują się
w pow. horeckim we wsi Zimowinie. Torf spo- |(
tykamy w pow. orszańskim, sieńskim, czausow-
skim, mścisławskim, czerykowskim i bychow-
skim w wielkiej ilości, takowy jednakże przy
obecnej obfitości paliwa nie jest używany.
Wody mineralne żelaziste znajdują się w wie-
lu miejscowościach pow. orszańskiego, sień-
skiego i mścisławskiego. Nadto w pow. mohyle-
wskim i czausowskim znajdujemy źródła ma-
jące smak kwaskowaty. Zzżekż. Mohylewska
gub, należy przeważnie do dorzecza Dniepru
i tylko nieznaczna jej część, mianowicie pow.  
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sieński i płn.-zach. część orszańskiego do do-
rzecza Dźwiny Zachodniej, Żadna inna gu-
bernia nie obfituje w takie mnóstwo rzek, rze-
czek i strumieni jak gub, mohylewska, ogólna
liczba których wynosi przeszło 1000. Z tej
liczby Dniepr przybiera bezpośrednio 97 rzek
i 152 rzeczek, zaś do rz, Soży uchodzi 88 rzek
i 245 rzeczek, Dniepr (ob.) przerzyna mohy-
lewską gub. od płn, ku płd.-zachodowi, na
przestrzeni 560 w., przez całą prawie jej dłu-
gość i dzieli ją na dwie nierówne części, mniej-
szą zachodnią i większą wschodnią, zadnieprską
część. Do niedawna Dniepr był jedyną ar-
teryą handlową Mohylewszczyzny, Dnieprem
bowiem spławiano na płd. płody miejscowe
aw zamian otrzymywano z płd, sól, zboże,
zwłaszcza pszenicę. Dziś o niewiele zmniej-
szyło się dla Białorusi znaczenie drogi Dnie-
prowej, koleje bowiem przeszły tylko przez
nieznaczną część gubernii i to prawie jej po-
graniczem północnem i zachodnio-południę-
wem. Po Dnieprze najważniejszą rzeką jest
Soż, spławna na znacznej przestrzeni, a z le-
wej strony do Dniepru uchodząca. Dla wscho-
dniej części gubernii $oż jest niezmiernie wa-
żny, umożliwia bowiem zbyt drzewa z rozle-
głych lasów powiatów zadnieprskich, stano-
wiących wyłączne niemal bogactwo tych
okolic, mało żyznych, źle uprawnych isłabo
zaludnionych, Po Sożu sprowadzają też na
licznych barkach i innych statkach sól, psze-
nicę i inne produkty południa. Drugorzędne
znaczenie mają liczne rzeki niespławne, z któ-
rych ważniejsze: Druć, Pronia, Ipuć, Basia
iin. Rzeki te w kraju bardziej przemysło-
wym mogłyby dostarczać ogromnej siły dla
fabryk, obecnie zaś zużytkowują tę siłę do
obracania licznych młynów. Pobrzeża rzek
obfitują w wyborne łąki. Jeziora podług obli-
czenia pułk. Strelbickiego zajmują 8*%1 w.
kw., obliczenie to jednak nie jest ścisłem
i w rzeczywistości powierzchnia zajęta przez
jeziora jest prawie w dwójnasób większą.
W ogóle w mohylewskiej gub. jest 812 jeziór,
zajmujących 15368 dzies, czyli 147:49 w. kw,
powierzchni. Największa liczba jezior znaj-
duje się w pow. rohaczewskim, sieńskim ikli-
mowiekim. Ważniejsze z nich: Łukomlskie
3028 dzies.), Sielawa al. Długie (993 dzies,),
Radca (440 dzies.), Żeryńskie (1052 dz.), Saro

(427 dz.) i in.—w sieńskim; Orzechy (416
dz,), Rutowiecz al. Nikulińskie (do 400 dz.),
Sierokorotniańskie (do 400) i in.—w orszań-
skim, W południowych. powiatach jeziora
znajdują się w niższej części dolin rzek Dnie-
pru i Soży, powstały z ich rozlewu, dla tego
leżą przeważnie w dolinach łącznych, brzegi
mają niskie, pokryte zaroślami  liściastemi.
Błot w guberni znajduje się bardzo wiele,
lecz są powiększej części niewielkich rozmia-
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rów, łatwe przytem do osuszenia, W ogóle
jest 7321 błot, z czego 319 mających przeszło
100 dzies. a 34 przeszło 1000 dz., obejmują-
cych razem 246,260 dzies., czyli 5:60/, całej
przestrzeni. Najbardziej błotnistym jest pow.
sieński, w którym błota zajmują przeszło 1/,
część całej przestrzeni. Najrozleglejsze błota
są: Lejczenek (do 3600 dzies,), Jeleńskie (prze-
szło 5000 dz.), Stupiekie (40 3,000 dz.), Zimnik
(do 2,400 dz.)—w sieńskim; Weretejskie (3450
dz,), Charkowo (3500 dzies,), Borysowo (do
5000 dzies.) Radomski mech (3750 dzies.),
Buk (do 2300 dzies.)—w orszańskim; w gm.
łukowskiej "(3500 dzies,), w strzeszyńskiej
(do 3000 dzies.), Hadziłowickie (3025 dzies.),
Bluźniec (do 2500 dzies,)—w rohaczewskim;
Chołmickie al. Nowińskie (do 5350 dzies.—
w mohylewskim; Kobylino (do 40 w. długie
a do 5 w. szerokie), Słuczowe-Hało (do 20000
dzies.), Słucz-Pałki (3100 dzies.)—w homel-
skim; Czysta Łuża (2860 dz.)—w bychowskim.
Klimat guberni jest umiarkowany, bardziej
surowy aniżeli w grodzieńskiej 1 mińskiej,
zdrowszy jednak aniżeli w tej ostatniej. Sre-
dnia roczna temperatura w Mohylewie wynosi
-- 5'20 podług (., średnia najgorętszego mie-
siąca -|- 1850, najzimniejszego — 89, różnica
temperatury 26:5%; wHorkach średnia roczna
-- 480, najgorętszego miesiąca -- 17:70, naj-
zimniejszego — 9”, różnica 26:79, Najwyżej
temperatura dochodziła w Horkach do 29-99
C. (28'9” R.), w St. Bychowie zaś 31:70 0.
(25'4 R.), najniższa zaś w Horkach—35*69 C.
(285? R.) a w St. Bychowie — 330 0. (26:40
R.). Podług 10-letnich obserwacyj Schmidta
w Horkach średnio panowały wiatry: płn.-
zach. 64 dni, płd.-zach, 58 dni, zach. 55, płd.-
wsch, 48, wsch. 42, płn.-wsch. 38, płd. 34i
płn. 26 dni. Liczba dni dźdżystych i śnieżnych
podług 10-letnich obserwacyj w Horkach wy-
nosi 131, z czego na zimę przypada 31, wio-
snę 35, lato 36, jesień 29. Ilość spadłej wo-
dy w milimetrach wynosi: w Horkach 497*5,
w St. Bychowie 7206 (obserwacya z 1876
i 1879 r., lata b. dźdżyste). Co się tyczy cza-
su zamarzania i puszczczania rzek w mohylew-
skiej gub., to podług 20-letnich obserwacyj
Dniepr średnio zamarza pod Orszą 19 listop.
(st. st.) pod Rohaczewem 20 t. m., puszcza
zaś 23 i 24 marca, czyli średnio znajduje się
pod lodem przez 124 dni. Z królestwa roślin-
nego mohylewska gub. jest szczególnie bogatą
w lasy a pomimo niszczenia tychże z powodu
złego gospodarowania, dostarcza jeszcze wy-
bornego drzewa masztowego do portów ryskie-
goi chersońskiego; w ogóle tutejsze drzewo bu-
dowlane odznacza się szczególną mocą i trwa-
łością. W lasach przeważa sosna (prócz pow.
mścisławskiego i części horeckiego), jodła,
brzoza, osina, dalej dąb, lipa, klon, wiąz, olsza  
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i leszczyna; nadto spotykają się jeszcze w la-
sach mohylewskich: grab, brzoza, jarzębina,
czeremcha, jabłoń dzika, wiśnia, kasztan, to-
pola i wiele gatunków wierzby. Olsza dosię-
ga tu znacznej wysokości i stanowi prawdzi-
wą ozdobę lasów. Z kory brzozy pędzą
dziegieć, lipa daje materyał do używanego po-
wszechnie przez włościan obuwia z łyka (łap-
ci), oraz do wyrobu wielkiej ilości rogoży;
z dębów wyrabiają obody. Z dzikich zwierząt
znajdują się: niedźwiedzie, wilki, lisy, rysie,
tchórze, gronostaje, łasice, wydry, nurki, bor-
suki, zające (oprócz zwykłych także bardzo
rzadkie czarne, zwłaszcza w okolicach Kopy-
sia), bobry (bardzo rzadko), dziki (rzadko), ło-
sie, sarny al. dzikie kozy (w pow. homelskim
1 rohaczewskim). Z ptaków, oprócz zwykłych,
znajdują się: głuszcze, cietrzewie, jarząbki,
pardwy i w. iu. Oprócz zwykłych ryb rzecz-
nych w Dniestrze poławiają się sterlety, su-
my, jesiotry, bieługa, w jeziorach zaś sielawa
i stynka. Grunta są najrozmaitszej wartości:
pszenne iżyzne w pow. mścisławskim, oraz
w części horeckiego i orszańskiego; dobre ży-
tnie w rohaczewskim, części homelskiego,
w rmniejszej części mohylewskiego i bychow-
skiego, a zupełnie złe w czausowskim, klimo-
wiekim, części czerykowskiego, sieńskiego,
mohylewskiego i bychowskiego, Rolnictwo
stoi na bardzo niskim stopniu rozwoju. Trój-
polówka panuje tu powszechnie, Rolę upra-
wiają przeważnie białoruską sochą, lżejszą od
litewskiej; pługów używają w pow. orszań-
skim, sieńskim i horeckim, mniej w homel-
skim, mohylewskim i czausowskim, w pozosta-
łych zaś powiatach: czerykowskim, rohaczew-
skim, bychowskim, klimowickim i mścisław-
skim użycie pługa stanowi wyjątek. Wło-
ścianie sieją ogromną ilość konopi a w pow.
sieńskim lnu, czem do reszty wyniszczają
grunta. Jedyny wyjątek stanowią fermy b.
instytutu horeckiego, gdzie gospodarstwo pro-
wadzą racyonalne i otrzymują Świetne rezul-
taty. Przy lichem gospodarstwie mało też co
zbywaze zboża od potrzeb miejscowych i wy-
wożą jedynie tylko owies, nieco siemienia
Inianego, więcej konopn., najwięcej zaś pieńki
ilnu. Natomiast sprowadzają, prócz wszyst
kich przedmiotów zbytku, wiele z artykułów
pierwszych potrzeb z powodu nie istniejącego
prawie przemysłu fabrycznego, Przy takiej
neproporcyonalności wywozu i przywozu do-

brobyt ogólny stać musi i rzeczywiście stol na
bardzo niskim stopniu. Niedawna reforma
włościańska i liczne przejścia lat ostatnich
zachwiały byt klas wyższych i zrujnowały
większe gospodarstwa, włościanie zaś przy
nadzwyczaj rozpowszechnionem pijaństwie l
lenistwie nie mogą się dźwignąć z powszechnej
prawie nędzy, Coroczne deficyty tutejszych
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gospodarstw reguluje wprawdzie nieco do
czasu ryczałtowa sprzedaż lasów, lecz i te bo-
gactwa, przy tak marnotrawnem użytkowaniu,
nie na długo mogą wystarczyć. Oprócz bo-
wiem większych posiadaczy, sprzedających
lasy, ogromną ich ilość wyniszczają włościa-
nie, wycinając je w pień, jedynie, by ziemię
przez nie zajętą, zwykle zwirowatą i bardzo
lichą, zamienić na grunta orne. Sieją prze-
ważnie żyto ozime, owies, tatarkę (w pow.
południowych), rzadziej jęczmień, nieco psze-
nicy (w pow. orszańskim, mścisławskim i czę-
ści horeckiego), dalej żyto jare, proso, groch

 lsoczewicą, lecz w niewielkiej ilości, Z ro-
ślin okopowych i t. d. sadzą tylko kartofle
w wielkiej ilości, buraki zaś, marchew, rzepę
at. p. bardzo rzadko. Z roślin oleistych sieją
w mohylewskiej gub. tylko leni konopie (oko-
ło 2%/, całej ziemi włościańskiej jest zajęte
pod uprawę konopi). Łąki stanowią prawie
10'/4 %, całej powierzchni i zajmują 443408'/,
dzies., najwięcej stosunkowo w pow. homel-
skim (1552 %/,) i mścisławskim (12:43), naj-
mniej w mohylewskim (8:2) i czausowskim
(8'34 9/9). Średnio dziesięcina łąki wydaje
80—100 pudów siana, chociaż dobre łąki nad-
rzeczne dają od 200—300 pud. Roczny zbiór
siana wynosi około 40 milionów pudów. Pod
uprawę roślin partewnych jest zajęte 1358
dzies., najwięcej w pow. czerykowskim (275
dz.) i sieńskim (269 dz.), najmniej w czausow-
skim (42 dzies.) i mścisławskim (48 dzies.).
Roczny zbiór wynosi do 800,000 pudów.
Hodewla bydła na niskim stoi stopniu, Rogaci-
zna ogólnie rasy miejscowej, skarlałej w sku-
tek głodu i złego utrzymania, lecz mającej
wielkie przymioty wytrzymałości; mleczność
słabo rozwinięta, lecz mleko natomiast jest
gęste I tłuste, Średnio krowa daje od 2—4
kwart dziennie. Przecięciowa cena krowy bia-
łoruskiej wynosi od 10—15 rs. Podług wia-
domości statystycznych w 1882 r. było 369,131
sztuk rogacizny, z tego 8,541 sztuk w mia-
stach i 360,590 na wsi. Na 100 mk. przypada
w miastach średnio 7:8 sztuk (maximum w By-
chowie 22:4, minimumw Mohylewie 1:41), na
wsi zaś 366 (w pow. bychowskim 58'9 i
w orszańskim 26*6). Konie, równie źle karmio-
ne, nadzwyczaj małego wzrostu i małej siły.
Więcej ich jednak bez porównania utrzymują
jak w sąsiedniej Litwie, wszystkie bowiem
roboty w polu wykonywane są końmi, (ena
l.oni roboczych miejscowej rasy wynosi od 20
do 60 rs. Podług spisu z 1875 r. było w M.
guber. ogółem 415,121 koni. Spis z 1882 r.
wykazał 426,661 koni, t. J. 0 11,540 więcej.
Średnio na 1 w. przestrzeni wypada 10'l, na
100 mk. zaś 389 koni; z tego w miastach 4'4,
na wsi zaś 41*8, Największa liczba koni w sto-
sunku do ludności znajduje się w pow. by-  
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chowskim (65.5), dalej czausowskim (49*9) i ro-
haczewskim (498); najmniejsza zaś w mohy-
lewskim (317), sieńskim (35:8) i homelskim
(366). Na jednę wieś przypada w ogóle w ca-
łej gubernii 52'3 koni (w pow. homelskim
112'7, w sieńskim tylko 26*8). Z ogólnej liez-
by przypada 369,693 czyli 86:79/,, na konie
włościańskie, 52,510, czyli 12:3*/,, właścicieli
ziemskich; reszta przypada na miasta. Z ogól-
nej liczby koni tylko 17:50/,, t. j. 57,535
sztuk koni, jest zdolnych do celów wojsko-
wych, a ztego tylko 371 pod kawaleryą i
2,472 do artyleryi. Zgubny bardzo wpływ na
hodowlę koni wywiera rozpowszechnione ko-
niokradztwo. Liczba owiec wynosi 360,137
sztuk (w 1882 r.), w tem tylko 5,927 cienko-
włosych; świń zaś w tymże roku chowano
320,896 sztuk a kóz 60,978 sztuk, Również
słabo jak rolnietwo i hodowla bydła rozwinię-
ty jest w M. gub. przemysł fabryczny. Po-
dług danych z 1881 r. było w ogóle 1,029 fa-
bryk, zatrudniających 962 majstrów i 3,400
prostych robotników i produkujących rocznie
za 1,760,123 rs. Garbarni było 161, zatru-
dniających 340 ludzi i produkujących za
198,556 rs., fabryk świec łojowych 13 (18 lu-
dzi, 3,790 rs. wart. prod.), sukna 233 (234 lu-
dzi, 20,791 rs.), tkackich 5 (27 ludzi, 9,254
rs.), pędzących dziegieć, smołę i terpentynę
59 (240 ludzi, 82,565 rs.), powrozów 10 (96
ludzi, 18,700 rs.), tytuniu jedna (89 ludzi,
139,992 rs.), browarów 14 (57 ludzi, 76,175
rs,), gorzelni 75 (608 ludzi, 140,313 rs.), fa-
bryk oleju 117 (177 ludzi, 22.445 rs.), mły-
nów wyrabiających kaszę 144 (186 ludzi,
34,815 rs.)) młynów parowych 4 (25 ludzi,
51,725 rs.), cegielni 69 (225 ludzi, 37,652 rs.),
fubryk kafli 7 (86 ludzi, 25,270 rs.), szkła 4
(86 ludzi, 25,000 rs.), odlewów żelaznych 3
(69 ludzi, 6,670 rs.), gwoździ i drutu jedna
(78 ludzi, 50,976 rs.), zapałek 6 (140 ludzi,
15,415 rs.), fabryk papieru 2 (377 ludzi,
324,100 rs.), mydlarni 2 (5 ludzi, 1,530 rs.)
iin, Do niedawna istniała cukrownia w Hom-
lu, zatrudniająca 234 ludzi i produkująca za
50,000 rs., zamieniona w 1882 r. na fabrykę
masy papierowej ze słomy, zatrudniającą 65
ludzi i produkującą za 90,000 rs. Liezba go-
rzelni wynosząca w 1881 r. 75, zmniejsza się,
z małym wachaniem od 1868 r., w którym
istniało ich 255. Największa liczba gorzelni
znajduje się w pow. sieńskim, mianowicie 12,
dalej idą homelski i czerykowskipo 11, klimo-
wieki 8, rohaczewski i mohylewski po 7, horecki
i orszański po 6, mścisławski 4, czausowski
3i bychowski jedna. Bezwodnego spirytusu
otrzymano 27,468,691 '/ą ”, ©0 Średnio na ka-
żdą fabrykę stanowi 366,449'22 0, Głównym
materyałem użytym do wypalania wódki do
niedawna była mąka żytnia, w ostatnich je-
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dnak latach coraz więcej używa się kartofli,
które w 1680 r. stanowiły zaledwie 1/, część
a w następnym roku już prawie %, innych
materyałów. Nadto pędzą wódkę z mąki jęcz-
miennej, owsianej, melasy, i t. p. Młynów
w M. gub. w 1881 r. było 1527, z tego 772
młynów wodnych, 893 wiatraków i 93 depta-
ki. Zatrudniały one 1874 robotników i ze-
mliły 5,629,575 pudów czyli 1,125,915 cze-
twerti zboża i przynosiły 422,277 rs, dochodu.
(o się tyczy przemysłu domowego, to podług
wiadomości zebranych w latach 1880 i 1881,
w M, gub. zajmowało się: garbarstwem w 199
miejscowościach 348 osób, zarabiających 9,719
rs.; rymarstwem w 74 osadach 116 osób, za-
rabiających 8,200 rs.; wyrobem sukna wło-
ściańskiego w 21 os. 143 osób, zarab. 1,744 rs;
wyrobem wojłoków, kapeluszy i czapek, w 38
os, 249 osób, zarab. 4,702; wyrobem przędzy
i tkani lnianej i konopnej w 57 os., 2356 osób,
zarab. 12,117 rs.; krawiectwemw 724 os,,
1711 osób, zarabiających 73,730 rs.; szewe-
twem w 352 os., 1082 osób, zarab. 76,785 rs.;
wyrobem naczyń drewnianych w 95 miejsc,,
1021 os., zarab. 17,097 rs.; wyrobem przed-
miotów z łyka i kory w 94 miejsc., 1691 osób,
zarab. 18,659 rs; wyrobem wozów i t. d.
w 358 miejsc., 1692 osób, zarab. 36,154 rs.;
kołodziejstwem w 66 miejsc., 291 osób, zarab.
9,203 rs.; stolarstwem w 342 miejsc. 1109
osób, zarab. 60,236 rs.; bednarstwem w 4632
miejsc, 1683 osob., zarab. 34,529 rs.; tokar-
stwem w 28 miejse., 103 os., zarab, 2,968 rs.;
wyrobem obodów, obręczy, desek, klepek,
gontów i t. d. w 77 miejse., 896 osób, zarab.
16,680 rs.; garncarstwem w 100 miejsc., 1107
osób, zarab. 29,161 rs.; wybijaniem oleju w 51
miejse., 200 osób, zarab. 2,935 rs.; kowalstwem
w 575 miejsc., 968 osób, zarab. 78,698 rs.;
ślusarstwem w 10 miejsc., 12 osób, zarab. 845
rs.; flisąactwem, wykopywaniem pni i t. d.
zajmuje się 16,522 męż. i 538 kob., zarab.
616,889 rs.; furmaństwem 5,170 ludzi, zarab,
114,025 rs. Rzemieślników znajduje się w gu-
bernii 8,726, w tej liczbie 6,716 żydów. Ró-
wnież i handel prawie wyłącznie pozostaje
w ręku żydów. Rybołóstwo, pomimo obfitości
rzek i jezior, nieznaczne, przeważnie prowadzi
się na miejscowe potrzeby. Myślistwo również
nie przynosi żadnej prawie korzyści i przewa-
żnie zajmują się niem dla rozrywki. Pomimo
dogodnych warunków miejscowych i w sku-
tek stopniowego wycinania lasów i nieopatrz-
nego niszczenia zwierzyny, bez względu na
porę roku, zwłaszcza zaś przez włościan, licz-
ba jej z każdym rokiem się zmniejsza. Pszczel-
nictwo również stoi na dość niskim stopniu i
ciągle upada. Podług danych statystycznych
było w gub. 119,961 pni; otrzymano miodu
44,1071/, pudów, wosku zaś 50,35!/,, z tego  
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sprzedano: 36,820 '/ą pud. miodu i 4361 wosku
za sumę 228,368 rs. Najbardziej rozwinięte
jest pszczelnietwo w pow. homelskim (52,000
uli) i rohaczewskim (31,600), najmniej w or-
szańskim (1000) i w horeckim (2253 uli).
Handel, jak wyżej wzmiankowano, jest nie-
znaczny i prawie wyłącznie pozostaje w ręku
żydów (chrześcianie stanowią zaledwo 10—
15%/,). W 188] r. wykupiono w mohylewskiej
gub. w ogóle świadectw handlowych 6,953
rocznych i 366 półrocznych, w tej liczbie przez
kupców 1-ej gildyi 26 rocz. i 2 półrocz., zaś
2-ej gildyi 436 rocz. i 12 półrocz., na handel
drobiazgowy 1439 rocz. i 118 półrocz. W tym-
że roku było w gubernii składów napojów
spirytusowych: 60 hurtowych i 1,378 deta-
licznych, nie licząc 2,297 miejsc sprzedaży
trunków bez wykupienia patentu, tak że łącz-
nie, za wyłączeniem składów hurtowych, by-
ło 3,675 szynków i t. p., czyli że jeden zakład
przypadał na 305 mk., albo na 115 w. kw,
Najgorszy stosunek jest w pow. sieńskim,
w którym jeden szynk wypada na 211 mk.,
oraz w orszańskim na 223 mk,; najlepszy
w pow. rohaczewskim na 450 mk. i w horec-
kim na 365 mk. Z wszystkich tych zakładów
chrześcianie utrzymywali 3 składy hurtowe i
147 detalicznych, reszta zaś, równie jak wszyst=
kie bezpatentowe pozostają w ręku żydów,
Z liczby 37 jarmarków w guberni ważniejsze:
w Homlu od 1—8 stycznia (z obrotem 400—
450 tys. rs.), od 14—16 września (160—200
tys. rs.) i na ś. Trójcę (50—75 tys.rs.) oraz
w Lubowiczach od 1—15 lat. (130—150 tys.
rs.) i Chosławiczach od 15 sierp. do 1 wrześ,
(45—60 tys. rs.); na pozostałych obroty wy-
noszą od 2—25 tys. rs, O rozwoju handlu
daje także wyobrażenie ilość towarów prze-
wiezionych drogami żelaznemi i innemi środ-
kami komunikacyjnemi. I tak średnio rocznie
nastącyach dr. żel. orłowsko-witebskiej ła-
duje się 2,583,300 pud., wyładowuje 345,600
pud.; na st, dr. żel. moskiewsko brzeskiej ła-
duje 1,519,800, wyładowuje 901,200 pud.;
na st, zaś dr. żel. lipawo-romeńskiej ładuje
2,467,500, wyładowuje 1,821,200 pud., czył
w ogóle wywozi 6,570,600 pud., przywozi zaś
3,068,000 pud., t, j. wywóz o 3,502,600 pud,
przewyższa przywóz, Ruch towarów wynosił
średnio w ciągu 10 lat rocznie na 9 przysta-
niach na Dnieprze: naładowano na 344 statków
1,739,730 pud., wartości 412,970 rs., wyłado-
wano zaś z 203 statków 835,220 pud., wart.
887,750 rs.; na 7 zaś przystaniach na Soży
nałądowano na 145 statków 1,478,700 pud.,
wart. 415,910 rs, wyładowano zaś z 143 stat-
ków 895,620 pud., wart, 633,800 rs. Drogemi
bitemi przywóz wynosi średnio rocznie 197,200
pud., wart. 769,030 rs., wywóz zaś 514,940
pud., wart, 1,417,300 rs. Największy ruch
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panuje na trakcie kijowskim, którym przywie-
ziono 130,070 pud., wart. 509,710 rs., wy-
wieziono zaś 213,130 pud., wart. 1,033,920 rs.
Komunikacye lądowe w całej gubernii są dogo-
dne w każdej porze roku. Przerzynają mohy-
lewską gub. drogi żel.; moskiewsko-brzeska,
lipawo-romeńska i orłowsko-witebska. Pier-
wsza przechodzi przez powiaty orszański i
sieński na przestrzeni 162 w., ze stacyami:
Husino, Krasne, Osinówką, Orszą, Kochanowo,
Tołoczyn i Sławiany; druga przechodzi przez
pow. rohaczewski i homelski na przestrzeni
139 wiorst, ze stacyami: Żłobin, Sołtanówką,
Budą - Koszelewską, Siemionówką, Homel,

Ziabrówką i Terechówką; trzecia przerzyna
powiat orszański na przestrzeni 66 wiorst,
ze stacyami: Krynki, Szebekino i Rudnią.
Oprócz wielu dróg pocztowychi wojskowo-
komunikacyjnych przerzynają mohylewską
gub. drogi bite (szose): kijowska z północy
na południe, od granicy gub. witebskiej do
granicy gub. czernihowskiej na przestrzeni
32057 w., przez pow. orszański, horecki, mo-
hylewski, bychowski, rohaczewski i homelski,
z 17-ma stacyami; moskiewsko-warszawska,
w kierunku płn.-zach,, od gub. smoleńskiej do
mińskiej, na przestrzeni 204'04 w., przez pow.
klimowicki, czerykowski, bychowski i rohacze-
wski, z 14 stacyami; mohylewsko-bobrujska, na
przestrzeni 70:69 w. przez pow. mohylewski
i bychowski z 3 stacyami; witebsko-smoleńska,
przechodząca na przestrzeni 50:56 w., przez
pow. orszański, również z 3 stacyami, W ogó-
le w 1879 r. było w mohylewskiej gub. 51
stacyi; pocztowych. Długość linij telegrafi-
cznych w mohylewskiej gub. wynosi 891 w.,
niezależnie od 367 w. przewodnikia przy dro-
-gach żelaznych, czyli razem długość sieci te-
legraficznej wynosi 1,248 w. i obeenie łączy
z sobą wszystkie m. powiatowe. Wyżej po-
dano rozległość mohylewskiej gub. podług obli-
czenia pułkownika Strelbiekiego na 5,397,800
dz., podług zaś planów mierniczych przestrzeń
ta wynosi tylko 4.,206,8041/, dz., t. j. o
190,995:/, dz. al. na 4'/4% mniej, W tej licz-
bie jest: 1,291,624'/, dz, gr. or., pod ogro-
dami1 osadami, 443,408'/, łąk, 1,495,017 la-
sów i 916,7581/, zarośli, pastw, i nieuż., w tej
liczbie pod jeziorami 15368 dz., pod błotami
246,260. Poszczególe należy do rządu 116,427
dz. (940'/, dz. gr. or., 2271/, łąk, 114,162
lasów, 1,097 nieuż.); do cerkwii monasterów
30,9011/ą (14,3097/ą dz. gr. or., 3,858!/, łąk,
8,0351/, lasów, 4,703 pastw, inieuż,),w tej li-
czbie 531 dz. należy do kośc. katolickich; da

miast 23,047 dz. (6,942 gr. or., 8,858!/, łąk,
4,915 lasów, 10,050 pastw. i nieuż.); do osób
prywatnych, posiadających po 100 i wyżej

- dz, 2,146,798 dz. (267,409'/4 r. 0r., 147,5741/,
łąk, 1,234,1631/, lasów, 497,620'/, pastw. 
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i nieuż.); do osób prywatnych, mających mniej
niż 100dz., 162,092"/, dz. (80,727 gr.or., 23,282
łąk, 35,836 lasów, 22,247'/, pastw. i nieu-
żytków); do byłych włościan pańszczyznianych
1,424,8221/ą, dz. (792,048 dz. gruntu or.,
222,569 '/, łąk, 19,967 lasów, 325,738 pastw.
i nieuż.); do b. włościan skąrbowych 268,782 1/,
(122,8791/, dz. gr. or., 42,448 łąk, 9,075 la-
sów, 94,2791/, pastw, i nieuż.); nabyte przez
włościan 3,707 dz. (19021, gr. or., 5621/, łąk,
541'/, lasów, 691'/4 pastw, i nieuż.); nabyte
przez całe gminy włościańskie 16,280*/, dz.
(4326 gr. or., 1,606 łąk, 7,482 lasów, 2,866'/ą
pastw. i nieuż.); należy towarzystw prze-
mysłowych 1,117 dz. (12 dz. gr,or. i ogr.,
135 łąk, 839 lasów i 131 nieuż.) i wreszcie
pod drogami żelaznemi, szosami, i t. d. 13,329
dz,: mianowicie pod drogami żelaznemi 2,169
dz., pod szosami 3,383 dz., pod dr. poeztowemi
2,706 dz.i pod dr. wojenno-komunikącyjnemi
4,071 dz, Srednia cena ziemi w 1879 r. wy-
nosiła 16 rs. 99 kop. za dz. Liczba majątków
prywatnych, mających mniej niż 100 dz. roz-
ległości, wynosi 9,096; z tego 7,252 majątki,
rozległe 10,879'/, dz., sąw posiadaniu prawosł,,
2,254 mająt. o 49,195 dz. należą do katolików,
16 mająt. o 397 dz. do ewan. augsb, i wreszcie

318 posiadłości, rozległych 3,606 dz. należy
do żydów Majątków mających przeszło 100
dz. znajduje się 1633, mianowicie od 100—500
dz.—875, od 500—1,000 dz.—316, od 1,000 do
5,000—419, od 5,000 do 10,000—49, od
10,000 —325,000 dz.—22, od 25,000 —50,000
dz, jeden, oraz jeden mający przeszło 50,000
dz.; w 10389 majątkach gospodarują sami właści-
ciele, w 336 są nadto rządcy, w 700 (?) dzierża-
wcy, wreszcie w 6l nie prowadzi się gospo-
darstwa. Z większych posiadłości: 1297, mają-
cych 1,150,017 dz, rozl., należy do prawosła-
wnych, 1229 majątk, o 920,9181/, dz. do kat.,
61 majątk., rozległych 69,120 dz., do ewang.
augsb., 8 majątk. o 4,216 do ewang. reform,
i wreszcie 8 majątk., mających 2,5267 dz.,
do żydów. Ogólna ilość ziemi i lasów skon-
fiskowanych po 1868 r. wynosi 22,000 dz.
ziemi i 102,000 lasów, z tego po wyprzedaniu
osobom prywatnym pochodzenia rossyjskiego
lub niemieckiego, pozostawało w 1880 r.
w ręku rządu 18 mająt., mających 3,818 dz,
ziemi i 4,125 lasów. W zastawie banków
obciążone długami pozostaje 624,434 dz. na
4,280,033 rs. W. guberni jest 8059 wsi
(w tem 2,064 folw. szlacheckich), w których
znajduje się 16,570 domów mieszkalnych dre-
wnianych i 165 murowanych (w tem w folw.
szlach, 9,027 dm. drewnianych i 165 muro-
wanych), Zudność. Srednia liezba mieszkań-
ców za lat 10 (1871—81 r.) wynosi 1,022,376.
W tym peryodzie urodziło się525,833, zmarło
340,210, zawarto małżeństw 100,416; różnica
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pomiędzy urodzinami a śmiertelnością wynosi
--185,623, co za 10 lat czyni 19:569/, przy-
rostu ludności, czyli rocznie 1*96*%/,, W 1880
r. zawarto 10,745 małżeństw, z tego w mia-
stąch 706, w powiatach 10,039; podług wy-
znań: 9735 praw., 24] kat., 16 ewan,, 753 ży-
dów. Urodzin średnio rocznie 52,583, czyli
5'14'/,, w miastach w 1880 r. urodziło się
1,968 chłopców i 1,509 dziew., w powiatach
26,577 chłopców, 24,870 dziewcząt. Dzieci
nieprawych było w 1880 r. w miastach 85
chłopców i 71 dziew., w powiatach 431 chłop.
i 400 dziewcząt. Roczna śmiertelność wyno-
si 84,021, czyli 3*330/,; w 1880 r. zmarło wmia-
stach 1,882 rmnęż, i 1,088 kob., w powiatach
15,367 męż. i 14,600 kob. W 1777 r. było
w mohylewskiej gub. 662,500 mk.; podług
rewizyi z 1834 r. było 386,291 dusz męz.;
w 1846 r. ludność wynosiła 860,410 dusz.;
w 1850 r. wzrosła do 882,565 dusz. Rewizya
z 1851 r. wykazała 827,606 mk. Podług po-
chodzenia ludność składa się: z krajowców
Białorusinów, potomków dawnych Krywiców
i Radomiczów; z wychodców z Litwy i Pol-
ski; z wychodców Wielkorossyan, tudzież
z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyga-
nów (1,255 dusz.), Liczba katolików dochodzi
do 50,000, żydów do 200,000 (kalendarz Hur-
landa podaje w 1879 r. tylko 118,727); do-
mów modlitwy jest 346. Starowierców jest
16,758, z tego w pow. orszańskim 106, czery-
kowskim 142, mohylewskim 317, rohaczewskim
983, sieńskim 2,747 i homelskim 12,457, Wło-
ścian obojej płci jest 844,281. Do liczby wło-
ścian ukazem z 1865 r. zaliczono i b, szlachtę
drobną, tak zw. zaściankową lub jednodwor -
ców, w liczbie 37,606 dusz. Szlachta ta da się
podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą
nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią

nad Drucią, katolicką, Z ogólnej liczby b.
szlachty jest 21,152 prawosł, i 16,478 katol,,
mianowicie nad Sożą 19,491 praw. i 5,987 kat.,
nad Drucią 1,741 prawosł. i 10,447 katol.
Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan
używanym jest narzecze białoruskie, stano-
wiące przejście od mowy ruskiej do polskiej,
Narzecze to było niegdyś używane na dwo-
rze książąt litewskich oraz w aktach sądowych;
w niem spisano najpierw statut litewski. Wia-
ra i obyczaje Litwy wielki tu wpływ wywie-
rały; obrzędy i zabobony włościan tutejszych
wspólne są niemal z obrzędami włościan litew -
skich. Dziś jednak zarówno język białoruski
Jak i obyczaje ulegają silnym wpływem 0b-
czyzny. Pod względem kościelnym katolickim
mohylewska gub. dzieli się na 7 dekanatów:
mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski;
homelskiczyli bielski, klimowieko-mścisławski,
czerykowsko-czausowski, orszański i sieński,
Parafij posiada 30. Wiernych podług szema-
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tyzmu z 1879 r. było 34,414, Pod względem
oświaty w 1882 r. było w mohylewskiej gub.
w ogóle 551 zakładów naukowych, mających
15,986 uczniów, mianowicie gimn. męzkie
l żeńskie w Mohylewie (525 uczniów i 358
uczenie), progimnazyum męzkie i żeńskie w
Homlu (270 uczni i 102 uczenie), 5 szkół
powiat. (235 ucz.), 4 szkoły miejskie (530
ucz.), 18 szkół miejskich paraf. (1082 uez.),
9 szkół wiejskich paraf. (372 ucz.), 192 szkół
ludowych (7974 ucz.), 5 szkół począt. żydo-
wskich (443 ucz.), 6 szkoł żeńskich prywat.
(281 ucz.), 2 szkoły żyd. prywat. (88 ucz.),
283 chederów (1985 ucz.; w 1881 było ich 637
z 2799 uczniami), ochrona mikołajewska w
Mohyiewie, (niepodano liczby dzieci), semi-
naryum duchowne prawosławne w Mohy-
lewie, 4 szkoły duchowne męzkie (435ucz.),
szkoła żeńsk. duch. w Mohylewie, szkoła
rolnicza w Horkach (157 ucz.), wraz z wy-
działem taksatorskim (17 ucz.) i rzemieślni-
czym (37 ucz.), szkoła felczerów w Mohylewie,
szkoła akuszerek tamże, 6 szkół miejskich rze-
mieślniczych (107 ucz,), szkoła techniczna
przy dr. żel. lipawo-romeńskiej w Homlu (117
ucz.) i9 szkółek cerkiewnych parafialnych (270
ucz.) Dawniej jezuici mieli 3 szkoły z zakre-
sem gimnazyalnym: w Mohylewie, Mścisławiu
i Orszy, rodzaj zaś progimnazyum utrzymy-
wali bazylianie w Tołoczynie; seminarya za-
konne były w Białyniczach, Orszy i Czausach.
Do obsługi sanitarnej w 1881 r. było w mo-
hylewskiej gub. 62 lekarzy (w tej liczbie 11
powiatowych i 12 miejskich), 156 felczerów,
50 akuszerek, 36 aptek prywatnych, 30 przy
lecznicach miejskich ;i 8 przy ambulatoryach,
rednio 1 lekarz przypada w miastach na

359870) mk,, w powiatach na 3353938 mk.;
I felczer w miastaah na 3215'85 mk,, w po-
wiatach na 797686 mk.; 1 akuszerka na 3197:37
kob. w miastach i 16962'94 w powiatach. Pod
względem przestrzeni 1 lekarz przypada na
1361'8 w. kw., 1felczer na 346 w. kw. 1
akuszerka na 1319'3 w. kw. Liczba szpitalów,
lecznic wiejskich i ambulatoryów wynosiła
w 1881 r. w mohylewskiej gub. 74 z 1077
łóżkami,Odliczywszy od tego 9szpitalów woj-
skowych z 139 łóżkami, oraz 10 szpitalów wię-
ziennychz 91 łóżkami, pozostaje na użytek
pozostałej ludności guberni 55 szpitalówz 847
łóżkami. W tej liczbie było 15 szpitalów miej-
skich z 335 łóżkami, 30 szp. wiejskich z 512
łóżkami i 10 ambulatoryów. Pod względem
administracyjnym mohylewska gub. jest roz-
dzielona na 11 powiatów: mohyłewski, bycho-
wski, czausowski, czerykowski, homelski, hore-
Gki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohacze-
wski i sieński. Namiestnikami białoruskimi byli:
senator i gen,-feldmarszałek hr. Zachar Czer-
nyszew, od 1774 do 1782 r., i senator gen. en

39
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„ chef Piotr Passek, od 1782 do 1800 r. Gużber-
natorów było 22, mianowicie: Michał Kachow-
ski 1772—1777r., Wiązmitinow w 1777 r.
Piotr Passek 1778—8] (następnie namiestnik),
Mikołaj Engelhardt 1782—92, Czeremysinow
1792—94, Szymon Żegulin 1802—3 (od 1792

_ r. do 1801 Mohylew nie był miastem gubernial-
nym)., Michał Bakunin 18038—8 r., Piotr von
Berg w 1808 r., hr. Dymitr Tołstoj 1811—13,
baron Teodor Meller Zakomelski 1819—20,
Iwan Welsowski 1822—3, Iwan Maksymow
1825—6, Michał Murawiew 1828—31, pó-
źniejszy minister dóbr państwa a w końcu ge-
nerał-gubernatóor wileński, Jegor Bażanow
1882—7, Markow 1837—9, Sergiusz Enugel-

- hardt 10639—44, Mikołaj Hamaleja 1845—54,
Mikołaj Skalon 1854—7, Aleksander Bekle-
miszew 1857—68, gen. Paweł Szełgunow
1868—70, Bazyli Dunin Barkowski 1870-—72,
Aleksander Dębowiecki od 30 marca 1872 r.
Marszałkami szlachty  mohylewskiej gub. byli:
Aleksander Czapski h. Świnka, Jan Ciechano-
wiecki, Jan Hołyński (1781 —3), Michał Ho-
tyński (1790—8), Wincenty Hołyński (1809—
14), Michał Hołyński (1817—22), Adolf Kru-
szewski h. Abdank, Stefan ks, Lubomirski h,
Szreniawa (1869), Jan Sołtan h, Syrokomla,
Aleksander Sołtan t. herbu, Antoni Ślezano-
wski h. Topór (1808) ihr. Dymitr Tołstoj
(1805—1807). Za główne źródło do powyż-
szego artykułu służył opis M. gub. (Opyt
opisanija mohilewskoj gubernii) wydany w 3
tomach pod redakcyą gubernatora Dębowie-
cekiego (Mohylew 1882—84), dzieło dokładne
a w wielu częściach zupełnie wyczerpujące.
Mohylewska archidyecezya, Po przej-

ściu Białorusi przy pierwszym rozbiorze Rze-
czypospolitej pod panowanie Rossyi, ukazem

, cesarzowej Katarzyny z d. 4 grudnia 1772 r.
utworzona została pierwsza w Rossyi dyece-
zya katolicka, pod nazwą białoruskiej ,„, pod
zarząd której poddane zostały: Inflanty, wo-
Jew. połockie, witebskie, mścisławskie i miń-
skie. Biskupem mianowany był Stanisław
Bohusz Siestrzeńcewicz, kanonik wileński, bi-
skup melleński in part. infid,, na stolicę prze-
znaczono mu Mohylew. Według wykazu spo-
rządzonego w 1776 r. dyecezya obejmowała
146 paradij, obsługiwanych po większej części

_ przez zakonników różnych reguł; pod zarzą-
dem księży świeckich było zaledwo 60 kościo-
łów.  Biskupstwo jednak białoruskie niedługo
trwało, w 1784 r. bowiem zostało kanonicz-
nie urządzone jako arcybiskupstwo mohylew-
skie przez nuncyusza papieskiego arcybiskupa
Archeti. Mohylewska archidyecezya kilka-
krotnie zmieniała swe granice. Przez długi

_ czas należał do niej kraj noszący nazwę No-
 wej-Rossyi, tudzież Krym, kraj kaukazki,

' zakaukazki, Bessarabia, gub. kijowska, a od  
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1807 r., po traktacie zawartym w Tylży, przy-
łączono do niej obwód białostocki, W skutek
konkordatu z d. 15 sierpnia 1847 r., zawarte-
go pomiędzy rządem rossyjskim a stolicą apo-
stolską, biskup koadyutor arcybiskupa mohy-
lewskiego ks. Hołowiński wydelegowany z0-
stał dla dokonania nowych rozgraniczeń dye-
cezyj katolickich w Rossyi, Dekretem z d. 9
(21) grudnia 1850 r. delegat nadał jej granice
obejmujące gub. mohylewską, witebską, gu-
bernie wielko-rossyjskie, niektóre mało-rossyj-
skie, kraj nadbaltycki, Finlandyę i Syberyę.
Rozległość jej została znacznie zmniejszoną.
Bessarabię przyłączono do dyecezyi kamienie-

ckiej, obwód białostocki do wileńskiej, Kijów
do łucko-żytomierskiej; z gubernij noworossyj-
skich, z kraju kaukazkiego i zakaukazkiego
utworzono nową dyecezyę, pierwotnie pod
nazwą chersońskiej, a później od 1852 r. ty-
raspolskiej, zwanej także saratowską z powo-
du, że biskup rezyduje w Saratowie. W 1888
r. powiększono mohylewską archidyecezyę
przez przyłączenie do niej gub. mińskiej.
W dekrecie zakreślającym nowe granice ar-
chidyecezyi z 1850 r. jest wymienionych 164
parafij, prawie wyłącznie zarządzanych przez
księży świeckich. Według wiadomości urzę-
dowych w 1879 r. było kościołów parafial-
nych 168, duchowieństwa 328 osób, wiernych
488,542. Podług katalogu duchowieństwa
przy rubryceli za 1881 r. stan mohylewskiej
archidyecezyi tak się przedstawia: 1. Dekanat
mohylewsko-horecki, parafie: a) w Mohylewie
przy kościele Wniebowzięcia N. M. P., 2300
wiernych; b) w Mohylewie przy kościele św.
Kazimierza, 2376 wiernych, 6 kaplie, klasztor
nieetatowy maryawitek, w którym 4 zakonni-
ce; c) Szkłów, 1145 wiernych, 1 kościół, 3
kaplice, | oratoryum; d) Faszczówka, 2222
wier., | kośc., 2 kapl. 2. Dek, rohaczewsko-
bychowski, parafie: a) Bychów, 1458 wier.,
l kośc., 1 kapl.; b) Żyrowiee, 820 wier., |
kośc., 4 kapl.; c) Rohaczew, 772 wier., | kośc.;
d) Antuszew, 1147 wier., 1 kość, 1 kapl, 3,
Dek. homelsko-bielski: a) Homel, 2223 wier.,
1 kośc., 10 kapl.; b) Czeczersk, 1926 wier.,
1 kośc., 9 kapl.; e) Luszew, 518 wier., 1 kośc.
(filialny); d) Grośs-Werder, 1089 wier., 1
kośc., 1 kapl.; e) Nieżyn, 129 wier., 1 kośc.
4, Dek. klimowicko-mścisławski: a) Łozowi-
ca, 1228 wier., 1 kośc., 1 kapl.; b) Mścisław,
2257 wier., | kośc., 1 kapl.; c) Smoleńsk,
1776 wier., ] kośc., 1 kapl. 5. Dek. czery-
kowsko-czausowski: a) Czeryków, 500 wier.,
1 kośc., 1 kapl.; b) Borodźków, 565 wier., 1
kośc. (filial.), 2 kapl.; e) Krzyczew,411 wier.,
1 kośc, (fil,); d) Iwandar, 605 wier., 1 kośc.
par., 1 fil, 2 kapl.; e) Rasna, 971 wier., 1
kośc. (fil.), 1 kapl.; f) Radomil, 1891 wier., 1
kośc, 6. Dekanat orszański: a) Orsza, 2082
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wier., 1 kośc., 2 kapl.; b) Smolany, 1 kośc., 1
kapl. (liczba wiernych niepodana); c) Staro-
siele, 1189 wier., 1 kośc., 2 kapl.; d) Babino-
wicze, 1060 wier., 1 kośc. paraf, 1 fl, 2
kapl.; e) Tołoczyn, 3067 wier., 1 kośc., 1
kapl.; f) Obolce (liczba wiernych niepodana),
l kośc. (filial.) 5 kapl.; g) Dubrowno, 985
wier, | kość. 7. Dek. sieński: a) Sienno,
2686 wier., 1 kośc., 2 kapl.; b) Wiadziec, 420
wier., | kość, (fil.); c) Czereja, 1843 wier., |
kośc., 3 kapl., 1 orator.; d) Bobr, 1570 wier,,
1 kośc,, ] kapl. 8. Dek. witebski: a) Wi-
tebsk, 5072 wier., 2 kośc. paraf., 10 kapl.; b)
Nieporoty, 804 wier., 1 kośc., 3 kapl.; e)
Stanków, 160 wier., 1 kośc., 1 kapl.; d) Wie-
liż, 1514 wiernych, 1 kościół, 3 kaplice; e)
Newel, 1359 wiernych, 1 kościół, 6 kaplic,
9. Dek. połocki: a) Połock, 5028 wier., 1 kośc,
7 kapl., ] orator.; b) Rukszenice, 643 wier., |
kośc.; ©) Horbaczewo-Obytoki, 2782 wier., 1
kośc., 3 kapl. 10. Dek. lepelski: a) Lepel-
Zawadzicki, 1526 wier., 1 kośc., 6 kapl.; b)
Sieliszcze, 2995 wier., 1 kośc., 2 kapl.; c) Za-
skorki, 1190 wier., 1 kośc., 3 kapl.; d) Ułła,
8601 wier., 1 kośc., 5 kapl.; e) Zahacze, 1565
wier., | kośc., 4 kapl.; f) Kamienno-Hubin,
1211 wier., 1 kośe. par., 2 fil., 2 kapl., 1 orat.;
©) Bieszenkowicze, 1050 wier., 1 kośc., 1 kapl.
li. Dek, drysko-siebieski: a) Siebież, 1992
wier., | kośc., 1 kapl.; b) Oświej, 4008wier,,
1 kośc., 2 kapl., 1 orat.; c) Zamosze, 3518wier.,
1 kośc.; d) Pustyń, 3488 wier., 1kośc., 1 kapl.;
e) Rosica, 6009 wier., 1 kośc., 3 kapl.; f) Przy-
drujsk, 5368 wier., | kośc., 3 kapl.; g) Drys-
sa, 1663 wier., 1 kośc. (fil.), 2 kapl.; h) Za-
biały, 8240 wier., | kośc., $ kapl. 12. Dek.
górno-dyneburski: a) Dyneburg, 4564 wier., 1
kośc,; b) Krasław, 8756 w., 1 kośc. par., 2 fil.,
1 kapl.; c) Ossuń, 5400 wier., 1 kośc.; d) In-
dryca, 2779 wier., 1 kośc.; e) Dagda, 6041 w.,
1 kośc, par,,1 fil., 1 kapl.; f) Birżagoła, 2484
wier., 1 kośc. par., 1 fil; g) Wyszki, 1812
wier., 1 kośc,; h) Józefów, 1394 wier., 1 kośc.;
i) Użwalda, 5328 wier., 1 kośc.; k) Aula,
3286 wier., | koś, par., 1 fi. 13. Dek., dol-
no-dyneburski: a) Liksna, 7423 wier., 1kośc.,
2 kapl.; b) Liwenmujża, 5196 wier., 1 kośc.
par., 1 fil.; c) Jasmujża, 2066 wier., 1 kośc.;
d) Nidermujża, 1768 wier., 1 kośc., 2 kapl.;
e) Prele, 7162 wier., 1 kość. par., 3 fil., 1 ka-
plica; f) Warków, 5773 wier., 1 kośc.; g) Ru-
szona, 2380 wier., | kośc., 1 kapl.; h) Kołuń,
3036 wier., 1 kośc., 1 kapl.; i) Agłona, 4827
wier., | kośc. par., razem i zakonny (domini-
kanów), 2 kapl. 14. Dek. rzeżycko-raźnień-
ski: a) Rzeżyca, 5014 wier., 1 kośc., 1 kapl.;
b) Stolarzów, 1129 wier., 1 kośc,, 1 kapl.; c)Sarkany, 1687 wier., | kośc, | kapl.; d) Pu-
sza, 2388 wier., 1 kośc.; e) Duksztygał-Sło-
bódzki, 1133 wier., 1 kośc., 1 kapl.; f) An-

-
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drzejno, 1659 wier., 1 kośc.; g) Andzelmujża,
2 wier., 1 kośc.; h) Bukmujża, 2945 wier,,

1 kość, 1 kapl.; i) Duksztygał-Szadurski,
1152 wier., 1 kośc.; k) Rozentów, 2144 wier.,
1 kośc.; |) Kownata, 2018 wier., 1 kośc,
15, Dek. rzeżycko-nadłubański: a) Fejmany,
2494 wier., 1 kośc., l kapl; b) Uzulmujża,
1551 wier., 1 kośc.; e) Drycany, 3181wier.,
1 kośc., 1 kapl.; d) Byków, 2009 wier,, 1 kośc.,
1 kapl.; e) Ciskady, 4720 wier., 1 kośc.; f)
Wielona, 5260 wier., 1 kośc., 1 kapl.; g) Ry-
ków, 1113 wier., 1 kośc.; h) Presma, 1667
wier., 1 kośc.; 1) Rybiniszki, 1232 wier., 1
kośc.; k) Galjany, 3856 wier.; 1)Warklany,
7092 wier., | kośc.; m) Borchów, 1888 wier.,
l kośc.; n) Sterniany, 3971 wier., 1 kośc.
16. Dek. przed-lucyński: a) Lucyn, 7113wier.,
1 kośc., 3 kapl.; b) Ewersmujża, 4377wier.,
1 kośc., 3 kapl.; e) Posin, 5010 wier,, 1 kośc.,
6 kapl.; d) Lanckorona, 5727 wier., 1 kośc.;
e) Rundany, 1253 wier., 1kośc.; £) Pyłda,
2465 wier., | kośc.; g) Brodajże, 1664 wier.,
l kośc., 2 kapl, 17. Dek, za-lucyński: a) Mał-
nów, 3839 wier., 1 kośc., 1 kapl.; b) Poszmu-
cew, 2205 wier., 1 kośc.; e) Stygłów, 2964
wier., 1 kośc.; d) Neuterany, 6309 wier., 1
kośc.; e) Birże, 5334 wier., 1 kość, 6 kapl.;
f) Bołowsk, 2762 wier., 1 kośc.; g) Marien-
hauz, 4862 wier., 1 kośc.; h) Bałtynów, 4080
wier., 1 kośc.; i) Bierżygał, 3519 wier., 1 kość.
18. Dek. petersburski, z parafiami w Peters-
burgu, Carskiem Siole, Kronsztadzie, Jambur-
gu, Wyborgu, Helsingforsie, Rewlu, Rydze,
Dorpacie, Pskowie i Nowogrodzie, t. j. oprócz
gub. petersburskiej, jeszcze kościoły w w.
ks, Finlandyi, w gub. estońskiej, inflanckiej,
pskowskiej i nowogrodzkiej. 19) Dek. mo-
skiewski, z parafiami w Moskwie, Twerze i Ni-
żnim-Nowogrodzie. Następujące kościoły, roz-
siane po całem cesarstwie, nie mają organi-
zacyi dekanalnej: w Archangielsku, Wołog-
dzie, Charkowie, Kazaniu, Symbirsku, Oren-burgu, Połtawie,Czernihowie, Woroneżu, Or-le, Permie, Kursku, Kałudze, Krasnojarsku,
Irkucku, Nerczyńsku, Złątoustowie, Tomsku,
Tobolsku, Omsku i w Nikołajewsku (w kra-ju nadamurskim), Od mohylewskiej archi-
dyecezyi zależą też bezpośrednioi kapelaniwojskowi w królestwie polskiem. Arcybiskup
mohylewski ma urzędowo nadany sobie tytuł
metropolity wszystkich kościołów katolickich
w cesarstwie rossyjskiem; nadto posiada przy-
wilej używania purpury, wyjednany arcybi-
skupom mohylewskim u papieża Piusa VI
przez cesarza Pawła I. Arcybiskupi rezydo-
wali zwykle w Petersburgu, jako prezesi ko-
legium katolickiego. Od 1873 r. poczęli tam
mieszkać stale, dokąd też przeniesiono konsy-
storz i kapitułę, składającą się z 6 prałatów i
kanoników, (o się tyczy zakładów nauko-
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wych, niegdyś były w mohylewskiej archid.
cztery seminarya. Najliczniejsze z nich było
w Krasławiu, gdzie głównie przygotowywano
duchownychdla Łotyszów. Inne seminarya
były w M., Białymstoku i Zwienigródku,
w gub. kijowskiej, Kierownictwo wszystkich
było powierzonem zgromadzeniu księży mi-

 8yonarzy. Najmniej liczne seminarya były
w Białymstoku, gdzie był fundusz na utrzy-
manie 5 kleryków, i Zwienigródku na 6. Na
schyłku 1843 r. zniesione zostały seminarya
w Krasławiu, Zwienigródku i Białymstoku i
połączone z mohylewskiem. Wkrótce jednak-
że seminaryum mohylewskie przeniesiono do
Mińska i połączono razem z tamecznem dyece-
zyalnem. Klerycy kształcili się wspólnie, a
przy wyjściu z zakładu rozdzielali się na dwie
dyecezye. W 1879 r. założono w miejsce da-
wnego seminaryum na 4(0 alumnów w Pe-
tersburgu, gdzie też istnieje akademia ducho-
wna, przeniesiona w 1842 r. z Wilna, licząca
38 alumnów (w tej liczbie 20 z król. polskie-
go) i 12 profesorów. Arcybiskupów mohy-
lewskich było dotychczas ośmiu: 1) Stanisław
Bohusz Siestrzeńcewicz, -+ 1826 r. 2) Kac-
per Kazimierz Kolumna Qieciszowski, mia-
nowany w 1827 r., rezydował w Łucku i tam
zmarł w 1831 r. 3) Ignacy Ludwik Pawłow-
ski h. Korwin, mianowany w 1841 r., zmarły
1842 r. w Petersburgu. 4) Kazimierz Dmo-
chowski, przyjął palium w 1848 r. w Peters-
burgu, gdzie też zmarł 23 stycznia 1851 r.
5) Ignacy llołowiński, od 23 listop. 1851 r. do
19 paździer. 1855. 6) Wacław Żyliński, od 18
wrześ. 1856 r. do 5 maja 1863 r. 7) Antoni
Fijałkowski, instalowany 16 czerwca 1872 r.
8) obecnie od 1888 r. rządzący archidyecezyą
Kazimierz Aleksander Gintowt.
Mohylewskie starostwo grodowe, leża-

ło w województwie mścisławskiem i witeb-
skiem, w powiecie orszańskim, Podług metryk
litewskich składało się z miasta Mohylewa
(ob.) i z wsi: Suchary, Chłodnie i Pluszcze.
W 1600 r. posiadał je Lew Sapieha, kanclerz
w. litew, Następnie dzierżyli je Tryznowie,
Madalińscy, Wiazewiczowie, Dziewałtowscy,
Mosiewiczowie, wreszcie z mocy przywileju
Augusta III z dnia 24 czerwca 1736 r. otrzy-
mał je na dożywocie Michał Pociej, starosta

- rohaczewski, J. Krzywicki.
Mohylewka, wś, pow. orszański, gm. sere-

korotniańska, 14 dm., 53 mk.
Mohylice 1.) karczma na obsz. dwors. Mi-

chalewic, pow. rudecki. 2.) M., wzgórze 300
m.'wys., w płd. stronie Orchowie, pow. mo-
ściski,

Mohyłlna, ob. Mogilno.
Mohylna al. Mokilna, Mohilno, starożytne

mczko nad Niemnem, w płd.-zach, krańcu po-
wiatu ihumeńskiego, przy gościńcu wiodącym  
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z Nieświeża do Uzdy, w 1 okr. police, uździeń-
skim, o 105 w. od Ihumenia. Ma przeszło
150 dm., 800 mk. obojga płci; cerkiew para-
fialną, szkołę żydowską, zarząd gminy skła-
dającej się z 5 starostw wiejskich, 33 wiosek
i do 1300 włościan płci męzkiej; szpital, szkół-
ka gminna, przewóz na Niemnie. W 1235 r.
pod M. zaszła mordercza bitwa o supremacyę
nad Rusią litewską pomiędzy połączonymi si-
łami kniaziów waregskich: kijowskim, włodzi-
mierskim, druckim a ks. lit. Ryngoldem, któ-
ry rozbiwszy na głowę nieprzyjaciół i za-
pewniwszy swą władzę nad temi stronami, po-
wrócił z ogromnemi łupami do Nowogródka. Po
zhołdowaniu tych stron przez Litwę M. była
własnością ks. litewskich; Witold w XIV w.
oddał ją jednemu z książąt krwi a później dro-
gą spadku władali tu kniaziowie Kobryńscy;
w XIV w. M, należy do Paców, później prze-
szła do Radziwiłłów i stanowiła z przyległo-
ściami część ordynacyi nieświeskiej; w dwu-
dziestych latach b. w. odłączona od ordynacyi
i oddana, jako wiano, jedynej córce ks. Domi-
nika, Stefanii, przeszła w dom ks. Wittgenstei-
nów; obecnie jest własnością ks. Piotra Witt-
gensteina, syna Stefanii. Propinacya wynosi
przeszło 300 rs. Miejscowość bezleśna, grun-
ta piaszczyste; na wiosnę przystań na Nie-
mnie do wiązania płytów drzewa towarńe-
go. Nigdy tu nie było wypadków cholery,
chociaż okoliczne wioski wielce od niej cier-
piały. A. Jel.
Mohylna al. Jokilna, wś nad rz, Mohylan-

ką, dopł. Bohu, pow. hajsyński, 278 dm., 1216
mk,, 2086 dzies, ziemi włośc., dworskiej wraz
z Zawalem i Salkowem ma 6615 dzies. ziemi
używal. i 200 nieuż, (erkiew N. P. Rożań-
cowej z 1500 paraf, i 100 dz. ziemi; par. katol.
Ternawka; fabryka cukru założona w 1859 r.;
st. poczt. w Chaszczewskiej o 6 w., telegr,
w Bałcie o 50 w., najbliższa st. dr. żel. Luba-
czówka o 50 w. M. należała do klucza chasz-
czowackiego hr. Jarosława Potockiego, syna
Szczęsnego, dziś Gincburga. J. Krz.
Mohylów, dawniej Johyłów, zwany także

Mohytów podolski lub Mokyłów nad Dniestrem,
miasto pow. gub. podolskiej, przy ujściu rz.
Derły do Dniestru, pod 46” 27! płn. szer.i
459 27' wsch. dłg. od F., w prześlicznej doli-
nie, okolonej górami, skutkiem „czego klimat
jest tu nierównie łagodniejszy jak w innych
miejscowościach i wiosna wcześniejsza. Odle-
głe o 132 w. na płd.-wsch. od miasta gub.
Kamieńca, o 677/ąw. od st. dr. żel, odesko-ki-

jow. Rachen, jest jednem z większych i han-
dlowniejszych miast na Podolu; mieszkańców
liczy do 20000, zajmuje więc 4-te miejsce pod
względem ludności w rzędzie miast podolskich
(Kamieniec, Bałta, Winnica, M,). Ludność
skłąda się przeważnie z żydów, którzy prowa-
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dzą tu znaczny handel zbożem, lasem i innemi
towarami; znane dziś firmy kupieckie Rafało-
wiczów, Aszkenazych i in., pochodzą z M.
W 1881 r. było w M. do 14000 żydów, 4932
prawosł., 1020 katol. (w 1856 r. 9500 mk.).
Pod względem stanów: duchowieństwa męż.
44, kob. 22, szlachty 411, reszta mieszczan i
włościan. Rzemieślników M. posiada 1032,
w tej liczbie 235 szewców, 164 krawców, 116

 garnczarzy, 50 kowali, 65 stolarzy, 13 ze-
garmistrzów, 7 jubilerów i t. p. Sklepów
w ogóle jest 324, Pod względem przemysłu
jest tu 6 fabryk świec i łoju, z produkcyą
roczną 5500 rs.; 4 garbarnie,zproduk, 8300 rs.,
zatrudn. 12 ludzi; 1 fabr. wódek, z prod. 9900
rs., | browar produkujący za 800 rs. Głó-
wnym przedmiotem handlu jest zboże, które
gromadzi się tu dla dalszego wywozu Dnie-
strem do Odesy; oprócz tego spławia się: spi-
rytus, len, suszone owoce, materyał leśny
it. d. Handel M, bezwątpienia rozwinie się
więcej, gdy Dniestr oczyszczony będzie zupeł-
nie ze skał podwodnych, nad czem obecnie
pracują, i zaprowadzona będzie stała żegluga
parowa. M. ma być także połączony koleją
żelazną przez linią przechodzącą od Zmerynki
do Nowosielicy na granicy Bukowiny w Au-
stryi. Pod M. urządzoną jest przystań na
Dniestrze, na której ruch towarów wynosi do
284000 rs. rocznie. Mieszkańcy M. trudnią
się jeszcze uprawą winogradu, chociaż prze-
mysł ten stoi na bardzo niskim stopniu, jak
również upadła zupełnie wyprawa safianów,
irch i skór, niegdyś tak świetnie prowadzona
przez osiadłych tu Greków i Ormian. Dziś
wyrabianiem safianów zajmuje się głównie je-
dna z rodzin ormiańskich, posiadająca taje-
mnicę wyrobu doskonałych ich gatunku; sprze-
dają się one głównie na okolicznych jarmar-
kach, najwięcej na ś. Piotra i Pawła w Jar-
molińcach, Jedwabnictwo upadło prawie zu-
pełnie. Domów murowanych jest w ogóle 180,
drewnianych 1736. W 1854 r. było w M.
1124 dm. (24 murow.), w 1868 r. 1560 dm.
Do mieszczan należy 768 dzies, ziemi, Cerkwi
3 murowanych i jedna drewniana; kościół pa-
raf, katol. po ormiański, pod wezw. Nawiedze-
nia N. P.. z cudownym obrazem Bogarodzi-
cy, wzniesiony z muru w 1772 r. przez Poto-
ckiego, wojew. kijowskiego, na iaiejsce da-
wnego drewnianego z 1743 r., konsekrowane:
80 w 1761 r. przez biskupa ormiańskiego
lwowskiego Tumanowicza; kaplicą na cmen-
tarzu grzebalnym. Parafia liczy 1316 wier-
nych. Do parafii, oprócz M., należą: Bonda-
szówka, Bronica, Gruszka, Helenówka, Hry-
horówka, Karpówka, Katerynówka, Krzyszto-
fówka, Nemija, Pilipy, Rotmistrzówka, Sadki,
Sadkowce, Serebrya, Słoboda, Szliszkowce ze
Słobódką i Wołochy. Dekanat mohylowski!
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dyecezyi łucko-żytomirskiej rozciąga się na
pow. mohylowski gub. podolskiej i obejmuje 9
parafij: Bar, Jaryszów, Jałtuszków, Kopaj:
gród, Łuczyniec, M., Ozarzyńce, Snitków, Szą-
rogród. Wiernych liczy 21109. Dla prze-
prawy przez Dniestr do naprzeciw leżącego
miasta Ataki al. Otaki służy 6 promów
i 20 łódek, W czasie wojny krymskiej urzą-
dzony był pomiędzy M. a Atakami most na
łyżwach; przetrwał on do 1870 r., w którym
zniesiony został przez wylew wody. W M.
jest kantor pocztowy ze stacyą pomiędzy Ja-
ryszowem a Bondaszówką, stacya telegraficz-
na, urzęda powiatowe, sąd pokoju i zjazd sę-
dziów pokoju i komisarzów włościańskich; 2
szpitale (chrześciański i żydowski) i kilku le-
karzy. Pod względem oświaty M. bardzo ni-
sko stoi, posiąda bowiem tylko 2-klasową
szkółkę powiatową. Rada miejska od kilku
lat stara się o otwarcie progimnazyum mę-
skiego, na co miasto uchwaliło płacić rocznie
po 5000 rs. i wystawić odpowiedni budynek,
dotąd jednak starania nieodniosły skutku;
istnieje natomiast niedawno założona pensya
żeńska prywatna, która stopniowo ma dojść
do 7 klas, z pensyonatem dla dziewcząt za-
miejscowych; miasto uwzględniając pożytek
zakładu, dopłaca właścicielce po 600 rs. rocz-
nie. Naprzeciw M, w Besarabii, na drodze do
miasta Soroki, leżą pamiętne w dziejach na-
szych pola Cecorskie. W miejscu, gdzie po-
legł Żółkiewski, stał na kurhanie pomnik wy-
stawiony przez wdowę; w 1868 r. dyak cer-
kiewny z sąsiedniej wsi zniszczył go przez
chciwość. Nie można z pewnością powiedzieć
kiedy M. został założony, wyraźną o nim
wzmiankę spotykamy dopiero pod 1600 r.
Wszyscy historycy przypisują założenie mia-
sta Jeremiaszowi Mohyle, hospodarowi mul-
tańskiemu, który nazwał je od swego nazwi-
ską i dał w posagu córce swej Maryi, wyda-
nej za Stefana Potockiego, wojewodę bracław-
skiego. Jeden tylko Baliński (w Star. Polsce,
a za nim Encyklop. powsz.), nie mogąc przy-
puścić, aby Mohyła mógł zakładać miasto na
cudzej ziemi, przypisuje to Stefanowi Poto-
ckiemu. Leżąc na granicy Rzeczypospolitej
był M. głównem miejscem, przez które przecho-
dziłykarawany kupieckie do Kijowa i Czer-
wonej Rusi, wkrótce więc zaludnił się przy-
byszami z różnych stron Świata. Ormianie,
Grecy, Wołosi osiedlali się tu i zaczęli pro-
wadzić obszerny handel winem, bakaliami, sa-
fianem i jedwabiem, Było ono wtedy naj-
ludniejszem miastem na Podolu, przewyższało
nawet ilością domów sam Kamieniec; domy
z drzewa, w kształcie azyatyckim, odróżniały
miasto od innych miast podolskich. Od Po-
tockich drogą kupna przeszedł M. do Kali-

nowskich, Morsztynowa, wojewodzina san-
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domierska, ostatnia z Kalinowskich (córka
Samuela), umierając bezdzietnie, całą fortunę
Kalinowskich przekazała krewnym swoim Po-

 tockim, Po bitwie Cecorskiej jeden tylko
Szenberg, dowódzca artyleryi, przebił się
przez tłumy nieprzyjaciół i dostał się do M.
z 200 ludzi piechoty, kilkudziesięciu puszka-
rzy i jazdy i miasto naprędce ufortyfikował.
Po klęsce zaś Batowskiej w czerwcu 1652 r.

_ oddział Kozaków zajął M. W lutym 1660 r.
Polacy probowali go odebrać, Hetman Poto-
ckijprzypuszczał szturm, lecz odparty ze stra-
tą 8000 ludzi, ustąpić musiał do Międzyboża.
Dopiero Sobieski w 1671 r. nachwilę wyparo-
wał ztąd Kozaków. Po traktacie Buczackim,
gdy Podole przeszło w ręce Turków, M. otrzy-
mał załogę z kilkudziesięciu ludzi, wkrótce
jednak załoga ściągnięta została do Kamieńca
(1673). Odtąd M. przechodzi z rąk do rąk,
zajmują go to Polacy, to Kozacy, przyczem
miasto i okolicą uległy zupełnemu zniszczeniu.
Jakiś czas zajmował go Kunieki i tu został
zamordowany; na jego miejsce wybrano puł-
kownika Piotra Mohyłę. Szpak, Skorycz, Sa-
wa ciągle tu w tym czasie gospodarowali.
Dopiero po upadku Palejowszczyzny i koza-
ctwa zachodniej Ukrainy, prawi właściciele
zaczęli wracać do dóbr swoich. Administra-
tor klucza mohylowskiego z ramienia Poto-
ckich, Paweł Hoszowski, przybywszy tu na
początku 1713 r., znalazł w mieście zaledwo
122 mk. obojej płci i gruzy z dawnej świe-
tności. Kościoła katolickiegoi śladu nawet od-
szukać nie było można. Za Hoszowskim po-
dążyli znowu Grecy i Ormianie, Biskup Ru-
pniewski (1715—1719) i następca jego Wa-
cław Sierakowski ustanowili parafię, przyłą-

 czywszy do niej: M., Mohylówkę, Niemiję,
_ Karpówkę, Bronicę, Hrehorówkę, Słyszkowo,
Badkowce, Serebryę, Jurkowce, Bondaszów-
kę, Grruszkę, Sadki, Jarugę, Sobotkówkę, Bia-
łę, Pietraszówkę i Michałówkę. Parafię przy-
łączono do dekanatu szarogrodzkiego, obo-
wiązki zaś kapłana pełnił wikaryusz łacińskie-
go obrządku przy ormiańskim zostający ko-
ściele. Kościół ormiański, na który ofiarował
fundusz dziedzie Franciszek Salezy Potocki,
w 1748 r. był drewniany pod wezw. Ś. Grze-
gorza, wzniesiony około cmentarza cerkwi Ś.
Mikołaja; przetrwał on pół wieku, Trzech
miał proboszczów: Augustyna Mikołajewicza
(1742—1748), Szczepana (1748—1762) i Szy-
mona Krzysztofowicza, za rządów którego ko-
ściół rzeczony został rozebrany (1792), jako
 grożący upadkiem. Ostatni proboszcz wielce
się przyczynił do wzniesienia nowej świątyni
i przyozdobienia jej. Rozpoczął on budowę
12 maja 1772 r. a ukończył 12 maja 1791 r.
Koszta budowy wynosiły 129568 złp., zebra-
nych staraniem ks. Szymona. Nabożeństwo 
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wprowadzono 1] czerwca a 3 lipca tegoż roku
biskup lwowski Tumanowicz konsekrował go.
Ks. Szymon Krzysztofowiez umarł w 1810 r.,
zostawując następcą swoim synowca swego
ks, Józefa Krzysztofowicza, który 4 grudnia
1806 r. został biskupem mohylowskim ormiań-
skim (j 1816). Dyecezya ta składa się z kil-
ku parafij, z kościołami w Kamieńcu, Łucku,
Raszkowie, Bałcie, Ekaterynosławiu i Ka-
rassabazarze. Arcybiskup Symonowicz we
Lwowie konsekrował biskupa Józefa 11 czerw.
1810 r. Uposażenie biskupstwa stanowił
tylko futor Krzysztofówka o 18 poddanych i
skromna pensyjka od rządu, Po nim byli
tylko administratorowie: ks, Antoni Wartery-
sowicz (1816—18382) i ks. Samuel Moszaro
(qr 1854). Pius IX w 1848 r. przelał władzę
duchowną nad Ormianami na Podolu na bi-
skupów kamienieckich. Za rządów ks. Szcze-
pana przybył kościołowi cudowny obraz Matki
Bożej, umieszczony w wielkim ołtarzu nowej
świątyni; jest to ciemne płótno kwadratowe,
z wyobrażeniem Boga Rodzicy; srebrna su-
kienka, w kształcie tarczy herbowej książęcej
z koroną, a podtrzymywanej przez 2 aniołów
i tyluź klęczących biskupów, pokrywa go
zwyczajem wschodnim, u dołu napis: „Trau-
maturga Imago Deiparae virginis Mariae laery-
mantis in Eelesia Mohyloviae Armenorum—
die ultima Martii 1671 a.*. W końcu ze-
szłego stulecia M. szybko zaludniał się, We-
dle taryfy z 1776 r. liczono tu 1167 domów,
które wnosiły 4772 złp. podymnego; przy-
puszczając więc na każdy dom po 10 mie-
szkańców, ludność mogła wynosić 11670 mk.
Miasto posiadało garnizon z 500 ludzi piecho-
ty i przywilej na jarmark, nadany w 1780 r.
Jarmark ten 2 tygodniowy zaczynał się w wi-
giliąś. Anny podług kalen. łaciń. Sprzeda-
wano na nim głównie juchty, zamsze, safiany,
buty kolorowe i inne wyroby skórzane. (ech
wyprawiających safiany, założony w 1745 r.,
przyczynił się bardzo do rozwinięcia handlu.
Zamieszkali tu Grecy wraz z Serbami, Woło-
chami i Bośniakami stanowili osobną gminę,
mającą na czele prezydenta Greka; Polacy
znowu odrębną korporacyę Z burmistrzem,
a Ormianie, w początkach goście, już w 1743
r. wyrobili sobie sądy ormiańskie, z wójtem
iradnymi i osobną izbą na ratuszu miejsco-
wym. Franciszek Salezy Potocki nadał im
przywileje podobne do tych, jakiemi się rzą-
dzili Ormianie osiedli we Lwowie i Kamieńcu.
Na czele tych 38 gmin były sądy miejskie,
rozstrzygające sprawy ogólne i kryminalne,
z warunkiem odwoływania się w rzeczach
ważniejszych do dziedziców. Obok kościoła
N. M. P. znajdowała się cerkiew 54, Mikołaja,
w stylu bizantyjskim, fundowana przez osa-
dników Greków; następnie przeszła w ręce
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unitów. W sierpniu 1786 r. biskup lwow-
ski, halicki i kamieniecki Piotr Bielański (ri-
tus graeci) konsekrował ją. Cerkiew ta
w 1795 r. przemieniona na sobór prawosła-
wny. Była tu także komora celna, kwaran-
tanna, dogodna przystań na Dniestrze, wszyst-
ko to wielce przyczyniało się do ożywienia
miasta. Wkrótce jednak klęski nawiedzać
zaczęły M. W 1770 r. nawiedziło go moro-
we powietrze i powtórzyło się w 1785 i 1812
r., przywiezione z futrami ze wschodu. Po-
wodzie także niszczyły miasto, osobliwie
straszna w 1780 r., następnie w 1784i 1812 r.,
oraz w 1860 r. Pożar w 1808 r. zniszczył
146 najporządniejszych domów. To spowo-
dowało upadek osiadłych tu Greków i Or-
mian, który poczęli wynosić się z miasta;
niegdyś sławne składy win i w ogóle cały
handel przeszedł w ręce żydów. Dziś pozo-
stały zaledwo ślady dawnych mieszkańców,
w zmienionych na sposób miejscowy nazwi-
skach, zresztą w zupełności zleli się oni zmiej-
scową ludnością. Po zajęciu kraju przez
Rossyęw 1795 r., M. został m. pow. gub.
bracławskiej, a po zniesieniu jej, gub. podol-
skiej. W 1796r. nadano mu herb: w srebrnem
polu wiszący winograd, Po śmierci Szczęsne-
go Potockiego M. wraz z całym kluczem (16
wsi) dostał się najstarszemu jego synowi
Szezęsnemu Jerzemu, którego marnotrawstwo
równało się prawie bajecznym wymysłom.
Prócz tego posiadał on na równi z braćmi sche-
dę, składającą się z 22000 dusz i klucz niemi-
rowski z 60 wsiami i kowalowiecki z 5 wsia-
mi. Wszystko to Jerzy strwonił, M. przegrał
do Hadziewicza, a zrobiwszy jeszcze do 30 mi-
lionów złp. długu, wyjechał do Francyi, gdzie
umarł w 33 roku życia. Od Hadziewicza M. na-
był Szołajski, plenipotent Zofii Potockiej, trze-
ciej żony Szczęsnego. W 1811 r. został nabyty
przez rząd (Rolle podaje 1806 r., Encyklop.
1609), O M.ob. Rollego (dr. Ant. J.) Zam-
ki i Zameszki; Marczyńskiego Statystyka Po-
dola; Krzyżanowskiego Kościół N. P. Maryi
w M.i in.

Mohylowski powiat, graniczy na płn. i płn.-
wsch. z pow. latyczowskim, lityńskim i win-
nickim, na wsch. z pow. jampolskim, na płd.
oddzielony Dniestrem od Besarabii, na zach.
z pow. uszyckim, i ma przestrzeni 49'63 mil
kw., czyli 2402:6 w. kw. a 249539 dzies,
przestrzeni. (o do położenia trzeba rozróżnić
część północną od południowej, Część półno-
cna więcej wzgórkowata, południowa zaś NAC
cej równa, poprzerzynana tylko głębokimi
Jarami od rzeczek do Dniestru płynących.
W ogóle ziemia jest bardzo urodzajna; półno-
cna Część powiatu ma czarnoziem połączony
więcej z glinką i piaskiem, południowa zaś
z piaskiem wapiennym a nad Dniestrem z mu-  
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łem. Wyniosłe brzegi Dniestru tworzy pa-
smo wzgórz, będących odroślami pasma awra-
tyńskego. Jezior w mohylowskim pow. nie-
ma, błota zaś rozłożone są nad brzegami rz.
Rowy (dopływ Bohu), przepływającej w pół-
nocnej części powiatu, Oprócz Dniestru, sta-
nowiącego granicę od. Besarabii, przerzynają
mohylowski pow. dopływy Dniestru; 1) Żwan

' al. Dzwan, biorący początek powyżej wsi Mi-
chałowice, płynie północno-zachodnią częścią
powiatu, później, na granicy między pow. mo-
hylowskim i uszyckim, przechodzi do uszy-
ckiego, następnie powraca znowu domohy -
lowskiego i pod wsią Bernaszówką wpada do
Dniestru. W północno-zachodniej części pow.
mohylowskiego nazywa się także Żwanek.
Przyjmuje z prawej strony: a) Terebesz pod
wsią Posuchową, zaczynający się w pow. uszy-
ckim pod wsią Koniszczewem i przepływający
północno-zachodnią częścią pow. mohylow-
skiego i uszyckiego; b) Werbową, zaczynającą
się pod wsią Howory, tam zwaną Howorką;
przy połączeniu jej z Bachtynką leży miasto
Wierzbowiec. Rz. Werbowę nazywają jeszcze
Zamiechówką, dla tego że nad nią leży miasto
Zamiechów, Mezko Kuryłowee murowane leży
nad rz, Źwanem a także i wieś Źwan, dawniej
m. Źwangród. 2) Karajec, zaczyna się po-
wyżej m. Śnitkowa i około wsi Wołodyjówee
wpada do Dniestru. 3) Ladawa, wpada do
Dniestru we wsi Nagórzanach; według Mar-
czyńskiego zaczynała się dawniej w pow. la-
tyczowskim, lecz wskutek trzęsienia ziemi
źródła jej znikły i ukazały się pod miastem
Jołtuszkowem; nad nią leży Jaryszów i La-
dawa. 4) Serebrya, wpada do Dniestru pod-
wsią tegoż nazwiska, zaczyna się powyżej wsi
Serebryniec. 5) Niemija, zaczyna się pod
wsią Kosarzyńcami i wpada do Dniestru pod
wsią Niemiją. Nad nią leżą: Kopajgród, Łu-
czyniec, Ozarzyńce. 6) Derła, zaczyna się
poniżej wsi Konatkowiee, przyjmuje z prawej
strony Tropowę, poniżej wsi Tropowy. 7)
Bronica, wpada do Dniestru pod wsią Broni-
cą, zaczyna się zaś pod wsią Kodłubajówce,
8) Murafa al. Morachwa, zaczyna się pod wsią
Hołodkami w pow. lityńskim, płynie przez
północny kąt mohylowskiego pow. i' przecho-
dzi do winnickiego i jampolskiego, gdzie wpa-
da do Dniestru, 9) Łozowa, zączyna się po-
niżej wsi Popowiec i nosi nazwisko rz. Gniłej,
łączy się z Morachwą w pow. jampolskim,
Podług danych z 1881 r. było w powiecie
175282 mk., czyli 72:9 na 1 w.kw. Pod
względem religijnym w 1878 r. było: pra-
wosł, 58369 męż., 58816 kob., razem 117185
mk.; kątol. 7250 męż., 7581 kob. == 14831;
protest, 49 męż., 10 kob. == 39; żydów 12270
męż., 12904 kob, == 25174; różnych sekt 136.
Pod względem stanów: szlachty 881męż., 916
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kob. == 1797; duchow. 799 męż., 730 kob. =
1529; włośc. 57052 męż., 57988 kob.==1 14030;
innych 4410 męż., 2951 kob. =7361. W 1878
r. zawarto ślubów w m, Mohylowie 111, w po-
wiecie 1466. Urodzonych z małżeństw pra-
wych w Mohylowie 309 chłopców, 238 dziew-
cząt, razem 542; niepraw. 19 chłop., 11 dziew.,
razem 30.  Urodzonych w powiecie: prawych
3572 chłop. 3382 dziew. = 6953; niepraw.
10 chłop., 56 dziew., razem 126. Zmarłych
w m. Mohylowie: 310 męż., 266 kob., razem
576; w powiecie: 3040) męż., 3054 kob., razem
6094. W mieście więc Mohylowie więcej
zmarło o 4 a w pow. urodziło się o 985 więcej.
Z ogólnej ilości ziemi w pow. mohylowskim
liczy się: pod zabudowaniami, ogrodami i sada-
mi 17529 czyli 9'18; pod polami 141491 =
78'72; pod łąkami 6326 = 329; pod lasami
15174 = ('90; pod błotami i wodą 11390
czyli 5'94. Mieszkańcy przeważnie zajmują
się rolnictwem. W 1878 r. zasiano pszenicy:
przez obyw. 16022, włośc. 202041, miesz.
2065, razem 220928; zebrano przez obyw.
156713, włośc. 103600, miesz. 14714, razem
275027 czet. Zyta zasiano przez obyw. 8522,
włośc. 19225, miesz. 919, razem 23666 czet.;
zebrano przez obyw. 20054, włośc. 79578,
miesz. 4638, razem 104270 czet, Owsa zasiano
przez obyw. 12836, włośc. 19225, miesz, 1327,

' razem 83380 czet.; zebrano przez obyw. 73494,
włośc. 60339, miesz. 5788, razem 139621 czet.
Jęczmienia zasiano przez obyw. 3890, włośc.
12693, miesz. 698, razem 17481 czet ; zebrano
przez obyw. 18774, włośc. 43701, mieszcz.
2689, razem 651138 czet. Hreczki zasiano
przez obyw. 1572, włośc. 2389, mieszez. 327,
razem 4288 czet.; zebrano przez obyw. 4883,
włośc, 8247, mieszcz. 939, razem 14069 czet.;
innych jarych posiewów zasiano przez obyw.
2658, włośc. 5112, mieszcz, 657, razem 8422
czet., zebrano przez obyw. 14484, włośe,
29976, mieszcz, 3856, razem 48266 czetw.
W wielu miejscach są plantacye tytuniu i ku-
kurydzy. Winograd dochodzi w południowej
części mohylowskiego powiatu. Buraków za-
siano w 1871 r. 6250 pud., zebrano 250000
berkowców. W ostatnich latach z rozwinięciem
się przemysłu cukrowniczego, obsiewa się i
zbiera daleko większa ilość buraków. Fabry-
ki w pow. są następujące: świec 6, produkc,
4500 rs., zatrudn. 9 ludzi; mydła J, prod.
5500 rs., zatrud. 8 lud.; garbarni 14, prod,
13800 rs., zatrud, 88 lud.; eukru 5, prod.
500000 rs., zatrud. 1400 lud.; gorzelni 8,
prod, 165000 rs., zatrud. 100 lud.; wódek 1,
prod. 9900 rs., zatrud. 3 lud.; browar, 3, prod,
5800 rs., zatrud. 5 lud.; miodu 1, prod. 700
rs., zatrud, 1 lud.; cegieł 10, prod. 4700 rs.,
zatrud. 30 lud.; wapna 2, prod. 1200 rs., za-

, trud. 8 lud.; młynów krupczatek 6, prod. 
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29000 rs., zatrud. 33 lud., razem 59 fabryk,
produk, za 740100 rs., zatrudn. 1630 ludzi,
Z rzeczy kopalnych w mohylowskim powiecie
znajduje się kamień wapienny, w niektórych
miejscowościach pomieszany z gipsem iala-
bastrem. Pod Jaryszowem kamień młyński
płytowy, zdatny do muru i bruku; kamień
młyński jest także w Olczydajowie, Popie-
luchach, Winoży, W Zerebełówce kamień
podobny do marmuru, z którego można by
wyrabiać różne przedmioty. W Bronicy ka-
mień na brusy i toczydła kowalskie, W mo-
hylowskim pow. jest cerkwi murowanych 12,
drewnianych 93, razem 105; kościołów kato-
lickich 9, stanowią one oddzielny dekanat mo-
hylowski; synagog 6. Pod względem oświaty
tylko jedna szkoła powiatowa 2-klasowa w m.
Mohylowie, oprócz tego wiejskie początkowe
szkółki przy gminach. W 1873 r. w pow.
prenumerowano 321 pism rossyjskich, 85 pol-
skich, 3 żydow., 12 zagranicznych, razem więc
421. W liczbę rossyjskich weszły urzędowe,
obowiązujące, i duchowne, Szpitali: dwa w Mo-
hylowie na 47 łóżek, w Barze żydowski i przy
cukrowniach w czasie fabrykacyi. Koni w r.
1878 było 19769, bydła 24975, owiec 55644,
świń 21260. Pod względem administracyj-
nym powiat dzieli się na 4 okr. policyjne (sta-

ny): Jaryszów, Łuczyniec, Szarogród, Bar,
rozdzielone na 14 gmin: Bronica, Ozarzyńce,
Serby, Kukawka, Jaryszów, Chońkowce, Ko-
tiużany, Wendyczany, Szarogród, Karyszków,
Łuczyniec, Mytków, Jołtuszków i Snitków.
Wsi w powiecie jest 162, należących do 152
właścicieli; 10 wsi rządąwych, 8 miasteczek,
Herb pow. mohylowskiego jest winne-grono.
Marszałkami szlachty mohylowskiego powiatu
byli: Ksawery Kaczkowski h. Nałęcz od
1807—9 r.; Pius Krasnowski 1817 r.; Józef
Krasnowski 1820 r.; Seweryn Jaroszyński
1822—25; bar. Konstanty Ungern. Dr. M.
Mohylówka 1.) wś, pow. uszycki, gm. i

par, Dunajowce, 242 os., 880 mk., 32 jedno-
dworców, 792 dz. ziemi włośc.; ziemi dwors,
z Czańkowcami ma 1285 dz. (erkiew drewn.
pod wez. ś. Bazylego, liczy 743 paraf,i 42 dz,
ziemi. Należy do klucza dunajowieckiego Bro-
nisława Skibniewskiego, poprzednio Krasiń-
skich. Cegielnia. 2.) M., wś u zbiegu Rowu
z Bohem, pow. winnicki, gm. Brahiłów, w po-
bliżu drogi żel. ze Źmerynki do Winnicy; par.
kat, do Woroszyłówki; cerkiew, 120) osad, 568
mk., 9060 dz, ziemi włośc., 1219 dz, dwors,, 43
dz, cerkiewnej. Należała do Potockich, dziś
Skowrońskich; cegielnia. Dr. M.

Mohylski al. Źwir, potok, dopływ potoku
Libuhory.
Mohyła, ob. Jogiła.
Mohyłka al. Jogiłka, część wsi Sarnki gór-

ne, pow. rohatyński.
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Mohyłki, J/ogiłki jez. w pow. homelskim;
rocznie poławia się około 30 pudów płoci,
okuni, szczupaków i leszczów.

Mohyłki, pole i cmentarzysko przedhisto-
ryczne na obszarze wsi Łuka, w pow. buczac-
ckim, Ob. Łuka 2).
Moi (niem.), ob, Jałyska,
Moimuehle, młyn w Zacharzowicach, pow.

toszycko-gliwicki.
Mois 1.) górne i dolne, niem. ober i nieder,

1307 r. Parvum Moyes, dwie wsie i folw., pow.
lwowski na Szląsku. M. dolne w 1844 r. 30
dm., 195 mk., par. kat, i ew. Lwów (Loewen-
berg); owczarnia, łomy piaskowca. M. górne,
74 dm., 352 mk. (109 ew.); młyn wodny Hop-
penmuehle. 2.) M. górne i dolne (ober i nie-
der), 1178 r. Moyges major, Moyges minor, 1217
Mogez, 13875 Nedirn Moges, dwie wsie, folw.,
sołtystwo, pow. nowotarski na Szląsku, M.
górne w 1843 r. 43 dm., 282 mk, (10 ew.),
kościół par. kat., szkoła kat. Folw. z owczar-
nią. M. dolne miało 58 dm.; sołtystwo 327
mk, (12 ew.), szkoła katol. od 1833 r. Folw.
z owczarnią. Br, Ch.
Moisdorf dolne i górne (nieder i ober), 1389

Meusilbersdorf, wś, pow. jaworowski, w 1843
r. 39 dm., zamek, 2 folwarki, 266 mk. (41
kat.); młyn wodny, owczarnia, Par. ew. w Ja-
worze, Do dóbr M. należy folw. Keulendorf.

Moisekneli, wś, pow. rygski gub. inflanc-
kiej, w par. Rujen, na granicy pow. parnaw-
skiego; st. poczt. pomiędzy st. Rujen (o 21 w.)
a Kurkund (o 20 w.). +goc4
Moisiejewka, wś, pow. rohaczewski

Merkułowicze, 26 dm,, 132 mk.
Moisiejówka, wś nad rz, Sułą, pow. cho-

rolski gub. połtawskiej, o 28 w. od m. pow.
„Ma 56 dm., 2314 mk,

Moisselbritz (niem.), dobra ryc. na Rugii,
st. p. Patzig o 8'7 kil,; mają 268*75 ha obsza-
ru; czysty dochód z gruntu 7,575 mrk,

Moithienen (niem.), ob. Mojtyn.
Moitzelfitz (niem.), dobra ryc. w Pomera-

nii, pow. kołobrzeski, mają st. poczt.; obszar
wynosi 1043'47 ha; czysty dochód z gruntu
1,216 mrk, Właśc. niemiec; mleczarnia, hodo-
wla bydła i owiec, gorzelnia parowa, b.
Moitzow (niem.), dobra ryc. w Pomeranii,

pow. Greifenberg, st, poczt. Zitzmar, 4'3 kil.
odl; obejmują 368'55 ha; czysty dochód
z gruntu 6664 mrk, Właśc. niemiec. .

Mojbiele, wś, pow. trocki, w 3 okr. polie,,
8m. Jezno, okr. wiejski Sipowicze, o 17 w. od
gminy; łącznie z wsią Tauluki, 31 dusz rewiz,
Mojcza, wś, pow. kielecki, gm. Dyminy,

par. Kielce; leży w wyniosłem położeniu; na
zachód od wsi wzniesienie dochodzi 1350 stóp.W 1827 r. wś duch., 66 dm., 437 mk. W XV
w. własność bisk. krakowskiego, do którego
należą dwa łany kmiece. Drugie dwa łany

> 5m,
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stanowią uposażenie wice-dziekana kieleckie-
go. Do niego należy również młyn, staw i łan
młynarski, Dziesięcinę ze wszystkich pięciu
łanów bierze wice-dziekan (Dług. II, 448).

Mojgie, folw., pow. wiłkomierski, par. Oni-
kszty, własność Bławzdziewicza.

Mojgiszki, folw., pow. wiłkomierski, par.
Pobojska, własność Lawdańskich,

Mojki, wś szl. nad rz. Śliną, pow. mazo-
wiecki, gm. Piszczaty, par.Kobylin.
Mojkowice, w dok, Moykovycze, dawniejsza

nazwa dzisiejszej wsi Majkowice (ob.) w pow.
noworadomskim, gm. Masłowice, par. Ręczno.
W XVIw. wś ta nosiła nazwę Mojkowice,
jak o tem świadczą regestra poborowe z 1552
r. (ob. Pawiński, Wielkopolska, II, 269) i Lib.
Ben. Łaskiego (t. [[, 197). Należała do par.
we wsi Rączno (dziś Ręczno), stanowiła wła-
sność kasztel, rozpierskiego, miała 16 osad, 4
łany i młyn. WŚ ta była gniazdem rodowem
legendowego Floryana Szarego h. Koźlorogi,
który w bitwie pod Płowcami (27 września
1881 r.) zwrócił uwagę króla Łokietka swą
skargą na złego sąsiada, dokuczliwszego niż
otrzymana rana, którą sam sobie opatrywał,
wpychając wysunięte na wierzch jelita. Ztąd
powstał przydomek Jelita, który przeszedł i
na nazwę herbu. Siedzibą tego Floryana był
podobno (Paprocki, Herby, 254—257) zamek
Bardęga nad Pilicą, w pobliżu Mąkowic, sta-
nowiących odwieczne dziedzictwo tej rodziny.
Mnogich potomków Floryana wspominają księ-
gi sądowe piotrkowskie i radomskie, jako
dziedziców na Mojkowicach, Woźnikach, Gó-
rze i innych. Potomkowie ci osiedliwszy się
w piotrkowskiem, we wsiach Białocinie, Gro-
molinie, Kamocinie, Kozierogach, Łochyńsku,
Piwakach, Postękalicach i Wilkoszewicach,
przyjęli nazwy: Białeckich, Gomolińskich, Ka-
mockich, Kozierowskich, Łochyńskich, Piwa-
kowskich, Postękalskich i Wilkoszewskich,
w radomskiem zaś od Gawłowa, Jajek i Ską-
Py, przezwali się Gawłowskimi, Jajkowskimi
i Skąpskimi, a od Mokrska, w ziemi wieluń-
skiej, Mokrskimi. Podobnież w pow. szadkow-
skim z Paprotni, Wrzesin i Tarnówki, wyszli
Paproccy, Wrzesińsey i Tarnowscy. Był to
ród wielce przedsiębierczy, energiczny, który
nie tylko skolonizował gęsto rodzinne strony,
lecz wysłał śmiałych osadników w dalekie
strony Rusi i tam dał początek rodom Zamoy-=
skich,Korytków, Borzobohatych. Br. Ch.
„Mojnowo, wś włośc., pow. sierpecki, gm.

Bieżuń, par. Lutocin, odl. o 20 w. od Sierpca.
Ma 27 dm., 330 mk., 865 mr. gruntu dobrego,
19 nieużytków,

Mojówka, wś nad rz. Buszynką (Kałama-
nówką), pow. jampolski, gm. Bubczyńce, par.
Czernijowce, o 30 w. od Jampola, o 43 od st.
Rachny, o 22 w. od Dżuryna; 152 dm., 600
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mk., 391 dz. ziemi włośc, 13822 dz. ziemi
dwors.; fabryka mączki cukrowej, założona
1849 r., przerabiająca od 80 do 100 tys. ber-
kowców buraków; cegielnia. Własność Wa-

_ aława Mańkowskiego, Dr, M.
Mojsicze 1.) dobra z folw. Izabelin, pow.

wilejski, w I okr. polic,, gm, Mołodeczno, okr.
wiejski Mojsicze, o 5 w. od gminy a 28 w. od
Wilejki, przy b. drodze poczt. z Mołodeczna
do granicy pow. mińskiego, niegdyś własność
ks. Ogińskich, dziś Norgalewicza. 2.) M., wś
włośc., tamże, 29 dm., 261 mk. (112 dusz
rewiz,), 8.) M., os. karcz., tamże, 1 dm., 5
mk, żydów. 4.) M., 3 wsie włośc., tamże, ra-
zem 22 dusz rewiz,, należą do dóbr rząd. Kra-
snosiele. 4.) M., okr. wiejski, obejmuje wsie:
Mojsicze, Słoboda, Bruskowszczyzna, Dranie,
Zarłoki, Moczynowszczyzna, Brochowszezy-
zna, Kulewszczyzna, zaśc, Gaj, w ogóle 407
włościan uwłaszczonych, 8 włościan rząd. i
9jednodworców, J, Krz.
Mojsiejenki 1.) wś rząd., pow. dzisieński,

w l okr. polic.. gm. Głębokie, okr. wiejski
Łastowica, o 9 w. od gminy a 68 w. od Dzi-
sny, 8 dm., 65 mk. prawosł. (40 dusz rewiz.),
42.) M., wś pryw., tamże, o 38 w. od Dzisny,

dm., 31 mk,
Mojsiejewicze 1.) duże dobra poradziwił-

_ łowskie, pow. bobrujski, teraz ks. Wittgen-
steina, około 1050 włók. 2.) M., wś i dobra
przy ujściu rz, Uborć do Prypeci, pow. mo-
zyrski, naprzeciwko miasteczka Petrykowa,
przy drodze ze Śniadynia do Skryhałowa. WŚ
ma 21 osad. Miejscowość nizinna, niezmiernie
obfita w dary natury. Lud trudni się flisac-

_ twem i rybactwem. 3.) M., folw., pow, słucki,
należy do ordynacyi nieświeżskiej ks. Radzi-
wiłłów, przeszło 14 włók. A. Jel,
Mojsiejewka, wś, pow. skwirski, ob. Mu-

_ siewka.
Mojsiejewo, dwór w Łucku, wspomniany

w Famiat. Kij. Arch, Kom., t. IV, cz, 2, 186.
Mojsiejewszczyzna, ob. Mosiewszczyzna.
Mojsiejki, w dok. Mojsiejkowicze, wś, pow.

radomyski, w pobliżu rz. Bołotni, na płn.-
zach. od m, Twankowa a na zach. od Przybor-
ska, 08 w. na płn. od Obuchowicz, Należydo 3-ch właścicieli, z których Zajączkowski
posiada 4000 dz., hr. Ossoliński 662 dz. i Li-
siniewicz 415 dz. Dawniej zaliczały się do
gm. przyborskiej pow, owruckiego. Ob. Arch.
J. Z. R., cz. IV, t. I, 48. Por. także Zwanków.

Mojsiejkowicze, ob. Mojsiejky,
Mojsiejówka 1.) wśi folw., pow. bobruj-

ski, o milę ku zach., od mczka Parycze, w gm.
paryckiej, w 2-gim okr. polie, paryckim; wś
ma 8 osad; miejscowość poleska, gruntą lek-
kie, 2.) M., zaśc., pow. bobrujski, w okr,
police. hłuskim, w okolicy wsi Siekierzycze i
Baniejkowo, tudzież folw. Albrechtowo, miej-
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scowość odludna, poleska, bez dróg komunika-
cyjnych, grunta piaszczyste. 3.) M., wś, pow.

skryhałowska; cerkiew, 21 osad; miejscowość
odludna. A. Jel.

Mojsiejuny, wś szl, nad rz. Strawą, pow.
trocki, w 2 okr. polie., o 42 w, od Trok, 8
dm., 96 mk. katol.

Mojsieniuny, wś, pow. trocki, w 2 okr.
polic., gm. Kronie, okr, wiejski Nikodemowo,
19 dusz rewiz.
Mojsiewicze, wś i dobra, pow. wołkowy-

ski, należały do książąt Druckich-Sokoliń-
skich, później do Szczyttów.

Mojsiki, wś włośc., pow. mazowiecki, gm.
Kowalewszczyzna, par. Waniewo. Ma 257
mr, obszaru. W chodziła w skład dóbr Kowa-
lewszczyzna,

Mojsiucino, wś nad rz. Bereznicą, pow.
dzisieński, w | okr. polic., gm. Zalesie, okr.
wiejski Uzrzecz, o 9 w. od gminy a 50 w. od
Dzisny, 9 dm., 81 mk. kat. (39 dusz rewiz.),

Mojsławice, wś i folw., pow. hrubieszow-

r. par, Uchanie, 19 dm., 132 mk. Folw.i wś
M. w 1866 r. rozl. mr. 323: gr. or. i ogr. mr.
199, łąk mr. 43, lasu mr. 49, nieuż. i place
mr. 32. WŚ M. os, 28, z grun, mr. 395.

Mojtyn, 1.) niem Moitkienen, al. Moytkienen
(dok. 1601 Modien), dobra rye., pow. szczycień-
ski, st. p. Kobulty, o 3:8 kil. odl.; wraz z folw.
'Chmielówkiem obejmują 372 ha roli orn. iogr.,
136 ha łąk, 27 pastw. 80 boru, 7 nieuż., 6 wo-
dy, razem 628 ha, które przynoszą 3878 mk. Gzy-
stego dochodu z gruntów, Według rachunków
starostwa szezycieńskiego z r. 1601/2 należał
M. do dóbr rańskich, M. ma pruskie nazwi-
sko, 2.) M.,niem. Motthienen, dok. z r. 1601 Mo-
dien, wś na pol. prusk, Mazurach, pow. sZzczy -
cieński, st. p. Biskupiec. W 1856 r. 269 mk.
Okr. urz, stanu cywil. Rańsk, WŚ tę, mają.
cą 40) włók, dostał od zakonu krzyż, Kuech.
meister v. Sternberg wraz z wielu innemi r.
1468 (ob. Toeppen. „,Gresch. Masurens'', str.
161). 3.) M., niem. Moytkienen (dok. Moten, Mon-
tingen), wś na pol, prusk. Mazurach, pow.
ządzborski, st. p. Kobulten, okr. urz. stanu
cywil. Nawiady (Aweiden), W 1856 r. 177
mk, WŚ ma 1474 mr. obszaru. M. istniał
jużr. 1422 i miał prawo chełm. (ob. Kętrzyński
O ludn. pols., str. 413). Kś, Fr,
Mojusz, niem, Moisz, WŚ, pow. kartuski, st,

p. Miechucin, odl. 21/, mili od Kartuz, Leży
przy bitym trakcie z Kartuz do Sierakowie,
ma 10 gbursk. posiadł, i 8 zagród, razem 1008
mr. obsz. W 1868 r. 166 mk., 156 kat. 10
ew., 17 dm, Par. kat. Sierakowice, 1milę odl.,
ew, i okr, urz, stanucywil, Mirachowo, szko-
ła kat. Szopa. Źe M. jest starą osadą, tego do- wodzą znalezione tu groby starożytne i urny

mozyrski, w 1 okr. polie. skryhałowskim, gm,

ski, gm. Jarosławiec, par, Moniatycze. W 1827

/
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(ob. Zeitschr. des Westpr. Gesch. Ver., 1882.,
VI, str. 5), Za czasów pol. należał M. do
sstwa, mirachowskiego. Kś, Fr.
Mojuszewska huta, niem, Moiszewskahulia,

wś, pow. kartuski, st, p. Miechucin, Do niej
należy przyległość Kolejgański zwana. Da-
wniej była wsią sstwa mirachowskiego; przy=
wilej uwłaszczający nosi datę 15 list 1820 r.
Wś ma 775 mr., 7 gbursk. posiadł, i 10 za.
gród. W 1868 r. 122 mk. kat., 19 dm. Par.
kat. Sierakowice, ew. Mirachowo, tamże sie-
dziba urz. stanu cywil. Odl, od Kartuz 2Y,
mili. Szkoła kat, Szopa. Kś. Fr.
Mojwidy, wś, pow. sejneński, gm. Sereje,

par. Mirosław, odl, 48 w. od Sejn, ma 4 dm,,
35 mk. W 1827 r. 2 dm,, 26 mk,
Mojzrymy, wś, pow. rossieński, par. szy-

łelska,.
Mojżeszów, wś, pow. konecki, gm. Góry.

mokre, par. Przedbórz, odl. 34 w. od Końskich.
Posiada urząd gminny, 7 dm., 151 mk., 228 mr.
włośc., 15 m. dwors. Wchodziła w skład dóbr
Góry-Mokre.

Mojżyszki, wś, pow, rossieński, par. szy-
dłowska,
Mokainen (niem.), ob, Mokiny,
Mokarycze, wś włośc, pow. święciański,

w 4 okr. pol, o 67 w. od Święcian, 18 dm.,
197 mk., z tego 156 prawosł., 41 katol.
Mokas, wś, ob. Mokos.
Mokasinka, rzka, poniżej folw. Tupalszczy -

zny I, uchodzi z lewej str. do Isłoczy.
Mokasze al. Makasze, wśi folw., pow. no-

wogródzki, o 3 w. od stacyi Pohorelce dr,
żel. brzesko-smoleńskiej; wieś ma 14 osad peł:
nonadziałowych; miejscowość bezleśna, grunta
dobre. A. Jel.
Mokaszewo, jezioro, mylnie podane (ob.

Krzywe 38) zamiast Mikaszewo,
Moken-4/ż i Neu, dobra, w pow., okr. i par.

tukumskiej w Kurlandyi; do pierwszych nale-
ży folw. Knauken, do drugich zaś folw. Har-
fenhof i Jaunnuischneck.
Mokiejewo, wś i dobra nad jez, Nieszczor-

dą, pow. siebieski, w 1597 r. przez króla Ste-
fana Zabielskim Szczyttom nadane.
Mokiejówka, mko, pow. nieżyński gub.

czernihowskiej, nad rz. Perewodem, o 45 w.
od Nieżyna; 227 dm., 1655 mk.

Mokiernica, niem. Mockernitz, dobra, pow.
człuchowski, st. poczt., paraf. kat, i ew. i urząd
stanu cywil. Hamersztyn, szkoła Falkenwal-
de. Ma 1922*70 mr. obsz,, 14 bud., 6 dm,,
49 mk. ew. (1868 r.) M,należy już od da-
wnado m, Hawersztyna. Według taryfy z r.
1648, gdzie uchwalono podwójny pobór i po-
trójną akcyzę, płaciła rada hamersztyńska 6
flor. 24 gr, a według taryfy poborowej na
symplę z r. 1717 groszy 12 (ob. Cod. z Bel-
na). Kś. Fr.  
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Mokijówka, wś, pow. zasławski, ob. Makie-
jowce,

Mobile, folw., pow. wiłkomierski, par. kur-
klewska, własność Kaczyńskiego.

Mokiny, niem. Mokainen, dok, Mochainen,
Gruenenwald, Mockin i Muckyn, wś na Warmii
pol., pow. olsztyński, st. poczt,, par. kat. i ew.
Wartembork. Ma 4349*01 mr. obszaru, w tem
88 mr. lasu. W 1863 r. 69 dm., 495 mk,,
494 kat., 1 ew., 485 Polaków, 10 Niemców.
Do tutejszego okr. urz, stanu cywil. należało
w 1880 r. 1448 dusz, W 1882 r. ur. się 73
dz., um, 42 osób, zawarto 16 małżeństw. W
13864 r.d. 25 maja nadaje bisk. warm. Jan II
braciom rodzonym Sanglobe i Niete i ich spad -
kobiercom 40 włók między jez. Wummeling
a granicami zamku jedzbarskiego (Hirschberg)
na założenie wsi Gruenenwald na prawie chełm.
WŚ ta zwała się, jak przypisek dok. wykazuje,
Mockin. Do sołectwa mają należyć 4 wolne
włóki, małe sądy i trzecia część wielkich. In-
ne 4 włóki otrzymują bracia Koytitei Bute
iich spadkob. w linii męzkiej i żeńskiej na
prawie prusk., za to będą służyli na 1 koniu,
będą pomagali przy budowlach warownych
i zwykły czynsz płacili, nadto przysługuje im
rybołóstwo w jez. Swintinge, małemi narzę-
dziami dla własnego stołu; mają także prawo
sprzedaży, a pogłówne ma wynosić 30 grzy-
wien; co do naprawy dróg i mostów ulegają
rozkazom sołtysa. Pozostałe włóki mają 15
lat wolności, potem płacą po pół grzywny
i dwa kury na św. Marcin, Acta sunt hąec in
castro nostro Heilsberg. A. d. 1364 die beati
Urbani, p. et mart, (ob. Cod. dipl. Warm., II,
str. 368 i Sieniawski ,,Biskupstwo Warm.*, II,
str. 86). Ale pierwsze zabiegi około osądze-
nia tej wsi nie powiodły się jakoś, bo już r.
1394 d. 9 grud. jakiś Piotr Sydel i syn jego
Jam otrzymują 60 włók celem założenia wsi
Muekyn pod Wartemborkiem na prawie chełm,,
wraz z połową czynszu karczemnego, małem
sądownictwem i 1/, kar pieniężnych zapadłych
na większych sądach, Dalej nadaje mu biskup
6 wolnych włók i rybołóstwo w jez. Swyn-
teyn małemi narzędziami dla własnej potrze-
by. „Posiedziciele reszty włók będą płacili od
włóki pół grzywnyi po 2 kury na ś. Marcina.
Granice; „Primo incipiendo a granica villae
Supone usque ad capitalem granicam villae
Hirczberg procedendo. Exinde vero transe-
undo: ad pinum quandam, nostram et Capituli
nostri terras dividentem. De hace granica ul-
tra procedendo ad quercum quendam circa la-
cum Wumelingen, de qua ulterius transitur ad
campum dictae villae nostrae Supone, Datum
in castro n, Heilsberg'* (ob. Cod. dipl. Warm,,
II, str. 272). Ostatni raz został przywilej
wsi tutejszej potwierdzony r. 1771 4. 20 lut.
Dawniej mieszkał tu bartnik biskupi, któremu
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d. 13 lipca 1542 r. nadał biskup 10 mr. roli
(tamże, II, 368, przypisek), Według lustra-
cyi z r. 1656 było w M. 60 włók, 16 gburów,
2 sołtysów, 1 wolnyz jedną służbą, 1 karczma;
posiadacze włók czynszowych dawali 1łaszt
i2| korcy owsa, 9() kur, 9 gęsi, 1 funt wosku
1 215 flor.7gr. i 9fen, czynszu (ob. Zeitschr.
fiir d. Gresch. Krmlands, 1880, str. 260).
Mokisz al. Mokisze, wś i folw., pow. rze-_ czycki, gm, chojnieka, w 2 okr. polic. jure-

wickim; wś ma 27 osad. Na płn. ku Chojni-_ kom miejscowość nieco wyższa i ludniejsza, na
"płd. zaś od M. lesiste, odludne niziny; gruntą

_ piaszczyste. Ob. Arch. J, Z. R,, cz.I, t. 4, 378;
8%1IE ;66.2,.153. A. Jel.
Moklaki, wś, pow. nowogradwołyński, gm,

Emilczyn, 128 dusz włośc. 1192 dz. ziemi
włośc. Należy do dóbr Emilezyn (ob.), wła-

_sność Uwarowych. L, R.
Moklaki, folw. na obszarze dworskim Bia-

łej, pow. czortkowski,
Moklakowska osada, pow. nowogradwo- łyński, gm. Emilczyn, 146 dusz włośc,, 840

dz, ziemi włośc,, 26 chat czynszowych. Nale-
ży do dóbr Emilczyn (ob.), własność Uwa-
rowych, I, R.

Moklik, góra, wznosi się w płn.-zach. stronie
_ wsi Rosolina, w pow, liskim, nad granicą Pa-
 niszezowa; od zach. opływa ją potok Pani-
szówka, od wsch. zaś i płd, Czarna, która za.
biera Paniszówkę. Wzniesienie 576 m. npm,
(szt. gen,). Miejsce znaku triang,  Br.G.

Mokliska, os. w pow. tucholskim, wymie-
nia ją Kętrz. (Nazwy miejscowe pol., str.
128), w urzędowych spisach nie ma jej; zape-
wnie dziś nie istnieje, Kś. Fr,

_ Mokliszcze, 15 osad nad rz. Turyą, na od-
- ludnem Polesiu, pow. rzeczycki, w okr. polie.
Jurewiekim, przy drodze z folw. Michałowa do
wsi Muczyżyr. A. Jel.
Mokiuczka 1.) al. Mokłaczka, przys. i le-- śniczówka gm, Błażowej, w pow, rzeszowskim,

na prawym brzegu potoku t. n. 2.) M. al.Mokłaczka, potok, nastaje u źródła leśnego nagranicy gmin Błażowej i Piątkowej, w pow.rzeszowskim; płynie na płn.-zach, przez obszarBłażowej, po pod jej przysiołek Mokluczkę,
między wzgórzystą dolinką, i w płn. części tejwsi zlewa swe wody do Ryjaku z prawego
brzegu. Długość 4 kil. Pędzi młyn w Mo-
kluczce. Br. G,
Mokniuny, folw. nad jez, t, n,, pow. trocki,w 4 okr. pol., gm. Merecz, okr. wiejski Rzeczą.

ny, o 70 w. od Trok, 50 mk., w tej liczbie 1
prawosł, 51 katol, i 8 ewang, Do dóbr M.,
mających 3496 dz. rozległości, należą wsie:
Lidziąkinie (17 dusz), Sawelańce (37 dusz),
Rajcieniki (47 dusz) i Wejhmuny (45 dusz),
Mokniuńskie starostwo niegrodowe, było poło-
żone w wojew. i pow. trockim. Podług spisów
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podskarbińskich z r. 1766 składało się z dóbr
Mokniuny i z2-ch wójtostw: Szmorlany i Szą-
dzuny, które posiadał Karol Zółtowski, a na-
stępnie Boryczewski, opłacając z nich kwarty
złp. 566 gr. 22, a hyberny złp. 193. J. Kre.
Mokobody, Mąkobody, Monkobody i Mąkowo-

dy, os, miejska od 1867 r., przedtem mko, nad
|rz. Liwcem, pow. siedlecki, gm. Skupie, par,
Mokobody. Leży przy trakcie bitym z Siedlec
do Węgrowa, w odl. 17 w. w stronie płn.-
zach. od Siedlec, 8 w. 0d st. Kotuń, dr. żel.
warsz.-teresp., a 98 w. od Warszawy. Posiada
kościół kat. paraf. murowany i kaplicę dre-
wnianą, szkołę począt, ogólną, urząd gminny,
dwa młyny wodne. W 1827 r. było tu 128
dm. i 948 mk.; w 1861 r. 115 dm. drewn.,
1202 mk. (394 żyd.); w 1878 r. było 118 dm.,
1365 mk.; w 1884 r. 1482 mk. (486 żyd.); do
mieszczan należy 3260 mr. ziemi, Osada sta-
rożytna, niegdyś wieś królewska, którą trzy-
mał w dzierżawie Mokobodzki, ziemianin dro-
hicki, a potem Michał Goliginowicz, W r. 1487
Kazimierz Jagiellończyk darował ją wraz z in-
nemi dobrami Janowi Litaworowi Chreptowi-
czowi, podskarbiemu litewskiemu, który na
mocy przywileju króla Aleksandra w r. 1496
wyniósł na miasto, rządzące się prawem cheł-
mińskiem, nadał 2 jarmarki i rozmaite swobo-
dy. Zygmunt I na prośbę tegoż Chreptowi-
cza potwierdził poprzednie nadania, przytem
pozwolił zamienić dawne nazwisko na Nowe
Miasto, które jednak nie utrzymało się.: Gdy
po śmierci Jadwigi z Chreptowiczów, małżonki
Jerzego Ościkowicza, wojewodzica trockiego,
wszczął się spór o równy podział spadku, skła-
dającego się z mczka Mokobody z przyległemi
wsiami, wyznaczono w r. 1540 komisyą dla
dopełnienia działu. Otrzymawszy M. córka
zmarłej Zofia, żona Jana Kmity Wojciechowi-
cza Sokołowicza, sprzedała je Łukaszowi Brze-
skiemu z Brzozy, co też król zatwierdził w r,
1542. W późniejszych czasach należało to
miasteczko do Ossolińskieh, z których Ale-
ksander Ossoliński, ssta drohieki, otrzymał od
króla Stanisława Augusta przywilej w r, 1774
na zaprowadzenie $ jarmarków. Dla dogodno-
ści zaś obywateli, po lewej stronie Bugu mie-
szkających, ustanowiona tu została w r. 1764
jedna z 3-ch kadencyi sądów ziemskich, dwie
niedziele trwająca. W 1776r. było tu 129
dm. Ossoliński nabywszy M., nie tylko nie
chciał uznać praw służących z dawna miastu,
ale z czasem przywłaszczył sobie wiele grun-
tów i pastwisk należących do mieszczan, którzy
wytoczyli o to proces, trwający pod nastę-
pnemi dziedzicami, hr. Janem Jezierskim i Ja-
nem Chrzanowskim, od 1839 r. Kościół paraf,
drewn. założony został w r. 1513 pod wez,
ś. Jadwigi przez Litawora Chreptowicza, wła-
ściciela M, Po spaleniu od pioruna, w r. 1792
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założył fundamenta pod obecnie stojący ko-
ściół murowany Jan Onnfry Ossoliński, ssta
drohicki, ukończył go zaś Jan Żebrowski, ka-
nonik katedry podlaskiej, i Aleksander Osso-
liński, kasztel. podlaski; konsekracyi dopełnił
d. 1 września 1837 r. Jan Mareeli' Gutakowski,
biskup podlaski. Wzniesiony według tegoż
samego planu (zmniejszonego do */, części)
w jakim miał być zbudowanym kościół na pa-
miątkę konstytucyi 3 maja, pod wezwaniem
Opatrzności Boskiej w Warszawie, w miejscu
gdzie jest obecnie ogród botaniczny. Blisko M.
w polu, w miejscowości zwanej Budzieszyn al.
Budzisyn, w r. 1450 Michał Goliginowiez po-
stawił drewniany kościół pod wez. N. P. Ma-
ryi, w którym mieścił się cudami słynący
obraz N. Panny, a przy kościele studzienka
z wodą uzdrawiającą chorych na oczy. Kościół

ten z czasem zrujnowany, został w 1819 r. ro-
zebrany, z resztek drzewa postawiono kaplicę
we wsi Jasnicach, a cudowny obraz przeniesiono
do kościoła w M. W temże samem miejscu sta-
nęła murowana kaplica, w ołtarzu której jest
obraz M. Boskiej, malowany przez Lebruna.
W kościele mokobodzkim w wielkim ołtarzu
obraz Zbawiciela nauczającego rzeszę, pędzla
Smuglewicza, oraz trzy obrazy: 6. Cecylii, 6.
Pawła i ś. Hieronima, nieznanych malarzów
włoskich, odnowione staraniem kolatorki. Pro-
boszczem tutejszym był przez czas krótki ks.
Kasper (ieciszowski, późniejszy metropolita
mohylewski. Na cmentarzu pochowany Wła-
dysław Dmowski, właściciel dóbr Reczki, sę-
dzia trybunału cywil. podlaskiego w Siedl-
cach, który ostatni zasiadał do r. 1842 na
sesyach w żupanie i kontuszu. Na jego na-
grobku napis, który sam dla siebie ułożył:
Hie corpus Vladislai Dmowski jacet, Qui an-
tehac fuit loquax, at praesens tacet, Nativifica-
tur 19 Junii 1767 anno, hucusque vixit, Hos
annos Omnipotens Fi benedixit, Qui leget
haec Epigramata cum intencione pia, Dicat
pro anima Ejns — Ave Maria. Do parafii M.,
w dek. siedleckim, należą, prócz M., wsie Bale
i Kapuśniaki, niegdyś przedmieścia, oraz wsie
szlacheckie: Męczyn, Skupie, S$winiary, Osiny
Dolne i Górne, Księżopole 5molaki, Ks. Jał-
mużny, Pieńki, Zemły, Jeruzale, Reczki i 08.
młyn, Ostasowizna nad Liwcem, ogółem prze-
szło 2600 dusz. Własność większa należy do
Wandy z Chrzanowskich Kuczyńskiej. W ca-
łej parafii i: w całej gminie Skupie nie ma
włościan tylko mieszczanie i drobna szlachta.
Folw. M. wraz z os. młyn, Ostasowizna, os.
młyn. Niedźwiadek i lasem, rozl. mr. 592:
gr. or. i ogr, mr. 19, łąk mr. 22, past. mr. 3,
lasu mr. 340, zarośli mr, 205, nieuż. mr. 4;
bud. drewn. 12. Br. Ch., K. Kuczyński,
Mokoń, ob. Mokonia.
Mokonia al. Mokoń lub Mokońka, niewielka  
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bagnista rzka w płn. str. pow. ihumeńskiego,
ma. początek w lesistych moczarach w okolicy
wsi Kliniki i Zabołocie, pod zaśc. Podostrowy
rozlewa się w jeziorko i ma młyn; niżej pod
wsią Mokonią przecina gościniec z Pociczołą
do wsi Słobody i przyjąwszy w siebie strugę
płynącą z jez, Jasne, wpada do Uszy z lewej
strony. "Płynie lesistemi nizinami w kierun.
ku wsch.-płd,; długość biegu około 2 mil.
Mokonia, wś nad rzką t. n., w płn. str.

pow. ihumeńskiego, przy drodze z folw. Poci-
czoło do Słobody, ma 6 os.; miejscowość pole-
ska, grunta lekkie, A. Jel,
Mokońka, ob. Mokonża.
Mokos al. Mokas, wś i kol., pow. socha-

czewski, gm. Chodaków, par. Brochów, odl. 7
w. 0d Sochaczewa, ma 60 mk. Folw. M. rozl.
mr, 598; w r. 1876 został rozdzielony pomię-
dzy 18 nowonabywców, z uregulowanemi od-
dzielnemi hypotekami.
Mokoszyn al. Mokosin, ob. Mąkoszyn.
Mokosznica, niem. Makosznikabruch, pole,

pow. świecki, wspomniane w dok. z 1385 r.
(ob. Wegner, Gresch. d. Kr. Schwetz, str. 402).
Mokotów al. Monkotów, wś, kol. i os, fabr.,

pow. warszawski, gmina Mokotów. Jest to
obecnie przedmieście Warszawy, rozciągające
się w płd. stronie miasta, po za rogatką belwe-
derską i mokotowską. Zajmuje ono krawędź
wyniosłego brzegu doliny Wisły, oddalające-
go się tu od jej koryta około 2 wiorst i roz-
ciąga się dalej po stokach wyniosłości i w ni-
zinie, Graniczy od wsch. z gruntami wsi Siel-
ce, w nizinie nadwiślańskiej, na płd. z kol.
Szopy, na zach, z wsią Rakowiec, od płn,
przytyka do terytoryum miejskiego. Część M.
bliższa miasta, mianowicie domy powznoszone
przy szosie do Siele prowadzącej i przy szosie
mokotowskiej, należy pod względem policyj-
nym do miasta. Obecnie wdolnej części M.
mieszczą się cegielnie, korzystające z boga-
tych pokładów gliny w nizinie nadwiślańskiej,
dom dla paralityków nieuleczalnych, liczne
wille, domki letnie, ogrody publiczne z re-
stauracyami (Promenada,Marcelin, Sielanka),

w górnej zas części stoi kościół filialny pa-
rafii św. Aleksandra w Warszawie, murowa-=
ny, wznieslony w 1856 r., szkoła początko-
wa, zabudowania i stajnie towarzystwa kolei
konnych, liczne ogrody, wille, domy prywa-
tne, W stronie zach., pomiędzy szosą radom-
ską a Rakowcem rozciągają się obszerne pola,
stanowiące własność rządową a służące w cią-
gu lata dla ćwiczeń artyleryi i miejsce od-
bywania corocznych wyścigów, urządzanych
w ciągu czerwca przez Towarzystwo wyści-
gów konnych, Po przeciwnej stronie szosy,
na krawędzi górującej nad niziną nadwiślań-
ską wznosi się kościół, a dalej na gruntach
do M. pierwotnie należących powstały od-
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dzielne osady: Wierzbno i Królikarnia (ob.).
_W 1876 r. M. miał około 150 dm. i 1421 mk.,
obeenie ludność podwoiła się prawdopodobnie.
M. jest dawną osadą, założoną prawdopodobnie
już w epoce historycznej, śród puszczy okala-
jącej Warszawę, Była to wieś książęca, zało-
żona na prawie niemieckiem i posiadająca roz-
legły obszar, który częściowo książęta rozda-
wali różnym osobom. Jan, ks, czerski i war-
szawski, odstąpił sołtystwo mokotowskie dwo-
rzaninowi swemu Wawrzyńcowi. Po wciele-
niu Mazowsza do Korony M. stanowił część
sstwa warszawskiego, którego posiadacze wy-
dzierżawiali często M. bogatszym mieszczanom.

W I611 r. miał tu letnią siedzibę Jerzy Bur-
bach, kupiec gdański i warszawski, i wtedy
zamieszkiwali u niego kniaziowie Szujscy.
W 1775 r. część wsi M,, do sstwa warszaw-
skiego należącej, nabyła ks. Klżbieta z Czar-
toryskich Lubomirska, żona marszałka w. kor.,
i wystawiła tu piękny pałacyk a przy nim
założyła ogród. Stanisław August bawiąc
w Łazienkach nawiedzał nieraz księżnę, Część
ta przeszła w spadku na córkę księżny hr.
Stanisławową Potocką, od której w 1845 r.
nabył ją z pałacem i ogrodem Franciszek
Szuster. Grunta M. w 1788 r. wypuszczone
zostały w dzierżawę emfiteutyczną na 20 lat
hr. Tomatysowi, założycielowi Królikarni.
Gdy po wyjściu terminu kontrakt nie został
odnowiony, w 1818 r. postanowieniem ks. na-
miestnika królestwa polskiego M. został roz-
dzielony na kolonie. Przestrzeń M. podług
pomiarów z r. 1810 sporządzonych, w r. 1818
wynosiła w ogóle 2310 mr. 166 pr. i dzieliła
się wówczas na następne części: Wójtostwo
mokotowskie 149 mr. 151 pr., folw. M. 532
mr. 152 pr., osady włośc. 607 mr. 7 pr., pro-
bostwo ujazdowskie 118 mr. 69 pr., szpital
pp. marcinkanek 76 mr. 80 pt., kolonie po
Merlinim na prawie emfiteut, 14 mr. 178 pr.,
grunt emfit. po szambelanie Wieleżewskim 34
mr. 18 pr, po ks. Lubomirskiej dziedziczny
grunt 76 mr. 96 pr., po tejże na prawie emfit.,
w r. 1821 wychodzącem, 13 mr. 8 pr., pod-
pułkownik Drużbacki prawem dziedzictwa
194 mr. 147 pr., Sowiński dziedziczny grunt
103 mr. 67 pr. i wieczysto-dzierżawny 108
mr. 50 pr., ks. Michał Radziwiłł, woj. wileń-
ski, w Królikarni prawem dziedzictwa 3 mr.
40 pr. i wieczysto-dzierżawnem 234 mr. 73
pr., ks. karmelieci bosi w dziedzictwie 6 mr.
62 pr., Czapski prawem emfit, 30 mr. 132 pr.,
Podkański dziedzicznie 3 mr, 116 pr. Za rzą-
du pruskiego utworzono na gruntach karme-
litom bosym warszawskim zabranych, kol, nie-
miecką pod nazwą Szopy niemieckie, Dla
tej kolonii z dóbr Mokotowa wydzielono mr.

"152, dla Łazienek zaś królewskich mr, 7 pr.
"174. M. gmina należy do sądu gm, okr, LV 
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w Wilanowie, ma trzy szkoły począt. (Moko-
tów, Szopy niemieckie, Czerniaków), posiada
9 cegielni, fabr. mydła i świec stearyn. (8z0-
py) i 5628 mk, (1876 r.). Rob. Br., Br. Ch.
Mokowicz (dok.), ob. Mogwitz.
Mokowicze, wś cerkiewna, pow. włodzi-

mierski, u źródeł rz. Stochodu, na płd.-zach.
od Jezioran; ob. Arch. J, Z. R, cz. VI, t. 1,
36, 387, 460.
Mokówko, wś włośc,, pow. lipnowski, gm.

Chalin, par. Mokowo, odl, o 22 w. od Lipna,
posiada szkołę gminną, ma 138 dm., 194 mk.,
515 mr, gr. dobr., 38 nieuż, WŚ ta stanowiła
posiadłość benedyktynów pułtuskich,
Mokownica, zwana niekiedy Makownicą

(ob.), rz. w pow. lipnowskim; wypływa pod
wsią Mokowem z jeziora Chudzewo, płynie
w kierunku zach.-płd, przez Wierznicę, Dy-
blin, Strużewo i za Gołyszewem wpada z pra-
wego brzegu do Wisły, Długa przeszło 10
wiorst. Pod Dyblinem przyjmuje z praw.
brz, strugę bez nazwy, płynącą od Bęklewa a
początek biorącą z jeziora pod wsią Tupadły.
Mokowo, jezioro w dobrach t. n., w pow.

lipnowskim, ma do 210 mr. obszaru, przy głę-
bokości dochodzącej podobno do 30 stóp. Wo-
dy jego mają odpływ do Wisły. Nad brzega.-
mi jeziora leżą wsie: Mokowo, Mokówko, Cha-
lin, Chudzewo i Łagiewniki. Od strony Mo-
kowa i Mokówka jest to jezioro błotniste,
trzciną zarosłe, ryb niewiele posiada, głó-
wnie liny i karasie.
Mokowo, wś, pow. lipnowski, gm, Chalin,

par. Mokowo, odl. o 21 w. od Lipna, posiada
kość. par. drewn. z 1699 r., szkołę początkową
ogólną, 19 dm., 120 mk., 547 mr. gr. dobrego,
90 nieuż, Folw, i wś M. rozl. mr. 545: gr. 01.
i ogr. mr. 407, łąk mr. 72, wody mr. 46,
nieuż. i place mr. 20; bud. z drz. 15. WŚ M.
os. 28, z gr. mr. 51. Kościół par. tutejszy nie-
wiadomej erekcyi. Zdaje się że w 1699 r. po-
stawiono już na miejscu dawniejszego nowy
kościół; obecny w 1841 r. odnowiony. WŚ sa-
ma była własnością Chełmickich i Mokow-
skich. Między M. a Mokówkiem, na łąkach
nad jeziorem, stare grodzisko, usypane ręką
ludzką i otoczone wałem (ob, Gawarecki, Opis
Ziemi Dobrz., str. 92). M., par. dek lipnowski
(dawniej dobrzyński), ma 2419 dusz.
Mokra 1.) Zewa i Prawa, WŚ, pow. skier-

niewicki, gm. Skierniewka, par. Skierniewi-
ce. Leży w stronie zach. od Skierniewie, przy
linii dr. żel. warsz.-bydg. Posiada szkołę po-
czątkową ogólną. M. Lewa ma 346 mk. i 1158
mr.; M. Prawa ma 448 mk, i 1807 mr. W 1827
r. było tu 74 dm., 524 mk, Wspomina tę wś
Lib. Ben. Łask. (II, 274). 2.) M.-wieś, wś i
folw., pow. radzymiński, gm. Międzyleś, par.
Postoliska, odl. 21 w. od Radzymina, Ma 280
mk., 990 mr. ziemi folw, i 253 mr. włośc.
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W 1827 r. 23 dm,, 155 mk. Folw. i wś M.
rozl, mr. 979: gr. or. i ogr. mr, 512, łąk mr.
78, past. mr. 135, lasu mr. 240, nieuż, i place
mr. 19; budowli murowanych 3, z drzewa 19.
Wś M.-wieś os. 25, z gr. mr. 254. 3.) M.
al. Mokre, wieś włościańska, pow. konecki,
gmina Duraczów, par. Odrowąż, odległa 17
w. od Końskich; ma 49 dm., 316 mk., 479
mr. Wchodziła w skład dóbr Końskie. 4.) M.,
kol. i folw., pow. częstochowski, gm. i par.
Miedzno, odl. 20 w. od Częstochowy w stro-;
nie północnej. Kol. ma szkołę począt. ogólną,
88 dm., 589 mk., 1171 mr.; folw. 4 dm., 10
mk,, 190 mr.; stanowi majorat gen. Heydena;
wchodził w skład dóbr Iwo; os. leś, i os. karcz. 3
dm., 15 mk., 1695 mr. lasu rząd., należącego
do krzepickiego leśnictwa i 4 mr. grun. karcz,
W XV w. należała do par. w Kłobucku, mia-
ła 30 łanów kmiecych, folw. i była dziedzi-
ctwem Mikołaja h, Junosza (Dług. III, 110i
171). 5.) M., ob. Mokre, Br. Ch.
Mokra, góra, ob. Końskie, t. III, 355.

Mokra 1.) wś nad rz. t.n., pow. bałeki,
gm. Woronkowce, par. Rybnica; 100 dm., 450
mk., F152 dz. ziemi włośc,, 2315 dz. dwor-
skiej, Cerkiew pod wez. ś. Michała, ma 700
parafian, 48 dz. ziemi, Byłe dziedzictwo Ja-
błońskich, dziś Micińskich. 2.) M. al. M. Do-
lina, mała rzka w pow. bałekim, wpadająca
z prawej strony do rz. Trościańca, poniżej wsi
M., powyżej której ma źródła. 3.) M., dopływ
rz. Bucz (lew. dopł. Irpenia). 4.) M., stru-
mień w pow. bałekim, praw. dopł, Jahorłyka
(ob.). 5.) M. Bahwa, rzka, ob. Bahwa, 6.) M.
Dereniucha, ob. Dereniucha, 1.) M. Kalihórka,
ob. Kalihórka Mokra. 8.) M. Wola, przedmie-
ście Ostroga, Dr. M.
Mokra 1.) Dąbrowa, wnarz. ludowem Mo-

kra- Dubrowa, wś i dobra, pow. piński, przy
drodze poczt. nieświesko -pińskiej, pomiędzy st.
Łyszcze i mkiem Łohiczyn, w 1 okr. police. ło-
hiczyńskim; wś ma 82 osad i 208 mk.; miej-
seowość poleska, grunta piaszczyste. Dobra,
własność Staszewiczów, mają 2335 dz. obsza-
ru. Dawniej królewszczyzna w wojew. brze-
ściańskiem, w pow, pińskim, wspomniana w lo-
kacyi wojska 1717 r., płaciła hyberny, czo-
powego i podymnego 400 złp. (Vol. Leg. VI,
str. 191). 2.) M.-góra, os, karcz., pow. miń-

ski, przy drodze pomiędzy wsiami Krupica i
Piaciewszczyzna, nieopodal kotliny rz. Ptycza.
3.) M. Zowsza,-.ob. Zowsza, A. Jel,

Mokra 1.) zabudowania i leśniczówka, pow.
jarosławski, gm. Pawłosiowa, 2.) M., leśni-
czówka, pow. jarosławski, gm, Rozwiennica,
na obszarze dworskim, w płn. stronie obszaru
Rozwiennicy. 3.) M. al. Mokre, grupa chat
Ww Rudołowicach, pow. jarosławski. 4.) M,,
karczma na obszarze dworskim Zagórza, pow.  
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łańcucki, 5.) M., karczma we wsi Manasterz,
pow. łańcucki, Br, G.
Mokra Sekła, las w pow. bohorodezań-

skim, powyżej wsi Chmielówki, wzniesiony
583 m. Wypływa z niego potok Chmielówka,
Mokra strona z Burdą al. Burdaszem, wś,

pow. łańcucki, leży w równinie 1 kil. na płd,
od Przeworska, przy gościńcu z tegoż miasta
do Kańczugi. Folw. B. leży na wsch. od wsi.
Wzniesienie wynosi 197 m. Wś ma 637 mk.
rz.-kat., należących do par. w Przeworsku.
Więk. pos. ks, Jerzego Lubomirskiego spad-
kobierców, jest attynencyą ordynacyi prze-
worskiej i ma tylko 34 mr. roli; pos, mn. 900
roli, 63 łąk i ogr. i 22 mr. past. Kasa pożycz,
gminna rozporządza kapitałem 1840 zł. w. a.:
U Nakielskiego, w spisie wsi należących do
par. przeworkiej tamtejszych Miechowitów
w r. 1610, M, strona podaną jest jako składają-
ca się z 22 łanów kmiecych. Graniczy ona na
zach, z Dębowem, na płd. z Urzejowicami a na
wsch. z Maćkówką, Mac.
Mokra 1.) strona, góra wznosząca się na

granicy gm, Kielnarowej, Białej i Matysów-
ki, w pow, rzeszowskim, pod 399 42! 43” wsch.
dłg. g. F., a 4995919" płn, sz, g. Wznie-
sienie 366 m. npm. (szt. gen.). Miejsce znaku
triang. 2.) M. strona, grupa chat, pow. rze-
szowski, gm. Kielnarowa, w zach. cześci tej-
że gminy, na płd. stoku góry tej nazwy.
8.) M. strona, przedm. Tyczyna, pow. rzeszow-
ski, na praw. brz. Struga, na płn. od miasta,
na płn.-wschód od Kielnarowy. Br. G.
Mokra Sura, rzka w pow. ekatyrynosław-

skim, prawy dopływ Dniepru, 10 mil długa;
wpada pod wsią Wołoską, poniżej Starego
Kudaku, prawie naprzeciw 3-go z rzędu poro-
gu Surskiego. Z praw. brzegu przyjmuje rz,
Komyszewatą. Oprócz tego wpada do niej
rzeczka Hruszewka.
Mokra Zurawka, rzeczka,

Tylihułu.
Mokra 1.) al. Mokre, niem. Mokrau, dobra

ryc. 1 gm, wiejska, pow, pszczyński, odl. 31/,
mili od Pszczyny a !/, m. od Mikołowa. Do-
bra rycerskie, z folw. Kieferberg, Huciskoi
Neuhof, mają 1100 mr, roli, 70) mr. łąk i około
600 mr. lasu iglastego starodrzewu, 200 mr.zagajników i 500 mr. po wyciętych lasach.Gmina ma 1850 mr. roli i50 mr. lasu. Na-
leżą do niej kolonie: Huta, Kieferberg, Goj i
Mokre. Wieś ma kościół katol. parafialny
l dwuklasową szkołę katol. (330 uczniów),
W 1848 r. było tu 74 dm. i 1120 mk. (10
ewang. i 15 żydów). M.leży w okolicy pa-
górkowatej, przedstawiającej wiele geolo-
gicznych ciekawych szczegółów. Pagórki te
składają się z potężnych pokładów muszlowe-
go wapienia, mających do 60 stóp grubości,
W głębi ziemi znajdują się wszędzie pokłady

prawy dopływ
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węgla kamiennego, częściowo tylko eksploato-
wane z powodu wielkiej głębokości i małej
grubości warstw. Są tu również pokłady pia-
skowca, niezdatnege dla budowli z powodu
wielkiej dziurkowatości. Przemysł górniczy
zdawna tu rozwinął się, jak i w całej okolicy.
Liczne otwierane tu szyby węglowe od 1804
r., prędko przechodzą w stan spoczynku po
wyczerpaniu wierzchnich warstw. Dobywa-
nie i wypalanie wapna doszło do znacznych
rozmiarów. W 1864 r. istniały tu dwa duże
rumfordzkie piece wapienne i wiele mniej-
szych. Z innych zakładów fabrycznych były
wtedy: młyn parowy, parowa piekarnia i ce-
gielnia. 2.) M., wś kośc. i gm., pow. głup-

 ezycki, odl. 1*/4 mili od Głupczyc,
dominialny został w 1860 r rozparcelowany
skutkiem sprzedaży między 58 gospodarzy
tutejszej gminy, Wieś ma 8 gosp., 25 ogrodz.,
52 komorn, małorolnych i 18 bezrolnych i
2605 mr. ziemi, "Trzy wiatraki i olejarnia,
Szkoła ewang. od 1751 r., ma 2 nauczycieli.
Ludność gminy w 1861 r. 684 mk., 615 ew.,
65 katol. i 4 żyd. 3.) M,, niem, Mockrau, Mo
krau, 1514 r. Mockry, wś, pow. prądnicki, par,
i szkoła Łącznik, odl. 21/, m. od Nowego Mia-
sta. Folw. dóbr rządowych ma 845 mr. roli,
156 mr. łąk, 60 mr. stawu, 32 mr. nieuż.

- Gleba uboga. Owczarnia, Wś ma 14 ogrodz,,
12 komorn., 454 mr. roli, 78 mr. łąk, 12 mr.
ogr. Młyn wodny i tartak, 4.) M., niem.
Muckerau, 1338 r. Mockir, 1860 r. Mockere,
wś, pow. nowotarski, 16 dm., 130 mk. (38 ka-
tol.) w 1843 r. Br. Ch.
Mokra 1.) al. Bacha, struga w pow. toruń:

skim, około 31/, mili długa, wytryska z jez.
Wieczna, leżącego na pograniczu pow. chełm-
skiego i toruńskiego, niedaleko Zajączkowa.
Płynie przez Węgorzyn, Kiełbasin, jez. Mle-
wiec (Lebener-See), dalej przez (rostkowo,
Rogowo, Grębocin i uchodzi pod Lubiczem do
Drwęcy. Od Grębocina zowie się też Wilezą
strugą (Wolfs-Fliesschen). Pod Grębocinem
bowiem, tam gdzie do M. wpływa mała struż-
ka Łąka, przeprowadzili Krzyżacy już w XIII
w. kanał do Torunia, który w dokumentach
nosi nazwę rzeki, Poniżej dawniejszego zam-
ku krzyżackiego wpływa ten kanał do Wisły.
Za czasów krzyżackich służył do pędzenia
młyna, warzenia piwa i prowadzenia innych
robót siły wodnej wymagających. Jako swo-
je wyłączne dzieło uważali go Krzyżacy
w obrębie całego miasta za swą własność,
szczególniej 0 ile służył do pędzenia młyna.
Spad tej rzeczki jest tak silny, że gdy się
zamknie kurki sześciu tryskających studni, po
mieście rozłożonych, to z siódmego, na podwó-
rzu ratuszowym, bije promień wody na 15 stóp
wysokości (ob. Roczniki towarz. nauk. w To-
runiu, 1884, str, 72 i Wernicke: Beschr. der
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Stadt. Thorn, str. 245). 2.) M., niem. Mukre-
Fliess, struga, pow. świecki, wypływa zje-
ziora, nad którem leży osada Mokrz, płynie
potem ze wschodu na zach. przez Eibenbusch
i Hutę i wpada pod Lniankiem do Ryszki,
z którą razem uchodzi do Czarnej wody. 3.)
M., dok. Mockera al. Muckir, struga w Pome-
zamii. Nad nią leżał w XIII w. jakiś gród
warowny starych Prusaków, który zdobyłi
zburzył Henryk, margrabia miśnieński (1218
do 1288). Zdaje się, że to ta sama strużka, któ-
ra się wije przez wieś Mokre w pow. gru-

dziądzkim, a potem wpływa do Wisły (ob.
Seript. rer. Pruss. I, 60, 357 i III,
545). Kś. Fr.
Mokra, ob. Jfokre, pow. chojnicki,
Mokracz, wś i folw., pow. piotrkowski,

gm. Łękawa, par. Bogdanów, odl. 14 w. od
Piotrkowa. Wś ma5 dm, 89 mk, 44 mr.;
folw. 4 dm,, 9 mk., 463 mr. ziemi; browar
piwny. Folw, M. z wsią t. n.i kol. Kielche-
nów rozl. mr. 462: gr. or. i ogr. mr. 368, łąk
mr. 19, past. mr. 24, lasu mr. 39, nieuż. i pla-
ce mr. 12; bud, 3, z drzewa 10. Wś M. osad
14, z gr. mr. 46; kol. Kielchenów os, 27, z gr.
mr. 296.

Mokradki, wś, pow. nowoaleksandryjski,
gm. Nowo-Aleksandrya, par. Włostowice. Le-
żą w dolinie nadwiślańskiej, w odl. 1/4 w. od
Wisły, pod samymi Puławami, których sta-
nowią niejako przedmieście, Tu mieszkają
biedniejsi studenci instytutu agronom, puław-
skiego a latem liczni goście przybywający do
Puław na mieszkanie. Na gruncie M. mieści
się wzorowa obora instytutu puławskiego.
Stała ludność wynosi 305 dusz, Br, Ch.

Mokradle, przys. do Bielin, pow. Nisko,
o 6:7 kil. od Ulanowa, na wsch. od Bielin, nad
bezimiennym pot., uchodzącym z praw. brz.
do Sanu, w równinie 191 m. npm. Od płd.
i wsch. San oblewa M,, które na zach. graniczą
z król. polskiem, Mac.

Mokradła-Borów, os., pow. łęczycki, gm.
Tkaczew, par. Leźnica Mała, odl. od Łęczy-
cy w. 8.

Mokradły, os., pow. obornicki, 1 dm., 7
mk.; należy do dom. Boduszewo.
Mokrady, dobra, pow. siebieski, w 2 okr.

polic., gm, Tomsiny, 84 dusz rewiz., własność
sukcesorów Ign. Medunieckiego.

Mokradź, węg. Mokrdgy, WŚ ifolw,, hr.
liptowskie (Węgry), pow. dolnokubiński, nad
rz. Orawą. Ma 38 dm., 161 mk., a obszaru
1507 kwadr, sążni, Ludność rzym.-katol, na-
leży do par. w Bzinnem, ewang. do gm. ewang.
w Kubinie dolnym; tamże sąd i urz. podatk,
Według szem. duch. dyecezyi spiskiej było
w r. 1878 dusz rzym.-kat, 124, ewang. 7, ży-
dów 12, razem 148. (rospodarstwo folwarcz-
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ne staranne, gorzelnia, poprawny inwentarz,
uprawa koniczyny, Br, G.
Mokralonka, niem., ob. Mokre łąki,
Mokra-Luka, węg. Vizesret, niem. Nasse-

Wiesen, wś, hr. gómórskie (Węg.). Ma kościół
fil. katol. Znaczna ilość kuźnie żelaza, ręko-
dzielnicy, furmaństwo, węglarstwo, uprawa
Inu; 775 mk,

Mokrałąka, ob. Mokre łąki,
Mokranka, Mokrjanka, rz. w gub. mohy-

lewskiej, wpada do Dniepru z prawej strony
pod Starym Bychowem.
Mokrańszczyzna, wś, pow. żytomierski,

nad ruczajem wpadającym do rz. Trościanicy
z lew. brz., w 2 okr. polic., gm, Czerniachów,
o 6 w. na płn.-zach, od Czerniachowa; podsta-
wę gruntów tworzy gnejs i czerwony granit.
Mokrany 1.) Stare, wś i folw. nad rzeką

Krzną, pow. konstantynowski, gm. Bohukały,
paraf. Pratulin, poczta Terespol, okr. sąd,
Janów, rozl, grun. włośc, mr. 260, dm. 20,
ludn. 236, grun. folwarcznych mr. 780, wła-
sność szpitala ś. Karola Boromeusza w Biały.
2.) M.-/Vowe, wś, rozl. mr. 552, dm. 25, ludn,
184. W 1827 r. M. stanowiły własność fund.
eduk. i miały 44 dm., 283 mk. Rz.
Mokrany 1.) dwie wsie w pobliżu siebie

i dobra, pow, słucki, nad kotliną rz, Morocz,
przy ujściu do niej bezim. rzki. Stare M. ma-
ja osad 46, Nowe-M. os. 19. Dobra, dzie-
dzietwo Wojniłłowiczów, razem z folwarkami
Ciechowo i Urwiedź, 4244 dzies, ziemi dwors.;
lasu i łąk obfitość, gleba urodzajna; propina-
cya, młyny, rezydencya. 2.) M., wś, pow.
nowogródzki, w 1719 r. własność Felicyana
Rdułtowskiego, skarbnika mińskiego. 3.) M.,
wś, pow. kobryński, w 2 okr. police, dywiń-
skim, gm. M,, o 25 w. od Dywina, 50 w. od
Kobrynia, a 260 od Grodna. Gmina liczy
1547 dusz. Dawniej była tu stacya pocztowa
przy trakcie z Brześcia do Kijowa, o 52 w.
od Brześcia. A. Jel.i J. Krz,
Mokratycze, wś, pow. żytomierski (Arch.

J. Z. R., cz, VI, t. I, 117), prawdopodobnie
dzisiejsza wieś Mokrańszczyzna (ob.). j
Mekra wieś, dawniej Mokra dąbrowa, wś,

pow. nowosądecki, par. rzym.-kat. w Pode-
grodziu, urz. poczt. i sądu powiat. (o 11'8
kil.) w Starym Sączu. Ma 328 mk. Więk,
pos. niema; mniejsza pos. ma 423 mr. roli, 34
mr. łąk i ogr., 86 mr. past. i 187 mr, lasu.
Szematyzm duchowny i skorowidz pocztowy
uważają te wieś za przysiołek do Juraszowy.
Wieś rozrzucona w dolinie Dunajca, 458 m.
npm., w międzyrzeczu Słomki i Grostwickiego
potoku, dopływów Dunajca z lewego brzegu,
graniczy na płn. z Wolakami przys. Świrkli,
na zach. ze Stroniem i Owiecką, na wsch, ze
Swirklą i Gostwicą a na płd, z lasem Dąbrów-
kami, dzielącym ją od Juraszowy. Jestto
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stara osada; założona za Bolesława Wstydli-
wego, jako sołtystwo wymieniona w akcie
erekcyjnym klasztoru klarysek w Starym Są-
czu (Morawski, Sądeczyzna, I, 149). Ponie-
waż oryginalny przywilej królowej Kingi za-
ginął, przeto w r. 1318 wystawiła Katarzyna,
opatka tego klasztoru, dokument nowy, nastę-
pującej osnowy: W imię pańskie amen. Ozy-
bom ludzkim, aby łakomstwo i złość ludzka
nie szkodziły, wypada świadkami i pismem
obieścić ją obecnym i przyszłym, Niechaj
więc wiadomo będzie wszem, którzy oglądną
treść niniejszego: że Augustyn i Bogusz, sy-
nowie Sieciecha, i Świętosław, syn Dobrosła-
wa, sołtystwo swe w Mokrej Dąbrowie za 6
grzywien groszów sprzedali Szymankowi, i
odebrawszy tę ilość pieniędzy w obecności nas
Katarzyny, opatki zakonnic sądeckich, wszel-
kich praw sołtystwu temu przysłużających
zrzekając się, temuż Szymankowi na wieczną

dzierżawę jemu i jego potomkom odstąpili,
aby je posiądł tak, jak posiadał dziad ich
zwan Goły i wymienieni ojcowie ich dzierżyli,
Ponieważ zaś przywilej, który wspomniany
Goły godną nadgrodą usług swych i nakła-
dów pieniężnych od Najjaśniejszej szczęsnej
pamięci pani Kingi otrzymał, Sieciecha bra-
ciom przy Starem mieście Podleszczu do scho-
wania powierzony, wraz z klasztorem pogo-
rzał, więc go wspomnianemu Szymankowi dać
nie chcieli. My zaś zą świadectwem słusznych
mężów poznawszy, że istotnie tak było, za
życzliwą chęcią wszystkich sióstr klasztoru
naszego, zważając też wielokrotne wierne i
pożyteczne usługi, które nam rzeczony Szy-
manek od wielu lat czynił i czyni, przywilej
na to sołtystwo wydać postanowiliśmy, do-
chody nasze w tej mierze powtórnie porządku-
jąc, wieśniaków prawa i obowiązki znowu
orzekając, a to w wyliczeniu w następujących
słowach praw i powinności sołtysa Szymanka
i potomków jego. Wszyscy osadnicy Mokrej
Dąbrowy corocznie z każdego łanu reńskiego
(rzemieńskiego—remensi) lub nowotarskiego
mają nam płacić po 8 skojców, z którego czyn-
szu szósta część Szymankowi przypada. Prócz
tego wieśniacy (villani) będą nam orać raz je-
den pod zasiew letni, powtóre w lipeu, po
trzecie w październiku pod oziminy uprzężą,
jaką sobie orać zwykli. Prócz tego z każdego
obejścia (curia) wóz drzewa dostawić mają
ośw. Marcinie. Podarunkiem za prawa do
swych majątków mają nam podać wieprza tłu-
stego na Boże Narodzenie. Niechaj też będzie
wiadomo, że wszyscy osadnicy tego dziedzi-
ctwa nie inaczej, tylko w swej wsi przez swe-
go sołtysa Szymanka, za wyrokiem swych ła-
wników, sądzonymi być mają, Do wszelkich
zaś sądów wiejskich wysłannika naszego we-
zwać i z nim razem, przewodząc sądom wedle
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prawa magdeburskiego, słusznie ma (sołtys)
wyrokować wszystkie sprawy wielkie i małe,
a od wszystkich spraw sądowych nam dwie

części oddając, sobie i dziedzicom swym trze-
cią część zatrzyma, W pierwszym dniu sądu
wielkiego, trzy razy do roku gajnego, t.j.
w tydzień po św. Marcinie wysłannika nasze-
go sołtys ma utrzymać, w drugie zaś dwa dni,
t.j. na św. Agatę i trzeciego dnia pośw. Janie
Chrzeicielu, wieśniacy potrzeb dostarczą. W o-
rzeczeniu wyroków na gardło, na męki lub
potępienie zbrodniarzy w wysłuchaniu naszych
żądań, mają się zastosować do innych naszych
wsi, jako to: Biegonic i Barcice. Ma zaś ten
Szymanko łan wolny zbożowy tegoż sołty-
stwa; z jednej strony styka się z wsią, z dru-
giej z drogą wiodącą do Stronia, z innej do-

sięga kopców strońskich, lewy zaś bok nie
dochodzi strumyków, z których jeden ze wsi
płynie a drugi Turkel zwan, a oba wraz spły-
wają. A natym łanie wolno mu: trzymać i
osadzić karczmę. (Gdyby zaś kto wspomnia-
nego Szymanka sołtysa lub kogokolwiek z je-
go rodziny chciał prawować, ma ich pozywać
przed sąd nasz pismem naszego sędziego, jego

_ pieczęcią opieczętowanem, a stanąwszy powo-
dem swym według prawa swego magdebur-
skiego odpowiadać będą. Inaczej pozywa-
ni nie są obowiązani ani stawać, ani od-
powiadać, To sołtystwo, bez ubliżenia prawu
naszemu, może sobie przedać, zamienić lub jak-
kolwiek pozbyć. Zeby zaś później z łakom-
stwa (ktokolwiek), albo ogień zawistny, uży-
czonej zgody idzieła łaski naszej zniszczyć nie
zdołał, lak ten przyciśnięciem pieczęci naszej
i pieczęci wielebnych pań, najdroższych sióstr
naszych, stwierdzić postanowiliśmy. Działo
się w Sączu r, p. 1818, w miesiącu paździer-
niku i t. d. Ciężary wymienione w tym dy-
plomie (Morawski, Sądeczyzna, I, 209) ponosili
mieszkańcy na korzyść klasztoru starosąde-
ckiego aż do r. 1786, poczem obszar więk.
pos. został przez cesarza Józefa II wcielonym
do funduszu religijnego i rozparcelowany mię-
dzy kilku protestanckich niemieckich osadni-
ków, którzy utworzyli kolonią niemiecką Wo-
laki, Wymieniony w dyplomie potok Turkel
jest prawdopodobnie Słomką, spływającą się
z Łukowicą, albo dopływem Grostwickiego po-
toku. Wspomniana droga do Stronia, na pół-
nocny-wschód odM.-wsi, istnieje dotychczas
i jest główną i jedyną komunikacyą między
Stroniem i Grostwicą, " Mac.
Mokrasy, ob. Klonowa 1).
Mokre 1.) wś, pow. radzymiński, gm, i par.

Radzymin. W 1827 r. 10 dm., 95 mk.; obe-
cnie ma [56 mk., 434 mr. ziemi dwors, i 52
mr. włośc. 2.) M.-Polskie, kol., pow. gostyń-
ski, gm. Duninów, par. Gostynin. Ma 10
dm., 151 mk,, gruntu żytniego 177 mr. 3)  
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M.-Niemieckie, kol., pow. gostyński, gm. Du-
ninów, par. Grostynin. Ma 15 dm., 152 mk.,
gruntu mr. 228. Szkoła elementarna ewan-
gielicka. 4.) M., wś, pow. słupecki, gm.i
par. Grodziec, odl. 32 w. od Słupcy, ob. Jun-
no. Wspomina tę wieś Lib. Ben. Łask. (I,
279). 5.) M., folw. nad jez. Głogowskim,
pow. słupecki, gm. ipar. Kazimierz, odl. od
Słupcy w. 22, dm. 2, mk. 35. 6.) M, wśi
os. karcz., pow. wieluński, gm. Mierzyce, par.
Siemkowice, odl. od Wielunia 19 w. Wś M.
wchodziła w skład dóbr Krzeczów (ob.). 7.)
M.i M.-Orzęgów, dwie wsie, pow. wieluński,
gm. i par. Siemkowice, odl. od Wielunia 19 w.,
mają obie 28 dm., 212 mk. W 1827 r. M.9
dm., 79 mk., i M.-Orzęgów 18dm., 117 mk.
Wtedy M. leżało w pow. wieluńskim a M.-
Orzęgów w pow. radomskim. 8.) M., folw.,
pow. wieluński, gm. i par. Siemkowice, odl,
od Wielunia w. 21; dm. 1, mk, 7. 9.) M. al.
Włochyniec, folw., pow. sieradzki, gm, Bogu-
miłów, par. Sieradz; odl. od Sieradza 61/4 w.,
ma 1 dm., 6 mk., 384 mr. Wchodził w skład
dóbr Dąbrowa Sieradzka (t. I, 984). 10.) M.,
08, karcz., pow. sieradzki, gm. Wojsławice, par.
Męka, odl. od Sieradza w. 61/,; dm. 1, mk. 9.
11.) M. os., pow. konecki, gm, Pijanów, par.
Mnin, odl. 26 w. od Końskich, ma 5 dm. 51
mk., 55 mr. włośc, i 9 mr. dwors. Młyn wo-
dny. 12.) M.-Gózy, ob. Góry Mokre, pow. ko-
necki. Wspomina Mokre i Suche Gróry Lib,
Ben. Łaskiego, pierwsze w par. Przedbórz,
drugie w par. Policko (t. I, 556 i 616). 18.)
M., pow. stopnieki, gm. Oględów, par. Konie-
młoty. 14) M.i M.-Rzędowskie, pow. stopni-
cki, gm. i par, Kurozwęki. W 1827 r. M.8
dm., 25 mk., i M.-Rzędowskie, własn. fund,
edukacyj., 6 dm. 15mk. M, wchodziło w skład
dóbr Kurozwęki. 15.) M., wś ifolw., pow.
zamojski, gm. Mokre, par. Zamość, odl. 5 w.
od Zamościa, w stronie południowej. Leży
pomiędzy rz. Topornicą a traktem bitym Za-

wiehost—Uściług, w odl. 2 w. od tegoż.
Posiada urząd gminny z kasą pożyczk.-wkła-
dową dla włośc.; dm. dwors, 5, os, włośc. 46,
przestrzeni 852 mr., t. j. ziemi ornej 432 i łąk
420 mr., ludności liczy: katol, 368, prawosł.
8/, razem 455 mk. W 1827 r. było 47 dm,,
280 mk, (Qrleba urodzajna, przeważnie czar-
noziem, brak lasu, Folw. M. wraz z folw.
Niedzieliska, Kąty, Płoskie, Wielącza, Wie-
przee, Wólka Wieprzecka, Zawada, Zarzecze
i Lipsko, stanowią dobra ord. zamojskiej Bia-
łowola, zawierające przestrz. 24499 mr., z któ-
rych pola ornego 5029, łąk 1169 i lasu 18301
mr. Gm. M. należy do sądu gm. okr. II
w Zdanowie, st. poczt. Zamość, zajmuje prze-
strzeni 22230 mr., t. j. ziemi ornej 13158, łąk
5802, nieuż. 1366, pod zabud. 470, rz. i bło-
ta 20, pod lasami ord, zamojsk, 1914 mr.; ma
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1 kościół murow. w Wielączy, 1 cerkiew pra-
wosł. w Lipsku, 2 szkółki początkowe w tych-
że wsiach i | młyn wodny w Wieprzeu. Fa-
bryk nieposiada; ludność prócz rolnictwa, co
stanowi główne zajęcie, najliczniej trudni się
wyrobem płótna, potem koszałek, kobieli i wo-
zów. W skład gm. M. wchodzą wsie: Biało-
wola, Kąty, Lipsko, Mokre, Niedzieliska, Pło-
skie, Wieprzec, Wólka Wieprzecka, Wielą-
cza, Zawada, Zarzecze i Zawodne. Ogólna
ludność wynosi 5453 mk., w tem katol. męż.
1847, kob. 1911, prawosł, męż. 765, kob. 856
i żyd. męż. 30, kob. 38. 16.) M.-Gużale, folw.,
pow. zamojski, gm. Mokre, par. Zamość. 17.)
M.-Zipie al. Mokrelipie, wś i folw. nad rz. Bór,
w zach. stronie pow. zamojskiego, gm. Sułów,
par. katol. Mokrelipie, rus. Rodecznica, odl.
od Zamościa w. 28, od zarz. gm. w. 6. Po-
dług ksiąg poborowych M. dzieli się na no-
menklatury: M., wś, os, 25, obszaru 516 mr,,
M. lit, A., proboszczowskie, os. 21, przestrz. 99
mr. i M. lit. B., po proboszez., os.5, posiad. 14
mr. Ludności ma 313 dusz, w tej liczbie 5
prawosł. i 6 żyd. W 1827 r. było tu 28 dm.,
120 mk. Gleba urodzajna, czarnoziem i po-
pielatka; włościanie zamożni, łąki obfite, lasu
niewiele, powszechnem jest sadownictwo, lecz
na małą skalę i przeważnie śliwczane. Folw.
M., dm, 5, należy do dóbr ord, zamojskiej Bo-
daczów (ob.), Gaj gruszczański. Obecny ko-
ściół paraf. murowany, pod wezw. Znalezienia
św. Krzyża, wzniesiony w r. 1403 przez Mi-
kołaja z Latyczyna, w ciągu 50-u lat, miano-
wicie w 154/—1597 r., służył, jak wiele in-
nych w tej okolicy, za zbór kalwiński, poczem
przywrócony został katolikom przez Jerzego
Zamoyskiego, bisk. chełmskiego. Po przero-
bieniudopełnił konsekracyi w r. 1671 ks. Mi-
kołaj Swirski, bisk. sufrag. chełmski, M, par.,
dek. zamojski (dawniej tarnogródzki), 5502
dusz, Br. Ch., T. Żuk,
Mokre 1.) Mokroje, wś cerkiewna, pow. by-

chowski, gm. horodecka, 121 dm., 667 mk.,
z których | zajmuje się bednarstwem. 2.) M..
futor szlach., pow. oszmiański, w 1 okr, polic.,
o 10 w. od Oszmiany, 1 dm., 15 mk, katol. 3.)
M., wś, pow. prużański, własność Kossów.
4.) M., wś, pow. prużański, własność Zienko-
wiczów; włościanie wnieśli 4300 rs. wykupu
za ziemię. J. Krz.
Mokre 1.) wś, pow. nowograd-wołyński,

gm. żołobeńska, 156 dusz włościan, 572 dz.
ziemi włośc., 815 dzies. ziemi dwors.; gorzel-

nią, w ostatnich latach nieczynna. Należała
niegdyś do dóbr berezdowskich ks. Jabłonow-
skich, obecnie własność W roczyńskich. 2.) M.,
W$, pow. dubieński, na mocy tranzakcyi kol-
buszowskiej odstąpiona w 1753 r. przez San-
guszkę Lubomirskiemu. 8.) M. błoto we wsi
Zahalce, pow, kijowski, 4.) M., osada szla-  
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checka, pow. rowieński, należy do dóbr Hub-
ków (ob.). 5.) M. al. Mokrzec, wś, pow. za-
sławski, u źródeł rz. Gniłego Rowu, na płn.-
ząch. od m. powiat.; ob. Pamiat. Kij. Arch,
Kom,, t. IV, ez. 2, 200, 209. Z. R.iJ, Krz.
Mokre 1.) przysiołek do Rudołowie, pow.

jarosławski, skłąda się z leśniczówki i kilku
zagród, położonych przy gościńcuz Jarosławia
(11:38 kil.) na płd,, w miejscu podmokłem, po-
krytem w części sosnowym lasem, a w części

obróconem na pastwiska; graniczy na północ
z Pawłosiowem (1*5 kil.), na płd. z Rudoło-
wicami (3 kil.), a na wsch. z Jankowicami (1
kil, linii powietrz.). 2.) M., wś, pow. pilzneń-
ski, leży przy drodze z Zassowa (03 kil.) do
Nagoszyna, w równinie nadwiślańskiej, 218
m. npm., należy do sądu pow., par. rzym,-kat.
i urz. poczt. w Zassowie i ma 696 mk. rzym.-
kat, Pos, więk. Schullera i Spółki ma zale-
dwie 23 mr, roli, reszta rozparcelowana i
sprzedana włościanom. Pos. mniej.: 818 mr.
roli, 70 mr. łąk i ogr. i 82 mr. lasu. M. gra-
niczy ną płn. z Dąbrówką, na wsch. z Nago-
szynem, płd. z Wiewiórką a zach. z Zassowem.
3.) M., wś, pow. sanocki, w okolicy górskiej
i lesistej, na lewym brzegu Osławicy, 423 m.
npm., u ujścia do tej rzeki potoku Brońca,
wytryskającego z lesistych wzgórz, otaczają-
cych wieś od zach, a dochodzących do 541 m.
wzniesienia. Tutaj znajduje się parowy tar-
tak i stacya kolei węgiersko - galicyjskiej
z Przemyśla do Łupkowa, odl od Przemyśla
o 115, a od Łupkowa o 31 kil. M. należy do
sądu powiat. w Bukowsku, par. rzym.-kat.
w Porażu a gr.-kat. w Morochowie, odl. od
Sanoka.o 18:9 kil., ma 491 mk., z których 17
na obszarze więk. posiadłości. Podług wy-
znania 484 gr.-kat. a 7 rzym.-kat. Posiadłość
więk, Antoniego Lisowieckiego ma 29 mr. roli
i 584 mr. lasu; pos. mniej, 5/6 mr. roli, 98
mr. łąk, 66 mr. past. i nieuż. i 96 mr. lasu,
Gleba zimna, kamienista i owsiana, lasy prze-
ważnie szpilkowe, Na płn, styka się M, z Mo-
rochowem, na płd, z Wysoczanami, a na wsch.
z Qzaszynem. 4.) M., gajówka na obszarze

dwors. Rzyczek, pow. Rawa Ruska, Mae.
Mokre 1.) al. Mokro, os. ogrodnicza, pow.

bydgoski, | dm., 5 mk, ewang. Poczta, gość.
i tel. w Koronowie, st, kol. żel, w Kotomierzu.
2.) M., wś, pow. mogilnicki, 11 dm., 88 mk.,

16 ew., 10 kat.; 28 analf, Poczta i tel. w Dą-
browie, gość. na miejscu, st. kol, żel. w Mo-
gilnie o 13 kil. 2.) M., niem. Wilhelmssee,

dom., 900 mr. rozl., 5 dm., 74 mk,, 45 ew., 29
kat.; 38 analf, | M. Śt.
Mokre 1.) niem. Mucker-See, jezioro, pow.

ządzborski (ob, Weiss, Preuss.-Littauen u. Ma-
suren, II, 66). Przyjmuje w siebie Krutyń-
ską strugę (ob.) i rzeczkę Kerwik al. Kurwit,
łączącą je z jeziorem tejże nazwy. Jezioro M,
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leży na granicy pow. ządzborskiego, jańsbor-
skiego i szezycieńskiego. 2.) M., jezioro, na-
zwa dawana niekiedy jezioru Śniardwy (Spir-
ding-See), Br, Ch.
Mokre 1.) Stare, niem. Alt-Mocker, dok.

Muckeraw, wś, pow. toruński, st, poczt. Toruń,
paraf. katol. i ewang. Toruń, szkoła katol.
w miejscu, do niej uczęszczają i dzieci z Ka-
tarzynki (89 dz. w 1866 r.). Odl. od Toru-
nia '/, mili, Zawiera 3531'04 mr. obszaru,
275 bud., 158 dm., 1471 mk., 607 kat, 859
ewang. Tutejszy okr, urz. stanu cywil. miał
1041 dusz (1880 r.). W 1882 r. urodziło się
496 dzieci, umarło 257 osób, zawarto 78 małż,
Około r. 1831 było tu 108 dymów, 112 in-
nych bud, i 924 mk., 560 kat., 364 ew. Da-
lej liczono wtedy 78 koni, 2 źrebce, 6 wołów,
167 krów, 11 jałowie, 13 świń, Wieś ta dzieli
się według Wernicke'go na Małe i Wielkie
Mokre, Pierwotnie była tu tylko osada na-
leżąca do Torunia. Podział gruntów między
mieszczan Torunia nastąpił 1319 r. W 1358
r.zowią akta toruńskie tutejszych włościan
concives. W XIV w. odbywały się tu co 4
tygodnie sądy. R. 1455 spalili Krzyżacy tę
wieś (ob. Script. rer, Pruss, III, 689). R. 1762
ustanowił magistrat toruński, że bez jego wie-
dzy nie wolno w M. nikomu sprzedawać grun-
tu swego. Jeszcze r. 1772 uważano M. jako
przedmieście toruńskie (ob. Wernicke: Besch.
d. Stadt, Thorn, str. 234—37). 2.) M.-Nowe,
niem. Neu-Mocker, wś, według dyec. szema-
tyzmu folw., */, mili od Torunia, st. p. Stare
Mokre, ma szkołę ewang. 3.) M.-Nowe, niera.

_ Neu-Mocker, A. B, i C., trzy kolonie, stanowią-
ce jedną wieś, pow. toruński, st. p, Stare Mo-
kre, Wszystkie te osądy wzięły swą nazwę
od płynącej obok lub przez nie strugi Mokrej,
4.) M., niem. Mocker, folw. do Wrzos (Schoen-
walde) należący, pow. toruński, st. p., par.
katol. i ewang. Toruń, szkoła Wrzosy, 4 bud,,
2 dm., 33 mk. (1868 r.), 11 kat., 22 ew.; odl.
od Torunia 1/, mili. 5.) M., niem. Mockrau,
dok. z r. 1273 Mochle (ob. Seript. rer. Pruss,,
I, str. 689), r. 1330 Mucker, wś ze st. p. itel,,
pow. chojnicki, */, mili od Czerska, gdzie jest
parafia katol, i urząd stanu cywil. Kościół
paraf, ewang. i szkoła, do której uczęszczają
i katol. dzieci, w miejseu. Obszar wsi wynosi
244| mr. M. ma 58 bud. 24 dm. 293 mk.
(1868 r.), 179 kat., 114 ew. Według taryfy
poborowej z r. 1717, na symplę wyrachowa-
nej, płaciła ta wieś z części Qzarnowskiego 12
groszy. R. 15380 nadaje Dytryk v. Lichten-
hain, komtur tucholski, M. uczciwemu Janowi
i jego prawym spadkobiercom, Granicę two-

rzą struga Niechwarz, wsie Qzersk i Malachin,
Gitkow las (Cisowy las?), błoto Jezioro zwa-
ne i Segedanko (Degredankowe?). Za krowy
iświnie, które dawali w ziemi pomorskiej,  
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będą płacili grzywnę jedną zwyczajnej mone-
tyco rok na św, Marcin. Będą nam także
służyli z końmi i z zbroją według zwyczaju,
kiedy, jak często i gdzie im od braci naszych
będzie nakazano. Winni dalej płacić bisk.
dziesięcinę jak inni ludzie; bareie także im się
należyć mają. Świadkowie: Werner, braciszek
konwentu tucholskiego, Jan, sędzia w Świeciu,

Wangeriss, sędzia zaborski, Albrecht Nucet,
Bertold von Brunsk i Maciej, sędzia tczewski
(ob. Odpisy Dregera w Pelplinie, str. 110i
Codex Belnensis, str. 64). W M. jest kapli-
ca (4d s. Josephum). Tutejsze bractwo św.
Józefa zostało założone 14 wrześ. 1788 r.; sta-
tuty zostały potwierdzone 25 lut. 1852 r.
W wizytacyi Trochowskiego z r. 1766 czy-
tamy: Jest kaplica we wsi M., odłączona od
dworu, w której odprawia się msza Św. za in-
dultem papieża Klemensa XLI, wystawionym
dla Mikołaja Pawłowskiego (jestto ten sam
sędzia człuchowski, który wybudował kaplicę
w Odrach, ob. Fankidejski: Utracone kościo-
ty i kaplice, str. 317). Według taryfy pobo-
rowej z r. 1646, gdzie uchwalono podwójny
pobór od włóki (duas agrarias) płacił Jerzy
Mokierski od 7'/, włók folwarcznych i 2 ogro-
dów 8 flor. 1 gr.; pani Tokarska 3 flor. 10 gr.
Podług taryfy na symplę z r. 1717 płaciło M,
z części Czarnowskiego 12 gr. (ob. Codex Bel-
nensis). 6.) M., niem. Mockrau al. Mokrau,
dok. Mocker, Mokraw, Mockeraw, Mucker, wieś
z kośc, paraf, katol. i szkołą katol., pow. gru-
dziądzki, st. p. Grudziądz 1/, mili odl.; ma
268044 mr. obszaru, W 1868 r. było tu 68
bud., 55 dm., 379 mk., 79 katol., 300 ewang.
Przy tutejszym kościele pod wezw. Niepok.
Pocz, N. Maryi Panny jest bractwo trzeźwo-
ści, założone d. 3 list. 1856 r. Do parafii, na-
leżącej do dekanatu łasińskiego, są przyłączo=
ne następujące wsie i osady: Mokre, Zakurze-
wo (2), Białochowo Wielkie i Małe (171i 26
dusz), Sapoty (31), Malinkowo (6), Lisiekąty
(6), Łysakowo (16), Kłódka (24), Dusocin (38),
Zarośle (83), Walddorf (70), Bingsdorf (5),
Herminsdorf (12). Do filial. kościoła w Woł-
czu, tytułu św. Jana Chrzciciela, zbudowanego
r.178/, należą Wielki i Mały Wołcez (92),
Bundewiese (30) i Russenau (27). Do tutejszej
szkoły katol. uczęszczają katol, dzieci z Mo-
krego, Zakurzewa, Walddorfu, Ringsdorfu, Du-
socina, Zarośla, Lisichkątów, z W. 1 M, Bia-
łochowa, Sapot i Malinkowa (50 dz. 1867 r.),
Nauczyciel jest zarazem organistą. Ewang,
szkoły są w Wielkim Wołczu, Bundewiese,
Russenau i Lisichkątach. W 1867 r. cała
parafia miała 673 dusz, między tymi 417 ko-
munikantów; w 1884 r. zaś 748 dusz, Parafia
tutejsza utraciła w ciągu czasu dwie kaplice:
w Białochowie (ob.) i w Mokrem. Tutejszy
okr. urz. stanu cywil. liczył 1880 r. 802
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dusz, W 1882 r. urodziło się 36 dzieci, umar-
ło 18 osób, zawarto 11 małżeństw, M. jest
jedną z najstarszych osad pow. grudziądzkie-
go. Ponieważ pierwotny list nadawczy zagi-
nął, dla tego odnawia go komtur grudziądzki,
Sieghard v. Schwarzburg. Nowe pomiary
wykazały wówczas 1'/, włóki nadwyżki nad
30, na których ta wieś została osadzoną, a od
których posiedziciele płacili grzywnę do zam-
ku grudziądzkiego. (Celem powiększenia tego
czynszu, nadaje komtur tej wsi owe 1'/ą WŁ.,
Ubiscar zwane, prócz tego 7 włók na mocza-
rach (wzdłuż Osy) in nostris palustribus; za
to mają płacić na przyszłość 15 skojców chełm.
monety od włóki na św. Marcin do zamku na-
szego w Grudziądzu. Karczmarz będzie także
tam płacił rocznie 2 grzywny. Sołtys zaś,
posiadający 51/ę włók wolnych, jest zobowią-
zany służyć nam na własnym koniu i w wła-
snej zbroi, jednak kosztem naszych braci, na
każde zawezwanie, Tenże będzie sądził w mniej-
szych i większych sprawach, ale z wiedzą bra-
ci naszych (cum consilio fratrum atque scitu);
2 denary kąr winien nam oddawać, trzeci on
sam będzie pobierał. Proboszcz ma posiadać
6 wolnych włók; ale od włók na moczarach
leżących i od tych, które Ubischar zowią,
będzie tak proboszcz jako i sołtys płacił czynsz,
Ludzie w M. mieszkający mają wolne pastwi-
sko w naszej puszczy, przytykającej do granie
wsi (,,in nostra borrica'), ale zabraniamy im
raz na zawsze zbierania żołędzi. Mają także

wolne drzewo budulcowe i na opał w naszych
borach, dla własnej potrzeby, nie na sprzedaż.
Nadajemy im także wolne rybołóstwo dla wła-
snego stołu, nie zaś na sprzedaż w Osie od jej
wpływu do Wisły ąż do mostu, przez który pro-
wadzi droga do Kwidzyna, aletylko małemi na-
rzędziami; jazu nie wolno im urządzać, Granice:
„Prima paries est in casu Ossae ascendendo
usque ad pontem circa villam Ńakerow (Za-
kurzewo) dictam, a ponte ascendendo ad fossu-
lam, Swalh dietam (dziś po niem. Springmiihl),
in fossula ascendendo et ulterius ab eodem
rivulo stratam terrae usque in villam Mockere,
viam descendendo donec ad putridum pontem
et dein usque ad locum, ubi limitatio ista est
inchoata. Datum Grudencz anno dom. 1324
in die 8. Clementis* (ob. Froelich: Gresch. des
Kr. Graudenz, str, 217—218). Potem brak
wiądomości o M., tylko w dok, z 1886 r. wspo-
mniany kanonik Jan z Mockir w Kwidzynie,
może dawniejszy tutejszy proboszcz, a r. 1382
Jan z Mocker, radny miasta w Grudziądzu,
może przedtem sołtys tutejszy, Po bitwie
pod Grunwaldem szacowało M. poniesione
szkody na 240) grzywien, ale zakon dał wyna -
grodzenia tylko 100 grzywien. Rejestra
CZYNSsZOWe zamku grudziądzkiego z r. 1438
wykazują dalej, że wówczas było we wsi 0są-  
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dzonych tylko 20 włók i karczma, że sołtys
posiadał 4 wł. iże tak on jako i proboszcz
płacili od nadwyżki czynsz według przywile-
ju. Księgi sądu grudziądzkiego z r. 1505
wspominają jako właściciela karczmy w M.
Ńtefana Króla; dalej dowiadujemy się z nich,
że r. 1483 zostało sołectwo sprzedane za 70
grzywien lżejszej monety, r. 1500 zaś ogród
za 30 grzywien lżejszej monety, a r. 1505
karczma za 20. R. 1603 d. 22 grud, potwier-
dza Zygmunt III przywilej krzyżacki, a Wła-
dysław LIV wystawił mieszczaninowi gru-
dziądzkiemu Floryanowi Buszwaldt d. 29
czerw. 1636 r. nowy list nadawczy na wolne
sołectwo, zawierające 5'/, wł. Oprócz wolne-
go rybołóstwa i drzewa dołączył król prawo
warzenia piwa i pędzenia gorzałki dla własnej
potrzeby. Wizytacya Strzesza z r. 1667 do-
mosi dalej, że w sierpniu r. 1628 Gustaw
Adolf zniszczył część wsi wraz z kościołem,
który od r. 1548—72 znajdował się w rę-
ku innowierców, dopiero około r. 1620 został
znów wydany katolikom, co parafia zawdzię-
cza prob. grudziądzkiemu Kobylińskiemu. Pod
koniec XVI w. kościół stał całkiem pusty.
Z wizyty wynika, że kościół stał na mokrym
gruncie nad Osą, niedaleko Wisły, w żyznej
dolinie, okolonej pagórkami i był w pruski
mur budowany. Na przednim szczycie można
było jeszcze w murze widzieć dwa na krzyż
złożone miecze. Wieża była zrujnowana, ster-
cząły tylko mury kościelne; wnętrze zaczęto

reparować r. 1650, bo napis na kazalnicy po-
wiada, że ją postawili włościanie z Zakurze-
wa. Jeden z konfesyonałów jest zrobiony r,

1684; z tego samego czasu pochodzą dwie her-
bami szlacheckimi ozdobione ławy z poręcza-
mi. Szkoła, dawniej tu istniejąca, spaliła się
r. 1654. Do odnowienia kościoła przyczynił
się mianowicie tutejszy prob., później dziekan
w Radzynie, Tomasz Poniatowski i Jan Po-
trykowski, proboszcz kapituły chełmińskiej.
W kościele znajdowały się 3 ołtarze; patro-

nem był król; parafia należała wtedy do deka-
natu grudziądzkiego, Proboszczem był wów=
czas Ignacy Jerzy Relikowski. Dzierżawca
włók plebańskich Hertmannus Polcze, luter,

płacił 300 flor,, 2 skopy i pruską miarę (vas)
masła. Mesznego pobierał prob. z Mokrego od
każdej obsadzonej włóki | korzee żyta i tyleż

owsa; od karczmarza po '/ę korea, tak samo
z Zakurzewa. Wieś Dusocin dawała przedtem

30 korcy żyta i owsa, lecz wówczas była spu-
stoszona i tylko sołtys płacił od osadzonych

włók 3 korce żyta i tyleż owsa. Prócz tego
płacili wszyscy chałupnicy włącznie z inno-

wiercami „pro strena* 8 gr. i za karteczki po

l gr. Względem szląchty panował tu od dą-

wna zwyczaj, że kto sobie wystawił dwór,

płacił 1 korzec żyta i tyleż owsa. Więc dwór
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w Białochowie, gdzie siedzieli Białochowscy,
płacił tylko 1 korz. żyta i | korz. owsa, choć
do ich posiadłości przyłączone były i inne,
Dwór Zofii Borowskiej, posiadającej część Bia-
łochowa i Białochówka, dawał dawniej po 4
korce żyta i owsa, obecnie po 3. Dwór
w Kłódce, posiądłości Jana Bagniewskiego,
daje 2 kor. żyta i tyleż owsa. Dwór w Sapo-
tach, posiadłości Białochowskich, był wówczas
pusty, dawniej dawał 6 kor. żyta i tyleż ow-
sa; r. 1651 posiadał go Andrzej Piwnicki, Od
ślubów i chrztów płacili i lutrzy zwykłą
taksę. Proboszcz posiadał prócz tego łąki,
pastwiska i wolne rybołóstwo w Osie, także
wolne drzewo w borach starościńskich. Ko-
munikantów było 388; z Prus Książęcych
nadto 158. W M. było 6 włościan luterskich,
tyleż w Zakurzewie; prócz tego po kilku po
dworach. Szpital został około r. 1647 na no-
wo odbudowany; posiadał kawał piaszczystej
ziemi i ogród warzywny, oprócz tego procenta
od 60 flor. kapitału, rocznie 8 flor. W szpita-
lu mieszkało 4 ubogich. Lustracya dóbr zam-
ku rogozińskiego z r. 1664, a więc wkrótce
po wojnie szwedzkiej spisana, opiewa, że soł-
tys w M. nazywał się Jakub Kell, któremu
d. 25 kwiet. 1662 r, król Jam Kazimierz po-
twierdził stary przywilej; we wsi osadzono
niedawno trzech nowych gburów, byli nimi
Held, siedzący na 1 wł., który płacił 40 flor.,
dalej Adam Balzer i Pommerenke, każdy pła-
cił od 3 włók po 60 flor. Wszyscy trzej mieli
prawo holenderskie, t.j. wolność wszelką eo
do wyznaniaI zarządu. Karczma zamkowa, za-

łożona r. 1639 nad Osą, już wtedy nieistniała.
Według taryfy poborowej z r. 1682, na sym-
plę wyrachowanej, płaciło M. 3 flor. 5gr. R.
1706 d. 16 stycz. zeznaje sołtys tutejszy Jan
Rennwand, wraz z innymi sołtysami i ławni-
kami, że od początku r, 1705 aż do 11 paźdz,
wsie starostwa grudziądzkiego musiały dostar-
czyć marszałkowi wojska konfederackiego
hyberny 11582 tynfów i 12 gr., innym ofice-
rom, podporucznikowi hr. Truhzie, wojewodzie
i generałowi kijowskiemu i jego dragonom,
dalej przywódzcy Tatarów Korsukowi, prócz
podwód, prowiantu, piwa, zboża i 4791 funtów
chleba, jeszcze 29668 tynfów, z których na M.
samo przypadło 1237 tynfów, Z wizyt. Poto-
ckiego z r. 1706 dowiadujemy się, że w roku
tym było 250 komunikantów, że dzierżawcą
plebanki był Jerzy Grocholski, który płacił
500 flor., dzierżawa miała trwać lat 18. Za-
bobony w parafii nie były rozpowszechnione,
ale za to herezya (quae totam fere replevit pa-
rochiam), W lustracyi z r. 1765 czytamy, że
wówczas prawem dzierżawy, mającej trwać
40 lat, posiadali 21 włók i15 mr, we wsi
Godfryd Drawer, Godfryd i Michał Labs, Je-
rzy Zick, Jan Ratzlaw, Jerzy Pawlitz, Jakub 
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Brichel, Jerzy Bursch, Jakub Malke, Grodfryd
Walkenberg i Jakub Meller, którzy płacili
rocznie 508 flor.i 15 gr. czynszu. Przywilej
ten nadał im był starosta Jerzy Mniszek d. 7
wrześ, 1748 r., a d. 23 tegoż miesiąca potwier-
dził go król August III. Karczma nad Osą
była wydzierżawioną przez starościnę Dorotę
Keyserling na 30 lat, za rocznym czynszem,
wynoszącym 30 flor. Sołectwo posiadał od
r. 1699 Jan Kriiger na mocy przywileju, wy-
stawionego mu przez starostę Marcina Borow-
skiego. Do sołectwa należało 5 wł., z których
kwarta wynosiła 15 flor. Po okupacyi pruskiej
odbywały się tu często rewie wojskowe. Kró-
lowie pruscy wtedy tu nieraz przebywali, tak:
Fryderyk W. (dwa razy), Fryderyk Wilhelm
II (1789i 1791) i Fryderyk W. III z mał-
żonką swoją Luizą trzy razy (1800, 1802i

1804). Na ich przyjęcie został tu na sołectwie
wystawiony osobny budynek jednopiętrowy
pod słomą, 136 stóp długi, 36 stóp szeroki i LO
stóp wysoki, za 2000 tal. Niedaleko od niego
stała kuchnia, a nad jez. Białochowskiem
sklep lodowy. Później ustały te rewie pod
M., okolica tutejsza przyłączona została do
księstwa warszawskiego. W 1816 r. roze-
brano ów budynek i wzniesiono z pozostałego
materyału szkołę. R. 1830 zawierało M. wol-
ne sołectwo, karczmę, młyn, 2 domy szkólne,
probostwo i 1l gburskich posiadłości na pra-
wie emfiteutycznem. R. 18338 wydał rząd
1912 mr. i 795 prętów kwadr. dotychczaso-
wym czynszownikom na własność, za czyn-
szem wynoszącym 175 tal. 25 sbr. i z obo-
wiązkiem stawiania podwód przy budowaniu
młyna i śluzy w Kłódce, jako i przy sypaniu
tam pod młynem w Kłódce, Obowiązek ten
zamieniono na rentę wynoszącą 4 tal. 25 sbr,
6fen., która się amortyzuje. Prawo drzewa
wolnego, przysługującesołectwu, odkupił rząd
r. 1866, zapłaciwszy za nie 400 tal. Według
topografii Goldbecka z r. 1789 liczyło M. 24

dymów (ob. Fróhlich: Gresch. des Kr. Grau-
denz, str. 216—221). Kś, Fr.
Mąkre łąki al. Mokra łąka, niem, Mokralon-

ka, Nassewiese, wyb. do Lapalie należące, pow,

kartuski. 5
Mokrec 1.) wś nad rzką Nieżatką, pow.

nowogródzki, w 1 okr. polic. niechniewiekim,
gm. Wsielub, 9 osad; miejscowość falista, dość
leśna, grunta dobre. 2.) M., wsl folw., pow.
rzeczycki, przy drodze z Horodyszczado Siew-
ki, w 1 okr. polic. brahińskim; wieś ma 17
osad; odludne, nizinne Polesie, A. Jel,

Mokrec 1.) wieś cerkiewna, pow. włodzi-
mierski, na płn.-wsch. od m. powiat.; ob.
Arch. J, Z. R.., cz. VI, t. 1,65. 2.) M., uro-
czysko, pow. kijowski, pomiędzy m, Dymerem
a siołem Demidowem. 3.) M., ob. Mokre. 4.)
M., pow. radomyski, ob. Złodziejówka, J. Kre.
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Mokrec, potok, wypływa w płn.-wscho-
dniej stronie obszaru Petrowca wyźniego,
w pow. storożynieckim; płynie na południe
przez las Arszowiec parowem leśnym, i ucho-
dzi do Małego Seretu z prawego brzegu. Dłu-
gość biegu 5 kil, Br. G.
Mokreń, część Bokołówki, pow. kosowski.
Mokroć, wś nad rz. Łanią, pow. mozyrski,

w 4 okr, polie. lemińskim, gm, Łachwa, przy
drodze z Łachwy do Lenina, ma cerkiew, 51
osad pełnonadziałowych; miejscowość całkiem
odludna, nizinna, poleska; łąk i ryb obfitość,
grunta lekkie, A. Jel,
Mokrocin, ob. Mokrotyn.
Mokrolona, Mokrełany al. Mokrołów, 1534

Deuisch-Lahn, wś i folw., pow. wielkostrzele-
cki, WŚ M. wspominana już w dokumentach
z 1448 r. Położona na obfitych źródliskach,
otrzymała od nich swą nazwę. Ma 13 gospo-
darzy, 5 pół łanowych gospod., 13 ogrodz,, 29
komornik. Należy do nich 1109 mr. roli, 29
mr. ogrodu i 29 mr. łąki. Gleba gliniasto-
piaszczysta, spód wapienny. Szkoła katoli-
cka, zbudowana z muru 1837 r., ma dwóch
nauczycieli i 228 uczniów. Należą tu wsie
Dziewkowice i Brzezina. Folw. M. naieży do
dóbr Wielkie Strzelce, ma 529 mr. obszaru,
Jest tu zakład do sztucznej hodowli pstrą-
gów i łososi, Do M. należy folw. Gruszki
(Gruschken), Br. Ch.
Mokrołah al. Mokroluk, węg. Sar-Patak, wś,

hr. szaryskie (Węg.), kościół katol. paraf.,
4/6 mk. Ob. Makowica Zborowska.
Mokrołów, ob. Mokrolona,
Mokronos 1.) wś, pow. krotoszyński. Po-

siada kościoł par. kat., 28 dm., 237 mk., wszy-
scy kat., 638 analf. Poczta i tel. w Borzęcicz-
kach o 5 kil., gośc. o 2 kil., st, kol. żel. w Koź-
minie o 7 kil. 2.) M., dom., 2200 mr. rozl.;
5 dm., 136 mk.; należy do gm. Kromolice.
Własność Modlibowskiego, M. był pierwo-
tnem gniazdem Mokronowskich h. Bogorya;
w XVI w. (około r. 1528) był własnością
Słaboszewskich, a w XVII w. Przyjemskich,
Kościół istniał już na początku XVI w. Pier-
wotnie drewn., spłonął w pierwszej połowie
XVII w. wtedy wzniósł nowy drewn, kś.
Kazimierz Mściszewski, ówczesny proboszcz;
poświęcił ten nowy kościół ozdobny r. 1660
sufragan poznański ks, Maciej Kurski. Pomni-
ków z przeszłości w kościele nie masz, ale
W księgach kościelnych przechował się doku-
ment z r. 1720, charakteryzujący ówczesny
wiek. Jest to odezwa biskupa poznańskiego,
Krysztofa Szembeka, do duchowieństwa dye-
oczyi poznańskiej, zakazująca dręczenia A
wiast, uważanych przez lud za czarownice.
„AŻ Przeniką słuchać, brzmi odezwa biskupia,
jak wiele niewiast co rok bez fundamentu
o czary i złoczyństwa bywa obwinionych, po-  
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tem jako od sędziów niesłusznych, a często-
kroć nie tylko na prawie ale i na piśmie zgo-
ła nieznających się, w kontempt dekretów kró-
lewskich w Warszawie w poniedziałek po ś.
Jakóbie apostole r. 1672 i nazajutrz po ś.
Idzim 1673 r. na postpozycyą uchwaleniu
środzkiemu, poznańskiego i kaliskiego woje-
wództw 1670 i na wzgardę mandatu niegdy
JO. książęcią JMei Prażmowskiego, arcybi-
skupa gnieźn., częścią na pohańbienie juryz-
dykcyi kościelnej, bez wiadomości zwierzch-
ności naszej, do której należy o takich rze-
cząch według kanonów i postanowienia króle-
stwa dać swoje zdanie i rozsądzić, Owszem,
z szczególnej suspicyi, zdawszy się tylko na
próżną i niesłuszną prostego chłopa przysięgę,
albo uczyniwszy, co się nie godzi, na wodzie
próbę, sposobami nigdzie niepraktykowane mi,
ani w prawach wyrażonemi, bywajątrakto-
wane, jako w beczki związawszy w tył ręce
loczy zawiązawszy, nie po ludzku wsadzone,
potem jako na tortury wskazane i przez trzy
dni rękami katowskiemi codzień po trzykroć
razy męczone bywają i palone, po każdem
morderstwie bez żadnego posiłku i dyskrecyi,
jakoż znowu w też beczki podobnie związą-
wszy w tył ręce i oczy wsadzone i tak wszel-
kim rodzajem utrapienia i niesłychanemi dole-
gliwości wymyślonych sposobami niszczone,
naostatek okrutnie ogniem zamordowane by-
wają. Nadto jako wiele inszych przez wyci-
śnione z tych wywoływania, jakoby mieli
być pomoenikami tegoż kryminału, wielki na
sławie cierpi uszczerbek, zkąd idzie, że niezli-
czonym rozterkom i prześladowaniu podlegać
muszą; przez co nie tylko chrześciańska mi-
łość przeciwko bliźniemu gaśnie, nienawiści
między żywymi górę biorą, ale też krew
umarłych o zemstę do nieba woła. Aby tedy
Pan Bóg za takie lekkomyślne postępki całe-
go królestwa nie karał, przykazujemy wszem
wobec i każdemu zosobna, tak sędziom Świec-
kim, jako instygatorom i inszym którymkol-
wiek delatorom, pod wpadnieniem w klątwę i
insze cenzury, aby się nie wdawali w takowe
sądy bez wiadomości zwierzchności naszej.
My albowiem, będąc pamiętni obligacyi i po-
winności naszej, do doświadczenia takich nie-
cnót komisarzów naszych w świętej teologii,
prawie i medyce biegłych ześlemy, aby doszli
przyczyny i fundamentów obwinienia i inszej
należytości, którzy co każe sprawiedliwość

rozsądzą i jeżeli potrzeba tego będzie, sądowi
świeckiemu, mądremu i roztropnemu, tęż SPĘA=
wę ną dalszy rozsądek podać będą mogli.
Przeciwnie zaś sobie postępujący i teraźniej-
szemu dekretowi synodzkiemu nieposłuszni,
nie tylko zwierzchności naszej karania nie
ujdą, ale też na gniew boski sobie zasłużą
1 karę publiczną według wyrażonego reskryp-

 



632 Mok

tu Najjaśniejszego króla Jmci naszego Augu-
sta szczęśliwie panującego Anno 1701 danego
i w dyecezyi kujawskiej promulgowanego,
przykazując wszystkim sądom miejskim pod
utratą tysiąca czerwonych złotych, wiej-
skim zaś pod utratą życia, aby bez wiado-
mości zwierzchności naszej duchownej nie
ważyli się sądzić spraw czarownice, O czem
plebani często informować powinni parochia-
nów swoich i będą pilni, aby się to między
nimi nie wznawiało. Wprzypadku zaś prze-

 eiwnym niechaj do zwierzchności i sądu
duchownego rekurs czynią, Na katechizmie
także niechaj nauczają pospólstwo, jako się
ma chronić wróżenia, próżnego podstrzegania
i wszystkich zgoła najmniejszych zabobonów,
aby za czasem do czarów nie przyszło, Rodzi-
ce, jeżeli najmniejszy znak tego występku po
synach i córkach zobaczą, niechaj jako najprę-
dzej karząc ich temu zachodzą, sami także ro-
dzice dzieciom z siebie dobry niech dają przy-

_ kład, nauczając ich nad wszystko miłości i bo-
jaźmi Boskiej i jako nie złego bez dopuszczenia
boskiego przytrafić się nam nie może, i cokol-

wiek Pan Bóg dopuszczą, wszystko to czyni
z ukarania grzechów, albo na doświadczenie
enoty cierpliwości, Do tego niech ich nie za-
niedbywają informować, iż nie powinniśmy
naszym ufać uczynkom, ale raczej zasługom
Chrystusa Pana, intercesyi Przebłogosławio-
nej Maryi Panny, wszystkich świętych i
aniołów stróżów, ich protekcyi i obrony wzy-
wając, na odegnanie i uchronienie czarów, rze-
czy święconych, jako wody, ziela, paschału,
palmy, relikwii świętych nabożnie zażywając,
Jeżeliby sami rodzice zabobonom wierzyli i te-
mi się bawili, osobliwie niewiasty w latach
podeszłe, więc te plebani będą powinni stro-

fować, a potem dziekanowi miejsca lub sądowi
naszemu donieść, aby zawcząsu złemu zapo-
bieżono. Datumw Warszawie dnia 17 Junii
A. D.1720. Krzysztof Antoni Szembek, bi-
skup poznański*, Wyciąg ten z synodu po-
znańskiego, przełożony na język polski, prze-
słano prawdopodobnie po wszystkieh kościo-
łach dyecezyi poznańskiej, W parafii mokro-
noskiej znajduje się jeszcze na polu mały ko-
ściołek drewniany św. Rozalii, wystawiony
podczas morowego powietrza r. 1710. M. par.
dekanatu koźmińskiego, ma 2511 dusz (1873
t.). 3.) M., dok. Mokronoszy, WŚ, pow. wą-

growiecki, 39 dm., 376 mk,, 28 ew., 348 kat.;
165 analf, We wsi folwark mający blisko
600 mr. rozl. Poczta i tel. w Wapnie o 4 kil,
gość, o 4 kil., st. kol. żel. w Nakle o 32 kil.,
paraf, Srebrna Górka. Ob. Lib, Benef, Łask.
Ę 139. i M. Śt.
Mokronos, 1254 r. Mocronoż, ob, Wiederhof.
Mokrosęk, dok. Jokrosang, wś i folw., pow.

radomski, gm. i par. Błotnica, odl. 16 w. od  
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Radomia. Posiada ziemi dwor. 553 mr., włośc,
237 mr., 37 dm. i 2138 mk.; obecnie folw. zo-
stał rozparcelowany między częściowych na-
bywców. W 1827 r, 15dm., 80 mk. Wspomi-
na tę wś Lib. Ben. Łask. (I, 676).
Mokrosz, młyn do wsi Jastrzygowice, pow.

olesiński, M. młyn do Modlny należący, pow.
lubliniecki,
Mokrosze, os. przy błocie Topielce, pow.

wieluński, gm. Kurów, par. Chotów, odl. od
Wielunia 7 w. (ob. Kurów).
Mokrotyn (dawniej Mokrocin, Mokroczyn),

wś w pow. żółkiewskim, 5 kil. na płd.-zach.
od sądu pow. i urz. poczt. w Żółkwi, Na zach.
leżą Polany, na płn. Skwarzawa Nowa i Sta-
ra, na wsch. Macoszyn i Wiesenberg, na płd.
Zarudce (w pow. lwowskim). Wody z przewa-
żnej części obszaru zabiera pot. Świnia, pły-
nąca wzdłuż granicy płn. od ząch. na wsch,
Z płd.-wsch. strony wsi płynie kilka strug
małych na płd.-wsch. i podąża do Kulikówki,
W środku obszaru leżą zabudowania wiejskie,
na płn.-wsch. od nich przysiołek Tarnów (al.
Tarnawa), a na płn. niem, kol. Mokrotyn.
W zach. stronie leżą części wsi Horodyska i
Udrzyki. W stronie płd. wznosi się najwyż-
sze wzgórze do 355 m, Własn. więk. ma roli
or. 18, łąk i ogr. 8, past, 3 mr.; własn. mn.
roli or. 2495, łąk i ogr. 445, past. 377, lasu
14mr. W r. 1880 było 1344 mk. w gm., 19
na obsz, dwors, a 157 w kol, niem. (między
nimi 180 obrz. rz.-kat), Par, rz.-kat, w Żół-
kwi, gr.-kat. w miejscu, dek. żółkiewski, dyec.
przemyska, Do tej par. należą Polany i Maj-
dan. Ńzkoła fil. we wsi. Dawniej była tu
stara cerkiew drewn., w pięknem położeniu,
na wzgórzu. Tę, jako grożącą zawaleniem, po-
stanowiono usunąć a w miejsce jej nową wy-
budować, W r. 1874 ukończono już prawie
budowę nowej, kiedy pożar zniszczył ją d. 30)
kwietnia 1874 r. a równocześnie i starą stoją-
cą jeszcze tuż obok. Następnie wystawiono
małą kaplicę, w której się msza odprawia.
Jest tu także kaplica mur, rz.-kat, i szkoła fil.
Za czasów polskich należała wieś do dóbr ko-
ronnych, do dzierżawy mierzwickiej w ziemi
lwowskiej. W lustracyi z r. 1662 (rkp. Ossol.
Ne 2834, str, 102) czytamy: „/Ta wieś na ła-
nach 7 zdawna zasiadła. Poddamych przed
wojną było 50. Teraz poddanych, którzy na
półówierciach siedzą, 28. Jest tedy ćwierci
osiadłych 14. Czynszu dają z ćwierci po gr.
15, czyni zł. 7, Względem powozu, który od-
prawowali do Sanu, dają z półówierci każdy
z nich po zł. 2, czynizł, 50. Owsa z ćwierci
łanu po dwie półmiarki miary lwowskiej, przy-
chodzi półmiarków 28, po gr. 20, czyni zł. 18
gr. 20; kapłonów 28, po gr. 6, czyni zł. 5 gr.
18. Jajec z ćwierci 15, więc kóp 3, po gr. 10,
czyni 1 zł. 5 gr. Robota: poddani podeiągli
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dzień w tydzień robić powinni z ćwierci łanu;
powóz za dzień do Zółkwi, do Lwowa, a nie
dalej odprawują. Stróżę nocną koleją. Do sta-

wu, do grobli, kiedy się staw przerywa zarzu-
cać groblę, dzień tylko chodzić powinni, Karcz-
ma jest w tej wsi, Ta się w taksę z młynami
położyła. Pustych dworzyszcz 57, które naj-
mują rocznie za zł, 54 gr. 15. Młynów jest 2
na rzece Świnia nazwanej, każdy z nich czyni

do roku po zł, 40. z karezmą razem zł. 80.
Ruda al. Huta w tej wsi bywała, w której że-
laza robiono. Dochody z niej bywały takie,
że na każdy tydzień dzierżawcy dawano po 12
snopów żelaza, każdy snop po zł. 3. Teraz ta
Ruda przez JmP. Sapiehę, krajczego litew-
skiego, dzierżawcę Krechowa, gwałtownym
sposobem zniesiona i spalona, z której pożytku
żadnego nie masz. Injungimus JmPani dzier-
żawczyni, aby tę Rudę prawnie rekuperowała
i windykowała. Suma prowizyi z tej wsi czy-
ni 222 zł, 28 gr. Urodzaj folwarku mokrotyń-
skiego, exclusa decima: żyta kop 100 (wysiew
20, wikt 10, reszta 70 po 1 zł. 5 gr. czyni 105
zł.); jęczmienia kop 17 (wys. 3, wikt 4, reszta
10 po 1 zł. czyni zł, 10); owsa kop 150 (wys.
30, wikt 2, reszta 100 po gr. 20, czyni 66 zł.
20 gr.); tatarki kop 100 (wys. 20, wikt 10,
reszta 7() po 1 zł, czyni 70 zł.), Inne zboża się
nie rodzą. Siana stóg jeden, ten na wychowa-
nie. Suma prowentu z tego folwarku 251 zł.
20 gr.* Według lustracyi z r. 1765 (Dod. do
Gaz. lwow. 1869, M 12, str. 49 i 50) siedzą
poddani tej wsi na ćwierciach dworzysznych i
półówierciach, zagrodach i ogrodach. Cerkiew
tej wsi pod wez, ś, Koźmy i Damiana. Ducho-
wny produkował oblatę z Akt grodzkich lwow-
skich w r. 1686 extraktem wyjętą, zawierają-
cą konfirmacyą Jana III zr. 1685 konsensu
przez urodzonego Wiktora Ludwika Sobies-
kiego, dzierżawcę mierzwickiego, d. 1 lutego
1685 na cerkiew i grunta od gromady wy-
dzielone w Mokrotynie danego (ob. także Ar-
chiwum Bernard., C. t. 449, str. 951). Prowent
wynosił 7014 zł. 3gr. Poddanych grunto-
wych na ćwierciach dworzysznych siedzących

było 22, na półówierciach, czyli ósmych czę-
ściach dworzysk 89, na zagrodach całych 89,
na półzagrodach 11. Mielników w Tarnówce
mieszkających 9, tamże czynszowników 10.
W r. 1563 wzywa Zygmunt August Stanisła-
wa Oporowskiego, sstę kruszwickiego, dzier-
żawcę dóbr Mierzwicy i Mokroczyna, aby nie
wyrządzał krzywd dominikanom lwowskim
(Arch. Bernard,, C, t. 331, str. 264). W roku
1578 pozwala Stefan Batory mieszkańcom Ku-
likowa wycinać zeschłe drzewa w lasach Sme-
rekową i Mokroczyna (ib. O. t. 204, str. 769).
W r. 1656 nadaje Jan Kazimierz rotmistrzowi
azimierzowi Piaseczyńskiemu wieś Mokrocin,

Merwice i Błyszczywody (ib. O. t. 405, str.  
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159). Dokumenta z lat 1572, 1589, 1605,
1609, 1656, 1684 i 1762, odnośne do M., ob.
w art, Mierzwica, Około r. 1790 sprowadzono
tutaj osadników niemieckich z Palatynatu nad-
reńskiego i założono kolonią „Deutsch Mokro-
tyn*, Osadnicy zasadzili w M. wiele rubar-
barum (Rheum palmatum, L.). Rząd jednak
kazał zaniechać plantacyi. W obrębie M,
w niwie ,„„Mohyły', znachodziły się dawniej
liczne mogiły, dziś niemal całkiem zaorane.
Por. Arch. J, Z. R. cz.I, t.4,525. Lu. Dz.
Mokrousowka, futor nad rz. t. n., pow.

horodnicki, gub. czernihowskiej, o 18 w. od
Horodnicy; wielka gorzelnia.
Mokrowo, wś nad rzką Mezawką, w 2 okr.

pol. horodyszczańskim, gm. rajczańska, przy
drodze z Kajszówki do Woleów, 5 os.; miejsco-
wość wzgórzysta, malownicza, bezleśna, grun-
ta i łąki wyborne. A. Jel.

_ Mokrsko szłackeckie 1.) wś i fol., i M. rzą-
dowe, wś i folw., pow. wieluński, gm. i par.
Mokrsko, odl. 9 w. od Wielunia, Jest tu kośc,
par. mur., szkoła począt., gorzelnia, cegielnia,
młyn wodny. Kol. włośc. ma 61 dm., 550 mk.;
wś 7 dm., 68 mk.; trzy folw. 27 dm., 265 mk.;
prob. i trzy os, karcz, 4 dm., 24 mk., ogółem
99 dm., 907 mk. W 1827 r. było 113 dm., 797
mk. Folwark M. szlacheckie z attynencyą
Kazimierzów, wsiami: M., Słupsko i Piaski
rozległy mr. 1603: grun. or. i ogr. mr. 1367,
łąk mr. 192, past. mr. 6, nieużytki i place
mr. 38; bud. mur. 8, z drz. 21; płodozmian 6 i
Żl-polowe; są pokłady torfu. Wś M. os. 49,
z gr. mr. 499; wś Słupsko os. 31, zgr. mr.
505; wś Piaski os. 7, zgr. mr. 99. M. jest
stąrem gniazdem rodziny Kożuchowskich h,
Dzik al. Sokala, mieszkającej tu od XTV w,
Oni tu założyli przed 1500 r. kośc. par. i upo-
sążyli parafią. W 1626 r. odbudował z drzewa
kościół Aleksander Kożuchowski, wice-staro-
sta i sędzia grodzki krakowski (Łaski Lib.
Ben. II, 139). Stanisław Kożuchowski zebraw-
szy konstytucye sejmowe wydał je we wła-
snej drukarni r. 1732. Mokrskie starostwo nie-
grodowe leżało w województwie sieradzkiem,
w ziemi wieluńskiej, pow, ostrzeszowskim, Po-
dług spisów podskarbińskich z r. 1771 obejmo-
wało dzierżawę M, i trzy wójtostwa we wsiach:
Wróblewie, Krzyworzece i Wierzbiu, które
posiadał Adam Lasocki, stolnik sochaczewski,
opłacając z nich kwarty złp. 1819 gr. 9, a hy-
berny złp. 864 gr, 6. Na sejmie warszawskim
wy 101A8=-TTT5 stany rzpltej przez oddzielną
konstytucyą zapewniły mu dożywocie tego
Sstwą wraz z wójtostwem sochaczewskiem.

M. par., dek, wieluński, 1490 dusz. M. gmina
należy do sądu gm. okr. VI w Bugaju, st. p.

Wieluń, ma 11378 mr. obszaru i 4089 mk,
(1867 r.). W gminie są: 2 szkoły począt., go-
rzelnia, cegielnia, 2 wiatraki, młyn wodny, ko-
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_palmia torfu (na 200 mr. w os, Kik). 2.) M.,
Mokrzsko, Mokrzko górne i dolne, dwie wsie nad
rz, Nidą z praw. brzegu, śród niziny nadrzecz-
nej, pow. jędrzejowski, gm. Raków, par. Mokr-
sko dolne, odl. 10 w. od Jędrzejowa, leżą przy
linii dr, żel. dąbrowsko-iwangrodzkiej. Posia-
dają kościół par, mur., szkołę począt., dom
schronienia dla starców i kalek, W 1827 r.
M. dolne ma 29 dm., 359 mk., zaś M. górne
22 dm., 116 mk. Folw. M. górne z wsią t, n.
i wsiami: Wola Kawęcka i Piaski, rozl. mr,
891: gr. or, i ogr. mr, 567, łąk mr, 110, past.
mr. 116, lasu mr. 38, nieuż, i place mr. 58;
bud. mur. 3, z drz. 8; płodozmian 10-polowy.
WŚ M. górne os, 25, z gr. mr. 111, wś Wola
Kawęcka os. 13, z gr. mr, 77; wś Piaski os.
8, zgr. 43. Folw. M. dolne z wsią t. n. i
Bruss, rozl. mr. 568: gr. or. i ogr. mr. 308,
łąk mr. 122, past. mr. 93, lasu mr, 3, nieuż.
i place mr. 43; bud. mur, 4, z drz. 6; płodo-
zmian 10-polowy; są pokłady torfu, WŚ M.
dolne os, 67, z gr. mr. 293; wś Bruss os. 24,
z gr. mr. 132. W XV w. istniał tu kościół
par. i zamek (w M. górnym), śród lasu poło-
żony. Dziedzicem M. był Dziewisz, proboszcz
skalbmierski i kanonik krakowski, h. Koźlero-
gi. On to uposażył ołtarz M. Boskiej w ka
plicy ś. Tamasza w katedrze krak. w 1428 r.
(Dług. I, 241). Piotr Kmita, wojew, krakow-
ski, wystawił tu czy też przerobił tylko da-
wniejszy zamek na rezydencyą w stylu wło-
skim. Późniejsze losy tej budowli nie są zna-
ne, z pozostałych jednakże murów widać, że
w końcu przeszłego wieku jeszcze mieszkalną
być mogła. Mury te albowiem dochowały się
w całości, oprócz dachów i sklepień, oraz tego
wszystkiego co z drzewa lub żelaza mogło
być wyrobione. Zamek ten składał się z 2-ch
części, jak się zdaje nie jednocześnie stawia-
nych, jedna z nich na dwa, druga na trzy pię-
tra była zbudowaną. Nad bramą wjazdową
miał wieżę z przodu płaską, z tylnej strony
okrągławą, budowany był z białego kamienia
ma wapno, z ciosowemi węgłami i węgaramiod okien, oblany wodą i wielkiemi drzewami
obsadzony, Ze szczytu ruin odkrywa się wi-dok na bliskie mko Sobków, gniazdo rodzinySobków z Bulejowa i na zamek tamże istnieją-cy, małemi basztami opatrzony, Kościół tutej-
szy istniał już jako kaplica w 1363 r. i do
1836 r. stanowił filią Mnichowa. M. dolne
parafia, dek, jędrzejowski (dawniej kielecki),
1440 dusz, Br, Ch.
Mokrus, wś i folw., pow. olkuski, gm, Pili-

ca, par. Giebło. W 1827 r. 28 dm., 180 mk,,
obecnie ma 38 osad, 317 mk., 649 mr. ziemi.
Folw. M. należy do dóbr Pilica,
Mokrusz, kol. do wsi Zielona. M. kol, do

Kutschan w pow, lublinieckim. |.
Mokry, futor szl., pow. oszmiański, w | okr. 
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police, 0 15 w. od Oszmiany, I dm, 10 mk.
katol.
Mokry Kahorlik, rz., ob. Kahorliik Mokry.
Mokry strumień, rzka w pow. radomy-

skim, dopływ Biełki (dopływu Teterowa),
Mokry, część Kamionki Wołoskiej, pow.

Rawa Ruska.
Mokry dwór, niem, Nassenhuben, wś na Żu-

ławach, dawniej Muenstersteuer al. Nassenhof,
pow. gdański, st. p. Gdańsk 11/, mili odl.
Obejmuje 1388'98 mr. obszaru, ma 168 mk.,
24 kat., 141 ew., 8 menonitów, 18 dm. Par.
kat. królewska kaplica w Gdańsku, ew.Mueg-
genhall, urz. stanu cywil, Wocławy. Szkoła
ew. w miejsca; do niej uczęszczają i dzieci
z Hochzeit i Neuenhuben. W 1868 r. 103
dzieci, „KG, Fr.

Mokry Kozub, szczyt w Beskidzie babio-
górskim, w obrębie gm. Zawoi, pow. myśle-
nicki, na płn. stoku, między Skawicą a Mar-
kowem potokiem (ob.). Wznies. 842 m, Pię-
kny z niego widok na okolicę, przedewszyst-
kiem na górną dolinę Skawicy, Br. G.

Mokrylas, wś, pow. ostrowski, gm, Komo-
rowo, par. Wąsewo. W 1827 r. 20 dm., 117
mk, Dobra M, składają się z folw. M. i Zasta-
wie, wsi: M., Wąsewo, Brudki, Jonik, Króle,
Bąk, Majdan, Wysoce Chojny i Wysoce Sta-
rawieś. W r. 1866 rozl. obu folwarków wy-
nosiła 2502 mr. WŚ M. os, 16, z gr. mr. 233;
wś Wąsewo os. 5, z gr. mr. 3; wś Brudki os,
49, zgr. mr, 756; wś Jonik os, 2, z gr. mr.
29; wś Króle os. 3, z gr. mr. 66; wś Bąk os.
6, z gr. mr. 9l; wś Majdan os. 9, z gr. mr.
102; wś Wysoce Chojny os. 10, z gr. mr. 111;
wś Wysoce Starawieś os. 9, z gr. mr. 28.
Mokry las, obszerne bory między Wisłą a

Drwęcą, w okolicy Torunia. Ob, Kaszczorek.
Mokry las, niem. Mokrilass 1.) wś, pow.

brodnicki, par, kat. Łobdowo, ewang. Golub,
szkołą kat, Łobdowo, st. p. Wrocki; okr, urz,
stanu cywiln, nadleśnictwo Golub, zawiera
94854 mr. obszaru, 11 bud., 5 dm., 28 mk.,,
8 kat., 20ew. W 1870 r. znaleziono tu młot
starożytny (ob. ,„Objaśn. do mapy arch. Prus
zach.*, przez Ossowskiego, str. 99). 2.) M.,
leśn. tamże, szkoła Hamer, 3 bud., 9 mk., 2
kat., / ew., (1868 r.). Kś. Fr.
Mokry Lutolek, niem. Nassłeżteł, wś, pow.

międzyrzecki, Ob, szczegóły pod Suchy Lutolek,
Mokryłag, wś włośc., pow. warszawski,

gm. i par. Okuniew, ma 16 os., 290 mr., 77
mk, Ob. Dębe Małe 9). ;
Mokryca, część Starego sioła, pow. cie-

sząnowski, ŻĘ GAdG>k
Mokrycka, os. w Osławie białym, pow.

nadwórniański. ;
Mokryn, poprzeczny grzbiet górski, w Kar-

patach wschodnich, w dziale czarnohorskim,
w obr. gm. Zabiego, w pow. kosowskim, odry-
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wający się od grzbietu granicznego, od szczy=
tu Lozdunu (1656 m.) na płn., aż po dolinę
Czeremoszu Czarnego; na przestrzeni 6 kil. od
zach. opada stromo ku dolinie rz. Popadyi,
praw. dopływu tegoż Czeremoszu, a od wsch.
do doliny Bałasinowa pot., uchodzącego do
tegoż (zeremoszu. Pokrywają go lasy; na
grzbiecie rozpościerają się obszerne połoniny
z szałasami, Płd. czubek 1563 m., płn. 1485
m. Na wschód od czubka 1563 m. wybiega
ku dolinie potoku Bałasinowa rozległe ramię
górskie, skaliste, Mokrynów Kamień. Przez
grzbiet tego pasma z doliny Czeremoszu, od
ujścia Popadyi, wiedzie ścieżyna na graniczny”
grzbiet karpacki, na połoninę Lozdun. Br. G
Mokryny, zaśc. nad. jez, Łuczyło, pow. bo-

rysowski, w 3 okr. police, dokszyckim, w oko-
licy lesistej, bagnistej, bardzo odludnej, ma
jednę osadę. A. Jel.

Mokrz, dom.. pow, szamotulski, 5 dm., 91
mk., należy do gm. Biezdrowa; poczta w No-
wym Moście. Ob. Biezdrowo, M. St
Mokrz, niem. Mukrz al. Muksz (dok. 1415

r. Mokschen), kol., pow. świecki, st, p. Szwarz-
kop (niem. Brunstplatz), szkoła Kichdorf, okr.
urzędu stanu cywil. Lindenbusch; obejmuje
342:91 mr. magd. obszaru; w 1868 r. 25 bud.,
138 dm., 100 mk., 88 kat., 5ew. Par. kat.
Drzycim, ew. Bukowiec, Osada ta leży nad
jeziorem, z którego wypływa struga Mokra,
uchodząca do Ryszki, a z nią do Czarnej wo-
dy. Za czasów krzyżackich stał tu młyn (ob.
Wegner, Ein Pomm, Herzogthum, LI, str. 76).
Mokrzany 1.) po rus. Mokriany, wś z przys,

Hołodówką, pow. samborski, 13 kil. na płd.-
wsch. od sądu pow. w Samborze, 11 kil. na
płn.-wsch, od urz, poczt. w Podbużu. Na wsch.
leży Stupnica, na płn. Sielec i Olszanik, na
zach. Czerchowa, na płd, Winniki (w pow.
drohobyckim). Wś leży w dorzeczu Dniestru,
gdyż dopływ Tyśmienicy, Bystrzyca, wchodzi
tu od płd, z Winnik, i płynie prawie środkiem
obszaru na płn. do Sielea, Płn,-zach. narożnik
wsi przepływa od płd.-zach. na płn.-wsch. le-
woboczny dopływ Bystrzycy Qzerchawa (ob.),
a część wsch. potoki: Stupianka Mała i Stu-
pianka Wielka, Płyną one od płd, na płn,,
ostatni wzdłuż granicy wsch., a łączą się
w Stupnicy i wpadają do Bystrzycy od praw.
brzegu. Na lew. brz. Bystrzycy leżą, cokol-
wiek od niej oddalone, zabudowania wiejskie,
w płd, stronie obszaru, a na płn, od nich przys,
Hołodówka nad samą Bystrzycą. Zach. część
obszaru zajmuje las „Za Pulpereczką*. Naj-
wyższe wzniesienie w zach. stronie wsi czyni
385, w stronie wsch. 339 m, Dolina rz. By-
strzycy przy wnijściu do wsi 321 m., dolina
Czerchawy 314 m. Własn, więk. ma roli or.
15, łąki ogr. 3, past. 25, lasu 54 mr.; własn.
mn, roli or. 667, łąk i ogr. 129, past. 387, la-  
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su 217 mr. W r. 1880 było 669 mk. w gm.
1 na obsz. dwors. (między nimi kilku obrz,
rz.-kat.), Par. rz.-kat. w Podbnżu, gr.-kat,
w miejscu, Do par. tej należą Winniki z Mo-
stami, We wsi jest cerkiew drewniana pod
wez. ś, Michała Anioła. Jest tu także urząd
dekanalny gr.-kat. Dekanat mokrzański nale-
ży do dyecezyi przemyskiej a obejmuje;nastę-
pujące parafie: Bilina, Bronica, Byków, Wo-
łoszcza, Horodyszcze, Hruszowa, Dorożów,
Dublamy, Litynia, Łąka, Łużek Dolny, Mo-
krzany, Nahujewice, Opaka, Podbuż, Prusy,
Stupnica, Sielec, Tatary, Tynów, Uroż, Wola
Jakubowa i Jasienica Solna, W sumaryuszu
dokumentów (rkp. Ossol. X 2837, str. 57)
czytamy: „A. 1533 feria sexta infra octavas
trium regum. Samboriae. Vendit Magnifieus
Odrowąż unam integram aream, alias dworzy-
szcze, in villa Mokrzany, pro Ecclesia rit.
graeci, inibi consistenti, provido Jaczkoni Po.
poni, et ejus successoribus servientem cum li-
bertatione adationibus porcorum et suum prae-
standis; quam venditionem Bona regina solvis
censibus regalibus approbavit, Cracoviae A.
15454. Za czasów polskich należała wieś do
dóbr koronnych, do klucza zadniestrzańskiego
w ekonomii samborskiej a ziemi przemyskiej.
W r. 1609 nadał Zygmunt III wójtostwo
w M. Danielowi Domaradzkiemu, sekretarzo-
wi swemu (Arch, Bernard, we Lwowie, C. t.
364, str. 1341). Lustracya z r. 1686 (kp.
Ossol. Ne 1255, str. 48 i 69) podaje o niej na-
stępujące szczegóły: „Ta wieś ma łanów 18,
eo czyni ćwierci 52, Między tymi popowskich
ćwierci 4, wójtowskich 16, hajduckich 4, zo-
staje robotnych 6, pustych czynszowych
ćwierci 22. Powinności tej wsi: Robić powin-
ni z półłanu siekierą, albo młócić, albo jako
im każą, w tydzień po 5 dni według dawnego
zwyczaju, przychodząc na tę robotę i odcho-
dząc, Drew świątecznych do roku 2 razy po-
winni pokładać. Przędą z ćwierci po łokci 3
z pańskiego przędziwa. Czynsze: z ćwierci
każdej czynszu płacą na rok po 1 zł. 6 gr.;
podymnego gromada na rok płaci 3 zł. 15 gr.,
pop czynszu płaci na rok po 3 zł. 18 gr.;
z pustych zaś ćwierci czynszowych z każdej
płacą po zł. 12. Do tego gromada daje owsa
czynszowego półmiarków 10. W tej wsi trzy-
ma wójtostwo p. Chotecki, na które prawa nie
pokazał. A że uskarżali się poddani tameczni,
że pewne robocizny, jako to: zakos, obkos, za-
żen, obżen, oraz na jarzynę i oziminę i inne
powinności onemu odprawiać muszą, których

do zamku samborskiego nie odprawiają, tedy
wkładamy to na zamek samborski, aby w to
wejrzał, jeżeli to z prawa należy albo nie,
aby te roboty do wójtostwa tego ciż poddani

odprawiali, Donieśli i to ciż poddani, że tenże
p. Chotecki roli gromadzkiej obsiewa ćwierć
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jednę i dwa pręty, a z tego czynszu żadnego
do zamku nie oddaje, tedy ad proportionem
jako z innych płacą czynszowych ówierci
przykładał się i płacił czynszu co rok zł. 18
ustanawiamy, albo role te gromadzkie oddał,
z których czynsz ten dochodzić będzie*. Wój-
tostwo w M. przeszło potem w posiadanie Mi-

kołaja Matkowskiego. Rząd austryacki zajął
je d. 25 grudnia 1790 r. i przyłączył do
dóbr samborskich. 2.) M. Małe i Wielkie,
wsie w powiecie mościskim, 18 kil. na płd.-
wsch. od Mościsk, 14 kil. na płd.-płd,-zach.
od sądu powiat., urzędu poczt. i stacyi kole-
jowejw Sądowej Wiszni. Na zach. leżą Wi-
szenka i Podliski, na płn, Wołczyszezowice
i Szeszerowice, na wsch. Makuniów i Rozdzia-
łowice, na płd. Kupnowice Stare, na płd.-zach.
Kościelniki i Laszki Zawiązane (4 ostatnie
miejscowości w pow rudeckim). Wzdłuż gra-
nicy płd, płynie dopływ Wiszni, pot, Wiszen-
ka, od płn.-zach. na płd.-wsch. Płn.-wsch,
część obszaru zajmują M. Małe, część płd.-zach.
M. Wielkie. W M. Małych wznosi sę wzgórze
Mokrzany na płn.-zach. do 325 m. (znak
triang.), na wsch. dochodzi jedno wzgórze 312
m, W M. Wielkich czyni najwyższe wzniesie-
nie 307 m.; w podmokłej dolinie Wiszenki 288
m. punkt najniższy, Własn. więk. w M. Ma-
łych ma roli or. 322, łąk i ogr. 938, past. 2,
lasu 114 mr.; w M, Wielkich roli or. 351, łąk
iogr. 126, past. 2, lasu 90 mr.; wł. mn. w M.
Małych roli or. 505, łąk i ogr. 61, past. 50
mr.; w M. Wielkich roli or. 393, łąk i ogr. 75,
past. 8 mr. W r. 1880 było w M, Małych 484
mk, w gminie, 30 na obsz. dwor. (między nimi
10 obrz. rz.-kat.), Par. rz.-kat, w Rudkach,
gr-kat. w miejscu, dek. sądowo-wiszeński,
dyec. przemyska, Do par. należą Mokrzany
Wielkie, Szeszerowice i Makuniów. We wsi
jest cerkiew, W M, Wielkich było 393 mk.
w gm., 55 na obsz. dwor. (między nimi 13
obrz, rz,-kat.). Par. rz.-kat. w Sądowej Wisz-
Mi, gr.-kat. w M. Małych. We wsi jest cer-
kiew A szkoła etat. 1-kl. W obu wsiach są
wielkie torfowiska, których eksploatacya od-
bywa się obecnie. Lu, Dz.

Mokrze, wś, wchodziła w skład sstwa ku-
charskiego , położonego w pow. orszańskim,
województwa witebskiego.
„„Mokrze, folw., pow. kościański, ] dm., 14

kil., należy do gm. i dom, Wielichowa; poczta
w Wielichowie,
Mokrzec, wś i folw. i Mokrzecka Wola, wś,

pow. radomski, gm. Potworów, par, Wrze-
szczów, odl. 30 w. od Radomia, ma 29 dm,,
133 mk., 750 mr. ziemi dwor. i 439 mr. włośc.
W 1827 r. 13 dm,, 108 mk. M. Wola 7 dm,,
95 mk. 128 mr. włośc. M. Wolę (Mokrszka
Wola) wspomina Lib, Ben. Łask. (t. I, 659)
jako należącą w XVI w. do par. Potworów,

[ Mokrzec zaś należał do par. Wrzeszczów. Do-
bra M. należały dawniej do Męczyńskich,
Chlewiekich, Wąsowiezów, Stadniekich, Do-
mańskich, obecnie zostały rozkolonizowane.
Mokrzec 1.) Andrzejewski, folw. pryw., pow.

lidzki, w 2 okr. polie., o 58 w. od Lidy, 1 dm.,
20 mk. 2.) M. Zopatowski, folw. pryw. nad
rz. Święcicą, pow. lidzki, w 2 okr. polie., o 58
w. od Lidy, I dm., 15 mk.
Mokrzec, wś, pow. pilzneński, na prawym

brzegu Wisłoka, w podmokłej i namulistej do-
linie, 204 m. npm,, naprzeciw miasta Pilzna.
Ma 220 mk., w tem 45 na obszarze więk. pos.
p. Garbaczyńskiego, 211 rz.-kat. a 9 izr. Ma-
jątek kasy pożyczk. gminnej składa się ze 153
zł. w. a Cały obszar tej wioski wynosi 422
m, z których 252 należy do więk. a 170 do
mn. pos. Z tego uprawia pos. więk. 199 mr.,
na łąki i ogr. obraca 28, na past. 22, a na las
8 mr.; pos. mn, ma 154 roli, 5 łąk i 10 mr.
past. M. graniczy na płn. z Dobrkowem, na
zach. z Gołęczyną a na połud. z Jaworzem
Dolnem, Mac.
Mokrzec 1.) potok łączny, nastaje na płd.

granicy Libiertowa z Gajem, w pow. wielic-
kim; płynie na wsch., a przerznąwszy gości-
niee mogilański, wygina się na płn.-wsch. i na
obszarze Wróblowie zlewa swe wody do Krzy-
wiey, dopływu Wilgi. Długość biegu blisko
4 kil. 2.) M., mokradle, ob. Gródek, t. II,
str. 822. 8.) M., część obszaru lzydorówki,
w pow. żydaczowskim. 4.) M., os. w Bali-
cach Podróżnych, pow. żydaczowski.

Mokrzec, niem, Steinhuebel, leśnictwo, pow.
międzychodzki, ob. Kaplin,
Mokrzeska Woła, ob. Mokrzesz.
Mokrzesz al. Mokrosz i Mokrzeska Woła,

dwie wsie z folw. nad rz. Wiercicą, pow. czę-
stochowski, gm. Wancerzów, par. Żuraw. Le-
ży na prawo od drogi ze Mstowa do Świętej
Anmny, odl. 18 w. od Częstochowy a 9 w. od st.
dr. żel. warsz.-wied, Kłomnice, Posiada fabrykę
łyżek blaszanych, piec wapienny, cegielnię,
gisernię, młyn wodny, tartak, smolarnię. Są

tu pokłady wapna hydraulicznego. Wś ma 52
dm., 370 mk., 496 mr.; folw. 5 dm., 64 mk,,
2495 mr., w tem 589 mr. ornej roli. W 1827
r. 38 dm., 260 mk, M. Wola odl. 10 w. od
Częstochowy. Wś ma 22 dm., 205 mk., 207
mr.; folw., os. leś., os. fabr. (fabryka wyro-
bów żelaznych) i os. młyn. mają 4dm., 34
mk., 157 mr. Dobra M. składają się z foiw.
M., Mokrzeska Wola i Kuśmierki, nomenkl.
Wygwizdów; wsi: M., Jaźwiny, Wola Mo-
krzeska, Skałka i Baranów, rozl. mr. 2882:
folw. M. gr. or. i ogr. mr. 641, łąk mr. 27,
past. mr, 45, lasu mr. 1658, nieuż, i place mr.
31, razem mr. 2402; płodozmian 9 i 14 polo-
wy; folw. Wola Mokrzeska gr, or, i ogr. mr, 56, łąk mr. 130, past. mr, 64, nieuż. i place
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mr. 5, razem mr. 255; folw. Kuśmierki gr. or.
i ogr. mr. 220, nieuż. i place mr. 5, razem mr.
225; płodozmian 10-polowy; bud. mur. 13,
z drzewa 32. Wś M. os, 52, zgr. mr, 508;
wś Jaźwiny os. 14, zgr. mr. 124; wś Wola
Mokrzeska os. 19, z gr. mr. 206; wś Skałka
os. 2, z gr. mr. 18; wś Baranów 0s, 2, z gr.
mr. 21. W XV w. był tu już folwark; wieś
miała dwóch dziedziców: Jana i Mikołaja, Ła-
ny kmiece dawały dziesięcinę klasztorowi we
Mstowie (Dług. II, 216). Br. Ch.
Mokrzk, wś i folw., pow. płocki, gm. Maj-

ki, par. Łęg, odl. o 28 w. od Płocka, ma 9
dm., 252 mk,, wiatrak, Folw. i wś M. lit,
A.i B rozl. mr, 481: gr. or. i ogr. mr. 318, łąk
mr. 189, past. mr. 1, lasu mr, 6, nieuż, i place
mr. 17; bud, mur, 6, z drz. 12; płodozmian 5i
11 polowy, pokłady torfu. Wś M. osad 18,
z gr. mr, 15.
Mokrzowa, rz. Podług lustracyi 1615 r.

do Jedlni należał młyn Siczek na rz, Mokrzo-
wej; tamże wymieniony staw Siczek, którego
spust roczny wart był fi. 10 (ks. Gacki, Jedl-
nia, str. 25). J. Bliz.
Mokrzyca 1.) folw, i dobra, pow. święciań-

ski, w 4 okr. polie., gm. i okr. wiejski Zapo-
rocz; do dóbr M.należy zaśc. Borowe (11 dusz),
Stepieniewo (17 dusz) i Sadowszczyzna, oraz
wś Prońki (40 dusz rew.). 2.) M., folw., do-
bra i wś włośc., tamże, okr. wiejski M., o 65
w. od Święcian. Folw. ma 1 dm., 9 mk. kat.;
wś 19 dm., 197 mk. prawosł. (92 dusz rew.);
gorzelnia mur. Do dóbr M. należy wś M.i
Żeleźniki. Wś M. w 1770 r. nabyta była
przez Annę ze Stachowskich Michałowę Suli-
strowską i testamentem w tymże roku przeka-
zana synowi Karolowi. Majętność ta ostatnie-
mi czasy należała do Swiąteckiego Fabiana,
marszałka święciańskiego, który takową sprze-
dał Jewdokimowowi. W skład okr. wiejskiego
M. wchodzą wsie: M., Żeleźniki 1-sze, Koro-
bany (64 dusz), Sidorowicze (48 d.), Utki (21
d.), Żeleźniki 2-gie (40 d.), razem 306 dusz
rewiz, 3.) M., folw. i wś włośc., pow. oszmiań-
ski, w 1 okr. police, gm. Polany, okr. wiejski
M. 07 w. od gminy a 14 w. od Oszmiany;
folw. ma 1 dm., 7 mk. kat., wś zaś 10 dusz
rew. Własność Downarowiczów. Io dóbr M.,
oprócz folw. i wsi M., należy wś Karszuniszki
(12 dusz. rew.). W skład okr. wiejskiego M.
wchodzą: mko Pudzieniszki, wsie: M., Karszu-
niszki, Nowosiady, Widoki, Polany, Szarki,
Wisztoki, Wiesiołojcie, Dukiele, Nowosiołki,
Haniewo, Wołkowszczyzna, Birżdziszki, zaśc.:
Nędza i Murawjówka, razem 373 dusz rewiz.,
w tej liczbie 161 włościan uwłaszczonych,

193 włościan skarbowych i 19 osadników
w.-rossyjskich, J. Krze.

Mokrzyca, ob Mokrzyce 2.). RA
Mokrzyce, wś, pow. pułtuski, gm. Czajki,  
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par. Cieksyn. W 1827 r. 7 dm., 67 mk, M.
należały do dóbr Kossewo. Tu urodziła się

Tekla z Miecznikowskich Rapacka (1799—
1885), której Warszawa zawdzięcza wiele fi-
lantropijnych fundacyj,
Mokrzyce 1.) część Załuża, pow. ciesza-

nowski. 2.) M. al. Mokrzyca, część Młodowa,
pow. cieszanowski. W lustracyi z r. 1766
(rkp. Ossol, M 2835, str, 111) czytamy: „„M.,
na gruntąch od m. Lubaczowa odciętych osa-
dzona, ma zagród 9, poddanych 4, a piąty
czynszownik, Poddani z 12 zagonów po 2 dni
odbywają, Iwan Pawka zaś z dodanej roli
trzeci dzień szarwarku odbywa, Czynszu z 6
zagonów 1 zł., kurę1 i jaj 5 oddają, owies
osepowy według ustanowienią. Na zakos, ob-
kos, zażen, obżen i tłokę jednę wychodzą.
Motków wszyscy po 3 przędą. Intrata roczna
czyni 238 zł. 5 gr. Arenda przyłączona do
arendy miejskiej ;;lubaczowskiej, Por. Luba-
czów (t. V, 370 i 378). Lu, Dz.
Mokrzycka-Gnilica, sześć osad wiejskich

pojedynczych nad rzką Doranką, pow. miński,
na granicy pow. oszmiańskiego, w okr, polie,
rakowskim, gmina pierszajska, w pobliżu
Dor tyszkiewiczowskich; miejscowość wzgór-
kowata. A. Jel.
Mekrzycowszczyzna, folw., pow, miński,

od 1873 r. własność Tyszkiewiczów, 94/4
włók rozległości,
Mokrzyska z Buczem, wieś, dawniej mia-

steczko (tak je zwie Dykc. Echarda), po-
wiat brzeski, parafia rzym,-katol. Szcze-
panów. Odl. o 4'5 kil. od stacyi kolei żel,
w Słotwinie, leży w podmokłej równinie 244
m. npm., nad potok. Łętownią, dopływem
Uszwicy. Tę ludną osadę otacza od zach. las

Krzeczowski, od płn.-zach, las Bartusieki, od
płn. las Lachmaniec, a od wsch. las Okachoł.
Te lasy są częściami puszczy niepołomskiej,
składają się przeważnie z buków. Na pła. od
M. leży pod lasem przys. Bucze. Z całej lu-
dności 2347 rzym.-kat. przebywa 2143 w M.,
186 w Buczu, a 18 na obszarze więk. pos.
Pos. więk. jest częścią klucza wiśnickiego
Maryi hr. ordynatowej Zamoyskiej i wynosi
317 mr. roli, 205 mr. łąk i ogr., 41 pastw. i
T mr. lasu; pos, mniej, 1198 mr. roli, 655 mr.
łąk i ogr., 482 mr. pastw. i 50 mr. lasu, Gile-
ba jest tutaj urodzajna i z każdym rokiem
więcej osuszaną. Za Długosza (Lib. Benet.,
269) M. były własnością Spytka Melsztyń-
skiego, w późniejszych czasach własność ks.
Lubomirskiej, marszałkowej kor., przeszła
wraz z Wiśniczem na rodzinę hr, Potockich
z Zatora, Ludność pracowita i zamożna, ale
niema we wsi dotąd szkoły. M. graniczą na
płn. z Rysiem, na zach, z Jodłówką, na wsch.
ze ŃBzczepanowem a na południe ze Sło-
twiną. Mac.
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Mokrzyszki, wś, pow. maryampolski, gm.
Balwierzyszki, par, Gudele, odl. 27 w. od Ma-
ryampola, ma 18 dm., 168 mk, W 1627r.
16 dm., 129 mk.; ob. Zwaniszki 2). i
Mokrzyszów, potok łączny, nastaje z mo-

czarków po wschodniej stronie gm. Chmielo-
wa, w pow. tarnobrzeskim; płynie na pła,,
następnie przez obszar Ocie, popod wieś Mo-

_krzyszów, od której bierze swe imię, a minąw-
szy wieś Sobów, wpada z lew. brz. do Dąbro-
wy (ob.), która odtąd zwie się Branką lub
Trześnią, a uchodzącej do Łęgu, dopływu Wi-
sły. M. potokowi nadają także nazwę Branki,
Długość biegu 15 kil. Br. G.

Mokrzyszów, wś, pow. tarnobrzeski, leży
w nadwiślańskiej równinie, 175 m. npm,, nad
potok. t. n., dopływem Łęgu. Przez wieś pro-
wadzą dwie drogi gminne, przecinające się pod

kątem prostym w samym jej środku, Wś ma
1244 mk, rzym.-katol., z których 43 na obsza-
rze więk. pos. Więk. pos, ma przestrzeni 370
mr. roli, 168 mr. łąk i 319 mr. past, Między
pastwiskami jest policzone kilkadziesiąt mor-
gów zajmujące torfowisko, prawie trzy metry
grube, które jednak nie jest dotąd należycie
eksploatowane. Pos. mniejsza ma 706 mr.
roli, 148 mr. łąk i 269 mr. past. Ta wieś na-
leżała dawniej do starostwa sandomierskiego,
była już za Długosza (Lib. Benef., LI, 360)
częścią parafii miechocińskiej; ma szkołę ludo-
wą i kasę pożyczkową gminną z kapit. 1059
zł. w. a. Siarczyński (Rkps. Bibl. Ossol.,
NM 1825) utrzymuje, że rudy darniowe żelazne
probowano wytapiać, ale się nakład nie wra-
cał, przeto zaniechano tej pracy. M. grani-
czy na zach. z Tarnobrzegiem, na wsch, z Sta-
lem, na południe z Kozielcem, a na płn. z Sa-
bowem, Mac.
Mokschen (dok,), ob. Mókrz.
Moksiuny, wś włośc., pow. święciański,

w 2 okr, polic., gm. Łyngmiany, okr. wiejski
_ Antolkiena, o 4 w. od gm., 22 dusz rewiz.

Moksule, wś, pow. oszmiański, w 1724 r.
nadana przez Augusta II Michałowi Sliźniowi.
W spisach urzędowych nie pomieszczona,

 Mokswity, dwór rządowy, pow. rossieński,
par. betygolska,

Mokswy, nie zaś Makswy (jak podano w t.
V, str. 986), folw., pow. rossieński, kaplica
katol. par. chwejdańskiej,
Moksza, ob. Zykżcz Górny.

Mokszan, ob. Mokszany. |
Mokszany al. Mokszan, m. pow. gub. pen-

zeńskiej, nad rz. Mokszą, o 1221*/, w. od Pe-
tersburga a 40 w. od miasta gubernialnego,
14404 mk., 7 cerkwi, szkoły, zakł. dobr., 5
fabryk, Założone w 1585 r., niegdyś waro-
wne, czego ślady dotąd widoczne. Mokszański
powiat, ma na przestrzeni 2751'8 w. kw. 95458  

Mok

mk.; powierzchnia wzgórkowata, grunt uro-
dzajny; lasy zajmują 219/,,
Moksze, wś, pow. piński w 2 okr. polie.,

159 mk., 1683 dzies. ziemi. Cerkiew paraf,;
st. pocztowa na trakcie pińsko-rowieńskim,
o 6 mil od Pińska, Majątek przedtem Andrzej-
kowiczów, obecnie pułkownika Dewela, Do
tutejszego zarządu gm. należą wsie: M., Wól-
ka-Konotop, Franopol, Pererub, Chomiczew,
Krasna, Siemiechowicze, Potapowicze, Dolsk,
w ogóle 790 dusz męz. Ks. M.
Mokszy bołoto, rz., poczyna się w pow.

zwinigródzkim i w tymże pow. uchodzi do
Gniłego Tykicza około wsi Wesołego Kąta.
Leżą nad nią wsie Kobrynowa Hrebla al. So-
kołowa i Kobelaki, J. Krz,
Mokszyce, mylnie zamiast Mokrzyce podane

w opisie dóbr Czajki.
Mokuliszki, po łotew. Mokuliszkas, wieś

w pow, rzeżyckim, parafii wielońskiej, wła-
sność Zurawowiczów.
Mokuszów, wś, pow. newelski, przy trak-

cie z Newla do Wielkich Łuk, pomiędzy

Newlem a st. poczt. Sieńków.
Mokwin, wś nad rz. Słuczą, pow. rowień-

ski, okr. polic. Bereźno (o 51/, w.), gm. M., na
płn.-zach, od Hubkowa, na trakcie z Pińska do
Berdyczowa, o 16 w. od Pieczanówki, 136

chat, 681 dusz męzkich, 231 włók obszaru
dworskiego. Własność W, Walewskiego. Do
dóbr .M, należą: folw. M, i Józefówka, wś Cho-
łopy z folw., kolonia niemiecka Niniatyn i 4
osady szlacheckie, M. posiada ładny dom
murowany, dużą murowaną kaplicę parafii

Bereźne (do której przywiązane są 2 odpusty),
cerkiew murowaną, takąż karczmę i wiele in-

nych murowanych zabudowań; młyn jeden na
Słuczy, drugi na rz. Szerechowie; gleba ży-
tnia dobra, łąki zalewne wyborne, gospodar-
stwo płodozmienne. Wieś to jak na poleską
włość zamożna, tem się odróżnia od innych, że
pomimo poleskiego swego położenia nie ma
lasu, prócz małego zagajnika. Drugą jej cha-
rakterystyką są częste jej przejścia coraz do
innych właścicieli. W 1565 r. należał M. do
ks. Bohusza Fiedorowicza Koreckiego, ssty
łuckiego, bracławskiego i winnickiego, w 1594
r. już jest własnością Aleksandra Siemaszki,
kasztelana bracławskiego. Odtąd dzieli losy
sąsiedniego Hubkowa; w 1681 r. posiąda go
Stanisław z Żurowa Daniłowicz, Sstą czerwo-
nogrodzki, ożeniony z bogatą Ńiemaszkówną.
W 1683 r. M.i Pohoryłówka są we włądaniu
Anny z Daniłowiczów 1-v0%0 Cetnerowej, sta-
rościny lwowskiej, 2-voto Dąbskiej, wojewo-
dziny brzeskiej, wkrótce potem weielony do
fortuny Lubomirskich i w ich ręku niedługo
się utrzymał, bowiem A. 7 stycznia 1755 r.
podstoli w. kor. Lubomirski kontraktem resi-
gnationis ustępuje ten majątek za 63 tysięcy
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zł. Walentemu Trzebuchowskiemu, cześnikowi
gostyńskiemu. Po nim wziął M, w spadku
daleki krewny Wł, Walewski. Porów. Arch.
J. Z. R., cz. III, t, 1, 103. J. Krz.
Mokyn (dok.), ob. Mokiny,
Moladugno al. Moladuhno, wś włośc., pow.

trocki, w 4 okr, polic., gm. Orany, okr. wiej-
ski Mergażery, o 5 w. od gminy, 19 dusz re-

wiz.; należy do dóbr rządowych Orany.
Molawki ].) wś włośc. nad jeziorem, pow.

dzisieński, w 3 okr, polic., gm. i okr. wiejski
Przebrodzie, o 9 w. od gminy, a 52 od Dzisny,
5dm., 34 mk. starowierców (20 dusz rew.).
2.) M. al. Malawki, wś nad bezim. dopływem
Isłoczy, pow. miński, w 2 okr. polic. rakow-
skim, gm. Rakowska, przy drodze ze wsi Łu-
kasze do Wielkiego-Sioła, ma 15 osad, miej-
scowość wzgórzysta, grunta szczerkowe.

Molberge (dok. 1361), ob. Nielbark,
Molcken (dok.), ob. Módłki,
Molcza, ob. Mołcza,
Molczyce, wieś należąca niegdyś do sstwa

kaniowskiego, ob. Kanżów (t. III, 813).
Moldawa, nazwa zabudowań w obr. gm.

Grabonia, w pow. nowosądeckim.

Moldawa, Moldowa, rzeka, dopływ Seretu.
Bierze początek z połączenia potoków Smidesti
i Lukawa, wypływających z gór Hrebeni
Luczina, mija Fundul Moldowei, Gura-Homo-
rului i Kornu lunczii i uchodzi do Seretu pod
Romanem. Długa 16 mil. Dopływy z praw.
brzegu są: Tatarka, Tatarkuza, Putna, Isvorul

Albii, Isvorul Malului, Isvorul Schandrului,
Sucha, Woronec. Z lewego brzegu: Niagra,
Sadowa, Moldawica, Humora, Bukowec.
Moldawica, rzeka, lewy dopływ Moldawy,

ma źródła powyżej Russ-Moldawice, ujście

pod Wamą, Długa 7 mil. Dopływy z prawego
brzegu: Demakuszka i Deja; z lewego brzegu:

Czumarna, Dragosza i Frumosul. PF. 8.

Moldawówka al. Moldalówka, nazwa zabu-

dowań w gm. Gaboniu, nad pot. Jaworzyną,
w pow. nowosądeckim.

Molde-Gross i M.-Kleimn, niem., 2 wsie
w pow. gdańskim, liczące się jeszcze do same-

go miasta Gdańska. St. poczt. Szydlice.
Pierwsza miała w 1868 r. 183 mk., druga 87
mieszk. Kś, Fr.

Moldenberg, 1388 r. Mildenberg, 08. górn.
itrzy osady włośc. w Eichberg, pow. bole-
sławski,

Molditten (niem.), ob. Moldyty.
Moldsen al. Moldzen, niem., ob. Moza. |
Moldyty, niem. Molditten, dok. 1895 Moldi-

tinen, dobra rye., pow. reszelski, st.poczt., kol. i
tel. Biskupiec, 4 kil. odl; par. kat. Reszel.

Zawierają 187 ha roli orn. i ogr., 88 łąk, 18
pastw., 166 boru, 9 nieuż., razem 463 ha.
'Właśc. Eugen. Quassowski. Do tutejszego  

Mol 639

obwodu urz. stanu cywil. należało w 1880 r.
1379 dusz, W 1882 r. urodziło się 65 dzieci,
umarło 57 osób, zawarto 6 małżeństw. W 1339
r. nadaje kapituła warm. braciom Pansdopro-
ten i Molditen „,jure hereditaris** na linią mę-
ską i.żeńską 171/, włók „in terra Barthen* na
założenie wsi, mającej się nazywać Leymberg,
eo się jednak nie stało. Obaj razem mają po-
siadać 4 włóki i służyć na 2 koniach, jak in-

ni wolni; prócz tego dostaje pierwszy 1 włókę,
a drugi pół wolnej włóki za założenie wsi. Po
11 wolnych latach będą osadnicy płacili od
reszty 12 włók ten sam czynsz co Sowist,
który był pewnie Prusakiem i założycielem
wsi Soweiden w XIV w. Nadajemy im także
mniejsze sądownictwo; większe zaś będzie

przysługiwało naszemu wójtowi, ale jedną
część kar pobierać będą P. i M. iich spadko-

biercy. Datum in Castro Resil (ob. Cod. dipl.
Warm., I, str. 487). R. 1348 d. 25 paźdz. od-
nawia kapituła powyższy przywilej, nadając
korzystniejsze warunki; prawo pruskie zamie-
nia się im na chełmińskie. Pansdoproten ma
posiadać 6 włók i hędzie służyć na 1 koniu,
M. dostaję 2 włóki i ma także na 1 koniu
służyć, Prócz tego odbiera pierwszy 1, a dru-
gi 1'/, włóki jako wynagrodzenie za założenie
wsi. Od reszty włók będą podtlani płacili
po 2 wolnych latach na M. B. Gromniczną od
włóki pół grzywny, | korzec owsa i 1 pszeni-:
cy. Tak samo dajemy im mniejsze sądowni-
ctwo aż do 4 solidów, od większego będą po-
bierali trzecią część. Jeżeli jakiego złoczyńcę
pochwycą na swych dobrach, dostaną także

trzecią część. Ze szczególnej łaski udzielamy
wymienionemu wzwyż Pansdoprotenowi wol-
ne rybołóstwo w jez. Sagin małemi narzę-
dziami dla własnej potrzeby. Datum Wor-
medith (ibid, II, str. 126). R. 1515 w czwar-
tek po Narodz, N. M. P. zamienia bisk. Fabian
dobra Luzyany, Molditten i Makohlen, które
dostają jego bracia Jan z Luzyan, wójt ziem-

ski, i Albrecht z Luzyan, burgrabia reszelski,
na wsie Zerbuń (Sorbaum) i Nerwicken.
Pierwsze trzy dobra są odtąd wolnemi dobra-
mi chełmińskiemi.  Opuszcza im także czynsz
i służby, do których te dobra dotychczas były
zobowiązane (ob. tamże, I, str. 486, przypi-
sek). Z szlacheckich rodzin polskich znajdu-
jemy w M. Czarlińskich, Kurowskich i Stani-
sławskich (ob. Kętrz.: O ludn. pols., str. 564
1565). Według lustracyi z r. 1656 mieszkał
tu Stanisławski, który posiadał 17 włók i da-
wał | korzec żyta (ob. Zeitschr. fir d. Gesch.
Krmlands, 1880 r., str. 269). Kś, Fr.
Moldzen (niem.), ob. Molza.
Moldzie, niem. Moldzien, dok. Molsen, Mul-

den, wś na polsko-pruskich Mazurach, pow.
łecki, st. p. Ełk, okr. urz. stanu cywil. Grab-
nik, Posiada szkołę i 128 mk. Istniały już
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r. 1476 i odbywały jedną służbę (ob. Kętrz,:
O ludn. pols., str, 458 i 265). Kś. Fr,
Moldziewicze 1.) al. Maldziewicze, wieś

_ włośc., pow. święciański, w 3 okr. polie., gm.
i par. katol. Komaje, okr. wiejski Jarzewo,

_0 10 w. od gminy a 30 od Święcian, 29 dm,,
207 mk., w tej liczbie 201 katol., 6 mahome-
tanów; należy do dóbr Jarzewo ks. Druckiego
Lubeckiego. 2.) M., os, karcz., tamże, 1 dm.,
5 mk. żydów, J. Krz,
Mole (dok.), ob. Omule,
Molejki, wś nad rz. Brahinką, pow. rzeczy-

eki, w 1 okr. police, brahińskim, gm, Brahin;
ma 29 osąd pełnonadziałowych. Dawniej
własność Rokickich; miejscowość obfitujące
w łąki i ryby; grunta dobrze uprawne, wzgór-
kowate. Ob. Arch. J. Z, R., cz. III, t. 2,
152. A Jel.
Molenda 1.) al. Molęda, młyn, pow. wie-

luński, gm. Mierzyce, par. Piętnów, odl. od
Wielunia w. 13; dm. 1, mk. 3, 2.) M.al.
Molendy, os. młynarska, wieczysto czynszowa,
w pow. łaskim, ob. Dłutów. 3.) M., os. w do-
brach Ozarnocin, pow. łódzki.
Molendy 1.) wś, pow. kozienicki, gm. Po-

liczna, par, Brzeźnica, odl, 11 w. od Kozienie.
Posiada 22 dm., 177 mk, 2749 mr. ziemi
dwors, i 458 mr. włośc. Są tu trzy młyny.
Ziemia folwarczna należy w części do rządu.
W 1827 r. wś kośc,, par, Sieciechów, 10 dm,,
149 mk. 2.) M. al. Molędy, ob. Kłobukowo-
Molędy, w pow. lipnowskim.

Molenie, wś, pow. wyłkowyski, gm. Kopso-
dzie, par, Wierzbołów, odl. 22 w. od Wyłko-
wyszek, ma 11 dm., 78 mk.

Moleniszki, wś, pow. wyłkowyski, gm.
Bartniki, par. Łankieliszki, odl. Il w. od

_ Wyłkowyszek, ma 14 dm., 111 mk.
Molenszczyzna al. Wysoczyzna, 0s., pow.

stopnicki, gm. i par. Busk, odl. 16 w. od Sto-
pnicy. Leży pod samym Buskiem, ma źródła
mineralne siarczano-solne. Rozl. mr. 91: gr.
or. i ogr. mr. $8, nieuż, i place mr. 3; bud.
mur. 2, z drzewa 6; płodozmian 6-polowy.

Molesko, przyl. dóbr Dąbrowa, w powiecie
mławskim,

Molestowitz (dok.), ob. Mullwiżz,
Moleyen? (dok,), jezioro na terytoryum m.

. Morąga (ob.).
__ Molgi, wś włośc, i folw. pryw. nad Dzitwą,
pow. lidzki, w 1 okr. polic, gm. iokr. wiej-
ski Lida, o 147 w. od Lidy, 8 dm., 97 mk.
O pół wiorsty bliżej Lidy leży folw. pryw.
M. lub Śerafiny, który 1868 r. liczył 12
mieszk.
Molhawsen (dok.), ob. Młynary.
Molhusen (dok.), ob. Mżynary.
Molid, chatyi młyn w Stulpikanach, pow.

kimpoluński, nad pot. Ostrą; wzniesienie 626
m. npm, Br, G.  
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Molima, wś, pow. wileński, w 3 okr. po-
lic., gm. Gredrojcie, okr. wiejski Łabejkiszki,
o 19 w. od gminy, 6 dusz rewiz.

Molinka, rz. w gub, mohylewskiej, prawy
dopływ Soży.

Molitany, wś, pow. rypiński, gm. Starory-
pin, par. Strzygi, odl. o 8 w. od Rypina, ma
10 dm., 94 mk,, 155 mr.gr.
Molkau (niem.), ob. Małki. Wspomnia-

ne w księgach szkodowych Krzyżaków (ob.
Gresch. d. Stądt. Kulm, v. Schultz, II, str.
158). Kś. Fr.
Molken (niem.), leśn., pow. brodnieki, st,

p. Brodnica,

Molkenhaus al. Molkenschloss, właściwie
Bolkoschłoss, ruiny starego zamku w Eichberg,
pow. szumowski,
Molkówka, polana w obr. gm. Witowa,

w pow. nowotarskim, w dolinie chochołow-
skiej, na zach. od pot. Chochołowskiego, w Ta-
trach nowotarskich. Przytyka do niej wierch
Furkaska. Br. G.
Moilehnen (niem.), majątek chełm., pow.

fiszhuski, st. p. i tel., okr. urz. stanu cywil.
Laptau, 38 kil. odl. Obejmują 198*30 ha roli
orn. i ogr., 4550 łąk, 29:10 pastw., 3550
boru, 10'10 nieuż., razem 318*50 ha; czysty
dochód z gruntu 3581 mrk, Słynna owczar-
nia, założona już r. 1854. W 1856 r. 106
mieszk, Kś. Fr.

Molina, wś, pow, lubliniecki, 2 m, od Lu-
blińca. Posiada od 1757 r. kościół ewangie-
licki, filialny, murowany, dwie szkoły: ewang.
od 1767 r. a katol. od 1818 r. Pierwsza ma
14, druga 175 uczniów. Paraf. katol. Siera-
ków. M. ma 830 mr. roli, 311 mr. łąk, 434
mr. ogrodów, pod budynkami i zaroślami.
W 1848 r. 86 dm. i 685 mk. (w tem 53 ew.),
Do M. należy folw. Kompolla, młyn Mokrosz,
kuźnica Mokrusz, folw. Neuhof, Folw. M.
stanowił część dóbr Ciasna. Br. Ch,

Mollwitten (niem.), wś, pow. iławski, st,
p. Iławka, W 1850 r. 79 mk. Okr. urz. stanu
cywil. Beisleiden.

Moliwitz, niem., 1288 r. Malewicz, 1358 r,
Molwicz, wś, pow. brzeski na Szląsku pruskim,
Posiada kościół par. ewang., szkołę ewang,,
warsztaty płócienne, W 1843 r. 95 dm,, 525
mk. (27 katol.). Na polach M. zaszła w dniu
10 kwietnia 1741 r. bitwa Prusaków (pod
wodzą Leopolda Dessauskiego) z Austryakami
(pod wodzą Neipperga). Zwycięstwo tn od-
niesione rozstrzygnęło o posiadaniu Szląska,

Molne, wś, pow. dubieński; na mocy tran-
zakcyi kolbuszowskiej z 1753 r, przez San-
guszkę odstąpiona Lubomirskiemu,
Molner Lache (dokum,), ob, Młynówka

tczewska. zł,
Moinica, dawniej rzeka, dziś struga (Ene,

Orgel. więk, Grójec) w pow, grójeckim; po-
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czątek pod wsią Wilcza Góra, płynie ku
wschodowi pod Grrójcem i pod Kącinem wpada
z lew. brzegu do Kraski al. Krasny. Długa
około 12 wiorst, J. Bliz.

Molnica, rzeczka pograniczna, na wscho-
dniej granicy Bukowiny z Multanami, po-
wstaje na mokrzadłach pogranicznych, we
wschodnim obszarze gm. Staniowiec Dolnych
(Unter-Stanestie), w pow. sereckim. Zabraw-
szy od praw. brz. pot, Radiwolę, płynie na
płd., wschodnią granicą gm. Pojen, Tereblestie,
Synowiec Górnych i Dolnych, Rogożestie,
Kindestie i Góry Molnicy. W Rogożestie
przyjmuje z praw. brz, pot. Rakowiec. W G6-
rze Molnicy wpada do Seretu z lew, brzegu.
Długość biegu 22 kil, Br. G.
Moloczkowycze, tak w dokum. z 1456 r

(Akta grodzkie, t, II, str. 151 i in.), zowie się
wieś Mołostkowice (ob.).
Mołodiaer Miihlen, ob. Wiewolnica.
Molsdorfowo, wś, pow. inowrocławski, 10

dm., 74 mk,, 59 ew., 15 kat.; 18 analf. Poczta
w Dąbrowie, tel. ist. kol, żel. w Inowro-
cławiu, M. St.

Molsehnen, niem., dobra ryc., pow. króle-
wiecki, st. p. i tel. Kuggen, 2 kil, odl., okr.
urz, stanu cywil. Schónwalde. Mają z folw.
Blóstau 49] ha roli or. 1ogr., 95:40 łąk, 61:50
pastw., 38:50 boru, 1590 nieużyt, razem 702:
30 ha; czysty dochód z gruntu 14276 mrk.
Pokłady torfowe. W 1856 r. 94 mk. £ś. Fr.
Molsen (dok.) ob., Moldzie,
Molster (niem.), rzeka w zachod, części

pow. kołobrzeskiego,

Molstow, niem., największy dopływ Regi
w Pomeranii, wstępuje przy Broitz z powiatu
kołobrzeskiego, w pow. Greifenberg i ucho-
dzi pod Behlkow do Regi.

Molstow (niem.), 1.) dobra ryc. nad rz. tej-
że nazwy, w Pomerdnii, pow. Greifenberg,
st. p. Dargislaff, 3 kil. odl., mają 648*78 ha
obszaru, czysty dochód z gruntu wynosi 6333
mrk. Właśc. Niemiec, 2.) M. (niem.), dobra
ryc. w Pomeranii, pow. Regenwalde, st. p.
Ritzenhagen 3kil. odl., obszar wynosi 1113:83
ha, czysty dochód z gruntu 7814 mrk, Właśc.
v. Borcke, Kś. Fr.
Molthainen (niem.), ob. Maltenen, Dla uzu-

pełnienia nadmieniamy tu, że wś ta zwana
Moltheinen, Molteinen, Molthenen, dok. Molteynen,
Molteyn, ma kośc. paraf. ew., który dawniej był
katoliekim. Proboszcz posiadał 4 włóki i po-
bierał 5 łastów mesznego, r. 1466 był prob.
Baltazar Lószenstein; predykańci luterscy po-
Jawiają się tu już w 1560 r. (ob. Script. rer.

arm. I, str. 382). Że tu dawniej istniał
dwór krzyżacki, powiedziano już pod Maltei-
RR,aleprzez omyłkę napisano tam, że leżał
w Bambii (Script, rer. Pruss, II, str. 709),
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podczas kiedy go szukać należy w ziemi bart-
skiej, Kś. Fr.
Moltke (niem.), kopalnia, ob. Koronowo,
Moltkesruhm ob. Kuckarki 2.),
Moltow (niem.), dobra ryc. w Pomeranii,

pow. kołobrzeski, st. p. Gr. Jestin, 22 kil.,
obejmuje 54501 ha; czysty dochód z gruntu
1048 mrk,. Właśc. Niemiec. Kś, Fr.
Moluch, os. młyn. nad strum. bezim., pow.

wieluński, gm, Galewice, par. Cieszęcin, odl.
od Wielunia w. 30; dm. 1, mk. 13.
Moluki al. Maluki, wś rząd. nad Mereczan-

ką, pow. trocki, w 4 okr, polie.. gm. Orany,
okr. wiejski Bortele, o 12 w. od gminy a 56
w. od Trok, 6 dm., 75 mk. katol. (21 dusz
rewiz.); należy do dóbr rząd. Orany. |
Molwat (dok.). Według Toeppena jestto

rz, Dawina, uchodząca do Szeszupy, dopływu
Niemna (ob. Śeript. rer. Pruss, II, str. 689).
Molza, niem. Moldsen, wś, pow. ostródzki,

st. p. i okr. urz. stanu cywil. Łukta, W 1856
r. 212 mk, Kś. Fr.
Mołakalnia al. Malekalnia, zaśc. rząd,,

pow. święciański, w 2 okr. pol., gm. i okr.
wiejski Dawgieliszki, o 2 w. od gminy a0
26 w. od Święcian, 3 dm, 27 mk. katol.
(12 dusz rewiz.).
Mołcza 1.) albo Moleza, wśi folw. w pobliżu

rzki t, n., dopływu Berezyny, w wschodnim
krańcu pow, bobrujskiego; wieś ma 21 osad;
miejscowość poleska, grunta lekkie. 2.) M.,
dobra nad rzką t. n., pow. bobrujski, w 2 okr.
pol. paryckim, własność Puszczyna, 275 włók;
propinacya, przystań na Berezynie i młyny
przynoszą około 500 rs.; miejscowość odludna,
poleska. A. Jal.
Mołczadka, lewy dopływ Mołczadzi (ob.),

bierze początek na granicy pow, nowogrodz-
kiego i słonimskiego, w moczarach za wsią Ja-
raszewo; płynąc w kierunku zachod. około
dwóch mil ku mezku Mołcządzi stanowi grani-
cę wzmiankowanych powiatów i ma młyny
w Jaroszewie, w Dobrem-Polu i pod mczkem
Mołczadź; tu z prawej strony zasila się dość
bystrą rzeką Sworotwą, poczem wchodzi w
pow. słonimski, płynie równolegle do granicy
pow. nowogrodzkiego; pod wsią Podłoziane ma
staw i młyn, pod zaściankiem Zazuli przyjmu-
je z lew. strony bezim. rzkę a dalej z tejże
strony rzkę Ladzinkę al. Ledzinkę; pod wsią
Ogrodniki, zbliżywszy się do granicy powiatu
nowogrodzkiego, mą dwie tamy i dwa młyny,
dalej płynie koło folw.'i mczka Dworzec; za-
sila się z lew. str, kilku małemi strugami i ma
młyny, następnie płynie koło wsi Koczki i pod
mezkiem Nowojelnia wpada do Mołczadzi.
Długość biegu około 5 mil, dość bystra, w wie-
lu miejscach ma brzegi malownicze i na bło-
niach piękne łąki, | Al. Jel.
Mołczadź (w Dykc. Echarda nazwana Mol-
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care), mko przy ujściu rzki Sworotwy do Moł-
cządki, pow. słonimski, na płn.-wsch. od m.
pow., w pięknym położeniu, przy linii dr. żel,
wileńsko-romeńskiej; ma 1128 mk. (524 męz.
i 604 kob.), w tem 702 żydów. Cerkiew paraf.
i kapl. na cmentarzu grzebalnym; dawniej był
tu kośc. dek. słonimskiego (z kaplicami w Lu-
szniewie, Wyszowie i Łotwicach), M. zruj-
nowany przez ogień, uwolniony był w 1654 r.
od wszelkich podatków i stanowiska na lat
cztery. W 1879 r. zgorzał w ?/, częściach.
Okolice górzyste, grunta piaszczyste i zwiro-
wate, lasów mało. Paraf. praw. dekan. (bła-
hoczynia) dzięciolskiego liczy 2497 wier-
nych (1266 męz. i 1281 kob.). St. dr. żel, wi-
leńsko-romeńskiej M. (urzęd. Mołczad), wraz
z st. poczt, i tel., pomiędzy st. Nowojelnia (o
25 w.) a Baranowicze (o 26 w.), odl. 162 w.
od Wilna, 63 od Lidy, 189od Pińska, a 301
w.od Kobrynia. O M. wspomina Wieliczko
w Kronice, t, III, 552. J. Krz,
Mołczadź, lewy dopływ Niemna, bierze po-

czątek w pow. nowogrodzkim, w okolicy wsi
i folw. Sieciewiny (Sitewiny), w pobliżu go-
ścińca w Nowogródka do Poczapowa, z lewej
strony; kierując się na południe przepływa
około wsi Igielniki i Janowicze, pomiędzy nie-
mi a wsią Zaroj zasila się dwoma rzkami z le-
wej strony; za wsią Kużmicze przyjmuje z le-
wej str. małą rzkę i ma młyn, pod wsią Bo-
ryszyn (Boryczyn) przecina gościniec nowo-
grodzko-poczapowski, ma tu młyn i zwraca
się ku zachodowi, pod wsią Kościuki przyjmu-
je w siebie rz. Jatrę z lewej str., następnie
rzkę Koryeę z pr. strony; za wsiami Koryce
al. Korzyce i Kruciłowo wchodzi w pow. sło-
nimski pod wsią Rabki, pod mezkem Nowo-
jelnia rozlewa się w jezioro, ma młyni przy-
Jawszy zlew. str. rz, Mołcządkę (ob.) zwraca się
prawie pod kątem prostym na zach., pod Nowo-
siołkamima przejazd, staw i młyn; pod wsią Sy-
lifoną zasila się z lew. str. bezim, rzką, a pod
wsią Orliną, przyjąwszy Osówkęz prawej str.,
ma młyn na stawiei przecina gościniec dzię-
ciołowski (dziatłowski). Za Orliną płynie oko-
ło wsi Borowiki i Tilemony tworząc zakręty
i odnogi; pod wsią Bubny zasila się z pr. str,
rzką Pietrówką, pod wsią Ujście rz. Promszą,

' po za wsią Koski rozszerza znacznie koryto,
tworzy rozlewy, zatoki i wpływa w pow.
lidzki około wsi Grażgały al. Eżgały (t. II,
str. 567 mylnie podano Gieżgołdy), zasila się
rzką Dzielką (al. Dzielówką) z lew. strony,
dalej przerzyna lesiste miejscowości, pod wsią
Miesiłówka ma młyn i po za nią wpada do
Niemna naprzeciwko m, Bielce. Długość biegu
wynosi około ośmiu mil. Brzegi M, w wielu
miejscach malownicze, obfitują w łąki; w dol-
nym biegu spławiają na niej drzewo w porze
wiosennej do Niemna. A. Jel,  
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Mołczanów, ob. Mołczany, i
Mołczanówka 1.) Wielka al. Rużyńska,

wś nad bezim, pot, wpadającym do Rastawy,
pow. skirski, przy trakcie poczt. z Rużyna do
Skwiry, w 2 okr. pol., gm.i par, katol. Ru-
żyn (o 12 w.), ma 1306 mrk, Cerkiew paraf.
pod wezw. ś. Dymitra, wzniesiona w 182 r.
na miejsce dawniejszej, założonej w 1746 sę
poprzednio należała do paraf. unickiej w Ja-
hniatynie. Podług lustracyi z 1741 r. paroch
jahniatyński posiadał w M, 6 chałup. Obecnie
do cerkwi należy 104 dzies. ziemi, Przez po-
la M, przechodzi wał zwany Zmijowym.2.) M.-
Mała, wś nad rzką Kalenną, pow. skwirski,
par. kat. Skwira, ma 840) mk, płci ob. (1830
prawosł*, 10 kat), Cerkiew paraf, pod wezw.
ś, Parascewii, drewniana, wzniesiona w 1746
r. na miejsce dawniejszej, Należy do niej 43
dzies. ziemi, J. Krz.
Mołczanówka, wś, pow.skałacki, odl. o 10

kil. na płn. od Skałata, graniczy na wschód
z Zadnieszówką i Mysłową, na płd. z Potapa-
nówką i Skałatem starym, na zach, z Ohmie-
liskami, na płn, z Bogdanówką (st. kol. żel,
Karol. Lud, między Tarnopolem a Podwoło -
czyskami), Rosochowałcem i Supranówką, Ob-
szar dwor. gr. or. 396, łąk 3; włośc. gr. or.
1028, łąk 43, pastw, 11 kw. m. Ludn. rz.-kat.
505, paraf, Skałat, gr.-kat. 295, par. Chmieli-
ska, izrael. 28. Należy wraz z całym kluczem
skałackim do spadkobierców Sohaji Rosen-
stocka.

Mołezanowo, folw., pow. święciański, w 3
okr. pol., gm. Kobylnik, okr. wiejski Chomejki,
o 49 w. Święcian, 1 dm., 12 mk. katol., wła-
sność Cywińskich; do dóbr M. należą wsie Pi-
szcze (14 dusz rewiz.) i Szuściekie (17 dusz),
Mołczańska-Huta, wś, pow. jampolski, ob.

Huta (t. III, 234—1).
Mołczańska Łuka ob. Zuka- Mołczańska.

Mołczany, wś i folw., pow. tomaszowski,
gm, Dołhobyczów, par. Oszezów, ob. Dołhoby-
czów,

Mołczany 1.) wś włośc. nad jez. Miadzioł,
pow. święciański, w 3 okr. pol., gm. Kobylnik,
okr. wiejski Qhomejki, o 9 w. od gminy a 49
w. od Swięcian, 3 dm., 31 mk., ztego 22 katol.,
9 prawosł. 2.) M., wś., pow. rzeczycki, w 4
okr. pol. rzeczyckim, gm. Rowieńska-Słoboda,
przy drogach z Kaporówki do Korystania i ze
Słobody-Rowieńskiej do wsi Kozie, ma 28
osąd. Nazwa ta ma prawdopodobnie związek
z plemieniem słowiańskim Mołezan al. Mil-
czan, o którem wspominają dziejopisarze i co
zaznaczył Bustachy Tyszkiewicz w opisaniu
pow. borysowskiego (str. 443—444), Porów.
Milcz. 3.) M., ws., pow. sieński, gm. Moszka-
ny, 12 dm., 54 mk,, z których jeden zajmuje
się kowalstwem, J. Krz.i A. Jel.
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Mołczany, w dokum. Mołczanów, wś, pow.
starokonstantynowski, par. Starokonstanty-
nów, w 1 okr. pol., na płn.-wsch, od Krasiło-
wa, w 1867 r. było tu 37 dm. Na mocy
tranzakeyi kolbuszowskiej Sanguszko w 1758
r. darował M. Kar. Szydłowskiemu.

Mołczany, wś nad rz. Bałyżkiem al. Batoż-
kiem, do Morachwy wpadającym, pow. jam-
polski, gm. Pieńkówka, o 20 w. od st. dr. żel.
odeskiej Jaroszynki, o 25 w. od Zmierynki a 50
w. od Jampola, w płn.-zach. części pow. Jam-
polskiego, 185 osad, 864 mk., 10027/ą dzies,
ziemi włośc., 886 dz. dwor. Cerkiew pod we-
zwaniem N. P. liczy z Pasynkami 1092 par.
i 68 dz. ziemi. Jest tu kościół paraf. katol.
dek. jampolskiego, pod wezw. ś. Wojciecha,
wymurowany w 1797 r. przez 'Trzecieskich,
1124 parafian, rozrzuconych we wsiach M.,
Aleksiejówce, Andrzejówce, Działowie, Hucie
Mołczańskiej, Kacmazowie,  Kopesterzynie,
Łuce Mołczańskiej, Pasynkach i Telelińcach.
Wieś ta założona przez braci Małczanów, na-
leżała do Zamoyskich, Koniecpolskich i Lubo-
mirskich (do klucza Szarogrodzkiego). Przy
dziale majątków Stanisława Lubomirskiego
w 1776 r. dochód z tej wsi oznaczony na 8814
złp. W końcu zeszłego i w początku bież. stu-
lecia posiadali ją Trzeciescy, po rozpadnięciu
się fortnny M. także rozdzielone na części. Naj-
większą część posiadała Wyszomirska, drugą
SBokulska, 2 voto Wyszomirska; obie te części
nabył prof. z Odessy Bohdanowskij. Trzecia
część należy do Maryi hr. Jezierskiej (do 400
morgów), nabyta od Wilezopolskich; czwar-
tą część Potockiej, do 200 morgów, zwaną
Siomaki, nabył ex-urzędnik Gidziński już
od Holeckich, Dr, M.

Mołczyńice, wś, pow. starokonstantynow-
ski, ob, Mączyńce.
Mołdaczany, wś, pow. poniewieski, o 27

w. od Poniewieża, z zarządem gminy obejmu-

jącej 3025 dusz.
Mołdawa, ob. Wełitawa.
Mołdawa, rz., ob. Motława.
Mołdawa, Moldawa, Moldowa, al. Śulica,

przysiołek Szypotu Kameralnego, w pow. ra-
dowieckim, nad górnym biegem Mołdawy,
przy ujściu Łukawy północnej do M., w oko-
licy górskiej. Od płn,-wsch. wznosi się Hre-
beń Mołdawski ze szczytem Spensową, 1298
m. wysokim, od wsch. szczyt Poreika, 1425
m. wys, a od płd.-zach. Styrbul, 1479 m,
npm. Br. G.
Mołdawa, rzeka bukowińska, ma źródło na

płn. od Mołdawy, przys. Szypotu Kameralne-

80, w pow. radowieckim, pod Hrebenem Izwo-

rem (1348 m.). Niektórzy podają, jakoby M.
powstała ze zlewu potoków Łukawy i Smide-
stie; tymczasem Łukawa (ob.) jest pierwszym
dopływem Mołdawy na górnym jej biegu,  
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Smidestie zaś, al. Hroby, przytokiem Łukawy.
Od źródeł swoich płynie na płd. doliną górską,
wśród obszernych łąk, mija Briazę; od Fundu-
la mołdawskiego wykręca się na wsch. krę-
tym łukiem; zrasza obszar Pożoryty i Kimpo-
lungu mołdawskiego. Tutaj, od ujścia potoku
Szandru, wygina się na płn., opływa Fisenau,
przys. Wamy i samę Wamę, gdzie z lew. brz.
zabiera potężny dopływ Mołdawicę. Odtąd
w kierunku wsch. płynie po pod Frasyn, Buk-
szoję, a dosięgłszy Górę Humorę, zwraca się
na płd.-wsch. i płd, Kornolunczem występuje
z granic Bukowiny i przechodzi do Multan,
gdzie w kierunku płd. płynąc, poniżej Roma-
nu uchodzi do Seretu z praw. brz., Długość
biegu w obrębie Bukowiny 96, ana Multa-
nach 93, razem 189 kil. Według W. Pola
długość M. wynosi 23 mil czyli 173 kil. Do-
lina M. jest szeroka i podłużna aż do wsi Po-
żoryty. Między Kimpolungiem a wsią Wamą
ciągnie się ona wyłomem, który leży przy Fi-
senau; pod Górą Humorą wypływa z gór,
okrąża stopy podgórza karpackiego bukowiń-
skiego i przechodzi w końcu na stepy moł-
dawskie. Spad wód jej podają następujące
liczby: 1250 m. (źródło), 873 m. (powyżej
Briazy), 731 m. (Fundul mołdawski), 647 m.
(Kimpolung mołdawski), 590 m. (ujście Kal-
derusa powyżej Kisenau), 542 m. (ujście Moł- -
dawicy), 514 m. (ujście pot. Suchej), 474 m.
(pod Górą Humora), 394 m. (granica bukowiń-
ska), 250 m. (ujście). M. poczyna być spła-
wną od przys. Mołdawy, żeglowną zaś mogła-
by być dla małych statków począwszy od
wystąpienia z granie bukowińskich, Do M.
wpadają od praw. brz.: Łukawy dwie, Tatar-
ka, Tatarkuca, Fagetel, Botuszel, Putna, [z-
wor, Praska, Kaselor, Szandru, Kalderus, Ba-
latruk, Sucha, Buskoja, Woroniec, Izwor Bia-
ły, Larga, Isaki, Balkoja, Walesaka, na Mul-
tanach zaś: Sucha, Ryska, Bogało i Topolica.
Lewe dopływy są: Briaza, Niagra, Liefile,
Morosan, Tymon, Kailor, Sadowa, Izwor Mo-
ra, Korletan, Deja, Lele, Hurdys, Mikleusa,
Mołdawica, Dobra, Bielcak, Tocila, Cetaceli,
Humora, Bukowce, Stojaniassa, Korlatai8o-
musz. Wody gościnne bywają na M, o 6. Ja-
nie, 8. Jakóbie i ś. Michale, w czasie słotnej
jesieni. Spław idzie dziennie przy dogodnej
porze 42—5f() kil. Średni stan wód sprzyjał-
by najwięcej spławowi, ale dla miejscowych
zawad spław idzie tylko na wielkiej wodzie.
Spław składa się z 6, 8—10 sztuk okrągłego
drzewa, a ten ładuje się budulcem różnego ro-
dzaju i unosi ładunek 16, 20—25 centnarów.
W górnym biegu przeszkadzają spławowi ja-
zy rybackie, w średnim zaś biegu i poniżej
zbyteczna szerokość łożyska, w którem rzeka
często dzieli się na liczne ramiona martwe.

Mieszkańcy doliny nadmołdawskiej trudnią się
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na górnej przestrzeni spławem i chowem by-
dła, poniżej rolą i chowem wołów. Br. Q.
Mołdawanka, ob. Mołdawianka.
Mołdawia, ob. Multany.
Mołdawianka al. Mołdawanka, wś nad rz.

Sinicą, pow. bałcki, gm. Daniłowa Bałka, par.
Hołowaniewskie; 80 osad, 506 mk., 1179 dz.
ziemi włośc., 1763 dz. ziemi dwors, Własność
dawniej Potockich, dziś udiełów. — Dr. M.
„Mołdawica, rzeka bukowińska, nastaje na

płn.-zach, obszarze wsi Mołdawicy Ruskiej,
w pow. kimpoluńskim, na tak zwanej Czarnej
Kiczerze, z połączenia się dwóch potoków gór-
skich Turkuleca i Czerneńkiego, spływających
z płn-wsch. stoków góry Feredeu (1460 m.)
i płynących głębokimi jarami górskimi na
płn.-wschód, prawie równolegle. Powstały na
Czarnej Kicerze potok przyjmuje nazwę Ar-
dżeba i płynie ku płn.-wschodowi wśród la-
sów Mołdawicy Ruskiej, doliną górską, nad
którą od płd, (prawy brzeg) rozpościera się
dział górski Obezynaą Kurmatura (1023 m.), a
od płn, (lewy brz.) pasmo Jelemska (1088 m.).
Przyjąwszy od lew, brz, Rososzę Małą, zwra-
ca się na wsch., płynąc doliną, wśród której
legły chaty wsi Ardżela, aż po ujście potoku
Raszki. Od tego miejsca wygina się na płd.,
przez obszar Mołdawicy Ruskiej, od której
bierze nazwę swą, doliną rozleglejszą; nastę-
pnie w kierunku płd.-wsch. mija Watrę Moł-
dawicę, Framozę i Wamę, gdzie zlewa swe
wody do Mołdawy z lew. brz. Liczne potoki,
mniejsze i większe, zasilają ją obustronnie.
Z praw. brzegu uchodzą do M.: Longulec, De-
makusza, Walkan, Boul, Wasyli, Deja z Deji-
cą, Puska i Flory. Z lew. brzegu zaś zabiera:
Rososzę Małą, Dubul, Raszkę, Koryszoty, Ty-

_ motej, Putnę, Czumornę, Lupoję, Dragozę,
Frumozę, Bradze i Fundoj, Długość biegu od
Czarnej Kiczery wynosi 40) kil, Spadek wód M.
wskazują liczby: 810 m. (połączenie się źró-
dlanych potoków); 732 m. (ujście Raszki);
_656 m. (ujście Putny); 570 m. (ujście Dei);
548 m. (pod mostem w Wamie); 542 m.
(ujście), Br, G.
Mołdawica Ruska al. Mołdowica Ruska, Ru-

ska Mołodowycia, Bussmoldawiiza, WŚ w pow.
kimpoluńskim, nad Mołdawicą. Obszar tej wsi

__ graniczy od płn, z obszarem gm. Ardżela i Pu-
tny, od wsch, z obszarem Buczawicy, Czumor
ny i Watry Mołdawicy, od płd, z Russ pe
Boul, a od zach. z obsz, Briazy, Obszar tej
gminy przerzyna rz, Mołdawica, z płn. na
płd. płynąca, na połać wschodnią i zachodnią,
Zabudowania legły po obu brzegach rzeki i na

- dolnych jej dopływach, jak Demakuszy 1 Pa-
tny. W zachodniej połaci nastają potoki Tur-
kulec i Czerneńka, do której uchodzi Surdu-
kowaty pot., tworzące rz. Mołdawicę, zwaną
w górnym biegu Ardżelem, Oprócz tego z pod  
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Paskana wypływa potężny pot. Demakusza,
który wzdłuż swego biegu oddziela obszar tej
gminy od obszaru Russ pe Bouł, Tenże przyj-
muje z lew. brz. pot. Tomuatyk i Rososz, wy-
tryskujący dwiema strugami z pod Fesedeua,
Na zach. granicy wznosi się Weszy wieliki i
małyj (1490 m.), Seredna (1385 m.), Feredeu
(1460 m.), Redwan (1336 m.) nad pot. Czer-
nenką; na płd. Paskan (1483 m.). Na dziale
między Turkulecem a Rososzem mamy szczyt
Turkułowa (1256 m.), między Rososzem a Ar-
dżelem grzbiet Obczyna Kurmatura (1048 m.
i 1086 m.); między Demakuszą a Mołdawicą
grzbiet Czokon (860 m.). W wsch. połaci pły-
ną do Mołdawicy potoki Raszka, Koryszoty i
Putna, mające na obszarze tej gminy swe źró-
dła. Przy ujściu Raszki jest góra Raszkowice
962 m. Wzniesienie granicy płn. czyni 1195
m. npm. Między Koryszotym pot. a Putną
wznosi się 'Tymotej, 1168 m. wys., z pod któ-
rego wypływa pot. Tymotej, podążający do
M. Na wsch. granicy szczyt Dubrawnik (1140
m.) i Manasterz (980 m ). Nazwy gromad chat
są: Na Sugrewach, nad granicą z Ardżelem;
na praw. brz. Mołdawicy: Błohan, Swatowa
duszka i Czokan; nad górną Putną: Berluk,
Sekries; na lew, brz. M.: Raczka, Dołha i Run-
kul Fromosa; między Putną a wsch. granicą:
Putna i Dubrawnik. Mk. 1484 (r. 1880). Sąd
pow. w Kimpolungu. Poczta w Watrze Mołe
dawicy., W miejscu cerkiew paraf. gr.-nieun.
Własność funduszu religijnego. Br. G.
Mołdawica Watra, ob. Watra Mołdawica.
Mołdawka, wś nad rz. Mołdawką (Dere-

niuchą), o 5 w. od ujścia jej do Bohu pod Ho-
łoskowem, pow. bałcki, w 6 okr. polie., Boho-
pol, gm. Lipoweńka, par. kat. Hołowaniew-
skie; 76 dm., 562 mk,, 2613 dz. ziemi dwors.
orn. i 48 nieuż,, 1350) włośc,; cerkiew ś, Mi-
kołaja ma 64 dz. ziemi, Okolica stepowa, go-
spodarstwo ogranicza się do chowu bydła na
wielką skalę. Fabryka cukru, jedna z najda-
wniejszych w kraju, dziś nieczynna. M. zało-
żona w XVII w. przez Mołdawian, nabyta
następnie przez Potockich, przeszła później
do Ostrowskich, dziś Mikołaja Różyckiego,
Mołdawka, rz., dopływ Bohu, ob. Dere-

niucha.
MołdawskajBanilla, ob. Banilla. W 1881

r. miała 3350 mk.
Mołdawski Fundul, ob. Fundu Moldawi,

W 1880 r. 1958 mk. Własność funduszu reli-
gijnego.

Mołdawskie stepy. Tak Skalkowski zo-
wie stepy w okręgu jasskim, |
Mołdawsko, wś, pow. turczański, 16 kil.

na płd.-wsch. od Turki, 10 kil. ną płd,-wsch.
od sądu powiat, i urzędu poczt, w Boryni. Na
płn. leży Ryków, na wsch. Zawadka, na płd.
Zadzielsko, na płd.-zach, i zach. Jabłonów.



 

Płn.-wsch. narożnik wsi przepływa Zawadka,
dopływ Stryja. Wchodzi ona tu z Zawadki
i płynie zrazu na płd.-zach., potem na płn, do
Rykowa. Od lew, brz. zabiera w obrębie wsi
małe strugi. Na wsch. leży las Klewa. Własn.
więk, (Towarz. dla prod. leśnych w Wiedniu)
ma roli or. 42, łąk i ogr. 48, past. 47, lasu 74
mr.; własn, mn. roli or. 198, łąk i ogr. 95,
past. 103 mr. W r. 1880 było 148 mk. w gm.
(obrz. gr.-kat., należących do górskiego rodu
Bojków). Parafia rz.-kat. w Turce, gr.-kat.
w Bachnowatem. We wsi jest cerkiew. Da-
wniej należała ta wieś do dóbr koronnych, do
do krainy ilmickiej, ekonomii samborskiej a
ziemi przemyskiej. W sumaryuszu dokumen-
tów (rkp. Ossol. M 2837, str.57 i 58) czytamy,
„A. 1566 fer. secunda post festum SetiJacobi
Apost. Samboriae. Facultas Magnif. Starze-
chowski providis Kosthoni et Olexae Kraśnie-
kim locandi villam in rivulo „„Mołdawski* ac
in ejus promontoriis, qui rivulus complectitur
in se alium rivulum, dictum „„Krzciwiny*; vi-
delicet a villa Zawadka powierzch góry Kliwa,
et villa nobilium Komarniki, powierzch pola
dieti Zworcze, a villis vero regalibus Wysoe-
kie et Jabłonowa, powierzch Pohrobiszcza
Przysłupem i po Zarubankę, eodem nomine
appellandam. In qua ad scultetiam 2 lanei, et
tertius pro poponatu, cum molendino, torqua-
tili, in loco, al. na ujściu, ubi prefatus rivulus
intrat, in rivulum Olniczek, ad quod molendi-
num obszar annectitur, eum taberna hortula-
nis, de dationibus tertia parte, tortis, stre-
mnis, incorporantur. Ratione quorum seulte-
tus ad onera consueta compellitur. Cujus per
Sigismundum Augustum subsecuta confirmatio
Knyszyni die 5 martii A. 1568. „A. 1578
die20 Junii. Leopoli, Consensus Stephani re-
gis super cessionem advocatiae in villa Moł-
dawskie, cum omnibus attinentiis secundum te-
norem litterarum originalium, per Fedkonem
Terlecki-Advocatum patrem in personam Jacz-
konis Terlecki-filii cum conservatione Jaczko-
nis, circa possesionem advitalem, ejusdem ad-
vocatiaę factus'', W lustracyi ekonomii sam-
borskiej z r. 1686 (rkp. Ossol. Ne 1255, str.
158 i nn.) czytamy: „Wś M. ma łanów 2.
Z tej wsi nie oddają takiej powinności jako
zinnych, ale tylko ogółem płacą dwiema ra-
tami czynsz, to jest na Ś, Marcin zł, 25 i na
ś. Wojciech zł, 25. Z popostwa dają zł. 2 gr.
5. Innych tedy ta wieś żadnych powinności

„nie odprawuje ani do nich ma być pociągana''.
Inwentarz ekon. samb. z r. 1760 (rkp. Ossol.
M 1682, str. 188) podaje następujące szczegó-
ły: „Wś M. osiadła na łanach 27/,. videlicet
siany łan 1, koszony 1'/,, pustego '/,. Z os0b-
na wójtowskich 2, popowski 1. Chlebnika ad
praesens znajduje się in M 8. Czynsze tej wsi

(wymienione szczegółowo) czynią 51 zł, 11 gr.  
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Wójtostwa w tej wsi posesorami IchMość Pań-
stwo Jan Wysoczański i Maryanna z Komar-
niekich, małżonkowie, vigore którego hibernę
na gardekurów J. Kr, M. i inne onera fundi
płacić powinni. Chaszcze pod tą wsią różne
drobne znajdują się. Poddani tej wsi różne
swoje krzywdy przedkładali: 1) Iż im pół ła-
nu pola „„Smolejowskie'* nazwanego do wsi
Rykowa odebrano; 2) że do wsi Zawadki od-
jęto łąki z lasem „Soliszcze* nazwane; 3) iż
gromada Zadzielska i Ichmość Wójtowie ta-
meczni znaczną część gruntu przywłaszczyli
sobie na miejscach „Kliwa'i ,,Dział* zwanych;
4) iż gromada Jabłońska wraz z posesorem
wójtowstwa gruntą odrywają i lasy dezolują;
5) iż Jm. pan posesor wójtostwa Jabłonowa
szkodę czyni, zboża zabiera; 6) iż JmP. Domo-

żyński, paroch tutejszy, gruntu „Swedoru'
nazwanego używa, a podatku żadnego nie
daje; 7) iż JmP. wójt tej wsi Mołdawska do
niezwyczajnych nad inwentarz pociąga ro-
bocizn'*, Lu. Dz.

_ Mołdyniany, wś, pow. święciański, w 3-im
okr. police., gm. i okr. wiejski Melegiany, o 4
w.od gminy a 23 od Święcian, 11 dm., 79
mk., w tej liczbie 60 kat., 19 starow. (30 dusz
rew.); należy do dóbr Rekiecie-Bielikowiczów.

Mołmotki al. Mołomotki, wś i dobra, pow.
sokołowski, gm. Repki, par. Wyrozęby, odl.
od Siedlec 28 w., od Sokołowa 12 w., od rz.
Bugu 7 w. Dobra M. z przyległ. we wsi Gałki
Ruskie i Kanibród mają rozl. mr. 929: gr. or.
i ogr. mr. 545, łąk mr. 46, past. mr. 27, lasu
mr. 263, nieuż, i place mr. 47; bud, mur, 4,
z drz. 17; płodozmian 8-polowy; młyn wodny
i staw na rzece bez nazwiska. WŚ, M. os. 18,
z gr. mr. 1l; wś Gałki Ruskie os, 25, z gr.
mr. 247; os, Konibród gr. mr. 40. Dobra
M., w skład których wchodziły jeszcze Gałki
Ruskie i Kanibród, należały do Anieli z Zaho-
rowskich Pociejowej, wdowy po Ludwiku Po-
cieju, strażniku w. ks. litew., od której w r.
1758 nabył je Aleksander Chądzyński za su-
mę 70,000 złp.; następnie w początkach tego
wieku drogą sukcesyi przeszły na własność
Kobylińskich, a w r. 1873 Bogusławskich, Od
r. 1874 stanowią własność Karoliny Koryciń-
skiej, M. mają 12 dm. i do 200 mk. Z. Cz.
Mołocha, rzka, ob. Mołoczna.
Mołochów, była osada z gorzelnią koło

Kotowa, pow, brzeżański.
Mołochwa, rz., dopływ rz. Wiechry z pra-

wej strony, w pow. kraśnieńskim gub. smo-
leńskiej,

Mołocice, mylnie podane w t. V, str. 733,
zamiast Małocice.

Mołocina, tak pod art. Denhofówka, myl-
nie nazwano rzkę Mołoczną (ob.).

Mołoczański liman, ob. Mołoczna.
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Mołoczki, wś w płd. stronie pow. rzeczyc-
__ kiego, w okr. police. brahińskim, gm. sawicka,
04 w. od Prypeci z lew. strony, przy drogach
ze wsi Mosany, Borszczówki i Ułasy do Ore-
wicz, na płn.-zach. od m. Ozarnobyla, ma 22
osąd, cerkiew; miejscowość nizinna, obfita
w łąki błotne, Niegdyś własność kijowskiego
monasteru michajłowskiego, następnie owrue-
kiego zaruczajskiego, potem dominikanów kim-
barowskich. Ob. Arch. J. Z, R., cz. I, t.4,
79, 107, 108; cz. III, t. 2, 609; cz. III, t. 3,
512; cz. VI, t. 1, dodatki 232,

Mołoczki, wś i dobra nad Teterowem, pow.
żytomierski, w 4 okr. polic, gm. i par. kat,
Krasnopol, na płd. od Troszczy, o kilka w, od
Krasnopola; cerkiew, kapl. kat., fundowana
przez Giżyckiego, początkowo drewniana, póź.
niej murowana, piękny pałac i ogród, założo-
ne w latach 1815—20, młyn na Teterowie;
w 1867 r. było 52 dm, Należały niegdyś do
klucza krasnopolskiego ordynacyi ostrogskiej,
na mocy tranzakcyi kolbuszowskiej odstąpio-
ne w 1753 r. przez Sanguszkę Lubomirskie-
mu, później własność Bartłomieja Giżyckiego,
kasztelana wyszogrodzkiego, po 1863 r. na-
byte od Giżyckich przez hr. Zamoyską. Do
dóbr M. należy kilka folwarków: M., No-
sówka, Strumiłówka, Lichosiółka, mających
1200 dusz rewiz.; wzorowe gospodarstwo rol-
ne. Na drodze pomiędzy Krasnopolem 4 M.
stoczona była d, 27 maja 1881 r. zwycięzka
bitwa przez oddział Różyckiego. Opis M. po-
mieścił J, B. Liwski w Tyg. ilustr, z 1881 r.,
M 296. J. Kre.
Mołoczkowice, ob, Mołoszkowice,
Mołoczna, wś, pow. nowogródzki, w 1 okr.

polic. nieświeskim, gm. Wsielub, 6 osad,
Mołoczna, zwana też Mołocha al. Minkowi-

0a, rzka w pow. taraszczańskim, dopływ Rosi
z prawej strony, bierze początek na polach
wsi Horoszków z kilku potoków, przepływa
około wsi: Piatyhor, Łobaczów, Hałajki, Cze-
repina, Tajnicy Denhofówki i pod Zrajkami
uchodzi do Rosi, Przyjmuje strumienie pły-
nące około wsi Nienadycha, Zydowczyka i
Krywczunka, M da.:.
Mołoczna al. Mołoczne Wody, rz. w gub.

tauryckiej, płynie na granicy pow. melitopol-
skiego i berdiańskiego; niedochodząc do mo-
rza Azowskiego tworzy liman Mołoczański.
Wspominana przez kronikarzy małoruskich.

Mołoczne, wzgórze w gub. kijowskiej, z któ-
rego rz. Mołoczną bierze początek, w zachod-
niej sronie pow. taraszczańskiego,
Mołoczne Wody, ob. Jołoczna,

Mołoczno 1.) folw. nad bezim. dopływem
rz. Wyzenki, pow. słucki, w 1 okr. police. stą-
robińskim, pomiędzy wsią Mozole i mkiem
Wyzna; miejscowość równa, dość leśna, łąki  
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obfite. 2.) M., folw., tamże, dziedzictwo miej-
scowej rodziny Podczekajewych, wraz z fol-
warkiem Miła-Roskosz 65 włók obszaru; gle-
ba dobra, łąki obfite, A. Jel.
Mołoczno, jezioro w dobrach Biała, pow.

lepelski.
Mołoda al. Mloda, w narz. ludowem Moło-

daja, rzka w pow. mozyrskim, właściwie ko-
niec rz. Mogilny (0b.), wpada do Uborcia, do-
pływu Prypeci, z prawej strony. Przyjmuje
rzki Wilczyrów, Bronkę i Krymkę, 4. Jel.
Mołoda, struga w gub. witebskiej, prawy

dopływ Kaspli, dopływu Dźwiny. —.
Mołodą, rz. górska, wypływa w Karpatach

wschodnich, z pod samego grzbietu graniczne-
go, między Galicyą a Węgrami, na płd. obsza-
rze Lolina, w pow. dolińskim; płynie parowem
leśnym na wschód, a zabrawszy od praw.
brzegu leśny potok bezimienny, zwraca się na
płn.-wsch, i przybiera nazwę Poharecka rze-
ka, a poniżej, od ujścia Heczy, nazwę Piska-
wy; nazwa Mołody ustala się od ujścia Ha-
nińca (0b.). Rzeka ta górska podąża dziką,
górską doliną na płn.-wsch. Od płn. legły
nad nią działy górskie Hyczowa (1259 m.),
Mszana (1724 m.), Mołoda (1192 m.) i Jajce
(1600 m.); od płd, zaś dział Haniniec (1196
m.), Parenki (1737 m.), Muńczuł (1470 m.),
Grofa (1752 m.), wreszcie odnogi Kaniusia,
Eo płn. stronie na wschód od: Mszany aż po
Łomnieę rozległy się płd, odnogi Grorganu
ilemskiego. Od ujścia Mszany płynie M. do-
liną szerszą i pod Osmołodą wpada do Łomni-
cy z lew, brzegu. Długość biegu wynosi 20 kil.
Z praw. brz. przyjmuje Ruską, Haniniec i Ko-
telec, z lew. brz, Heczę i Mszanę. Przedstawia
krainę pstrąga. Zródła leżą na wys. 1050 m.;
ujście Heczy 951 m.; ujście Mszany 787 m.;
ujście 717 m. npm. Br. Q.
Mołodawa, ob. Młodawa.
Mołodawa, wś nad Dniestrem, pow. cho-

cimski, par. kat, Ohocim; ma 151 dm. (w 1868
r.), 1080 dz. ziemi włośc. a 1251 dz. dwors,
razem z nieużytkami; cerkiew drewniana, 16
młynków, przeprawa promem przez Dniestr,
Należała kolejno do Tabanowa, Korneszta-
nów, Dragoszewskich, Rossetów, od tych, dro-
gą wiana, przeszła w dom Maurocordatów, a
od tych, również jako wiano, do Suceów, od
których w 1848 r. nabyta przez Juliana Dzi-
kowskiego; dziś Władysławskich. X. M. O.
Mołodców, ob. Modelów. ©

Mołode, wś, pow. borysowski, w okr. polie,
łohojskim, przy drodze z Łohojca do Hanie-
wiez, 16 osad włócznych, miejscowość górzy-
sta 1 lesista. A. Jel.

Mołodecka, wś nad rz. Uziną, pow. wasil-
kowski, paraf, prawosł. Sucholasy (o 5 w.),
318 mk.; w 1740 r. było tu 28 chat, Należy

4



do dóbr Białocerkiewszczyzna hr, Branie-
kich.
Mołodecka, rz. w pow. kaniowskim, ucho-

dzi do rz. Łehlicza przed wsią Demońszczyzną.
Mołodeckie, sioło rząd. nad bezim. dopły-

wem rz. Babanki, pow. humański, o 3 w. od
st, Babanów, 1589 mk. obojga płci; cerkiew
drewniana pod wez. ś. Mikołaja, wzniesiona
w 1799 r., ma 36 dz. ziemi, J. Kre.
Mołodeczno (Echard w Dykc. zowie Moło-

dzieczno), mko i dobra nad rz. Uszą, pow. wi-
lejski, w1 okr. polic., gm. i okr. wiejski M.,
przy b. drodze poczt. z Wilna do Mińska, oraz
w pobliżu (o 11/4 w.) od linii dr. żel. lipawo-
romeńskiej, o 110 w. od Wilna a 20 w. na płd,
od Wilejki. Nędznie zabudowane, ma 1332
mk, (629 meż, i 708 kob.), po większej części
żydów. Dwie cerkwie: paraf., drewniana, pod
wez, N, M. P.,, przerobiona w 1865 r. z kościo-
ła kat., i dawna unicka, pod wez. ś, Koźmy i
Damiana na cmentarzu grzebalnym; dom mo-
dlitwy żydowski; szkoła ludowa, seminaryum
nauczycieli wiejskich, zarząd |-go okr. polie.
(stanu), sądu pokoju oraz komisarza do spraw
włościańskich (mirowego pośrednika), Dalej
znajduje się w M. piękny i rozległy pałac,
poprzednio zamek obronny, wzniesiony przez
ks. Zbaraskich, a przerobiony na pałac przez
późniejszych dziedziców Ogińskich, którzy
wznieśli tu w 1758 r. kościół paraf. drewnia-
ny, oddany w 1762 r. trynitarzom, osadzonym
w murowanym klasztorze przez Tadeusza i
Annę z Radziwiłłów Ogińskich, kasztelanów
trockich. Zakonnicy ci posiądali dość liczną
bibliotekę. Od 1809 r. istniała tu 5-kl. szkoła
z zakresem gimnazyalnym, zostająca pod wie-
dzą uniwersytetu wileńskiego, w której, po-
między innymi, kształcili się początkowo Ale-
ksander Tyszyński, krytyk i profesor szkoły
głównej warszawskiej, oraz Antoni Muchliń-
ski, oryentalista, profesor i dziekan uniwersy-
tetu petersburskiego. Szkoła ta w 1863 r.
zamienioną została na seminaryum nauczy-
cieli wiejskich wyznania prawosł. Pierwszą
wzmiankę o M, spotykamy pod 1389 r., w któ-
rym d. 16 grudnia Dymitr Korybut, ks. No
wogrodu Siewierskiego, wydał tu dokument,
zapewniający wierność hołdowniczą Włady-
sławowi Jagielle i królowej Jadwidze D. 6
lipca 1501 r. król Zygmunt nadał dobra M.
kn. Michałowi Iwanowiezowi Mścisławskiemu,
pod warunkiem dawania koni pod przejazd
posłów i gońców. Nadanie to potwierdził król
Zygmunt przywilejem z 12 lipca 1511 r. Ten
Michał kn. Mścisławski umarł około 1525 r.,

pozostąawiwsży trzy córki: Nastazyą, Teofilę i
Agrafienę. Pod d. 4 maja 1558 r. Bazyli (Wa-
sili) Rahoza wystawił dokument sprzedaży
dworca mołodeczniańskiego, nazwanego uro-
czyszczem Zelazkowszczyzną, który nabył od  
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ks, Zbaraskiego, wojew. witebskiego, dany
kn, Bohdanie Mścisławskiej. D. 1 maja 1561
r. Andrzejowa Michajłowiczowa Sanguszkowa
Koszyrska, starościna łucka, zapisuje kniahini
Bohdanie Michajłównie Mścisławskiej czwar-
tą część M,, którą z podziału od sióstr swych
dostała, z dworcem od Wasila Rahozy kupio-
nym. W 1567 r. cała M, przeszła na własność
kn. Nastązyi Stefanowej Zbaraskiej, wojewo-
dziny trockiej, która zapisała ją swemu mężo-
wi. W 1617 r. całe M. znajduje się w posią-
daniu Lwa Sapiehy, kanelerza lit., którzy 20
sierpnia 1681 r. sprzedał ją Stanisławowi Sze-
miottowi, podkomorzemu żmujdzkiemu. Testa-
mentem Szemiott zapisał M. z folwarkami Ra-
jewszczyzną, Mysotą, Dyrmowiczami, oraz ma-
jatek Sieliszcze z folw. Lewkową synowcom
swoim a synom Wacława Szemiotta, zostawia-
jąc bratu tylko dożywocie, pod warunkiem, że
jeśliby część tych dóbr miał komukolwiek
zbyć, albo też długami ciężkiemi obciążyć,
wtedy nie tylko sam ale i potomstwo jego od
posiadania ich mają odpaść a majętność ma
przejść na własność Paców. D. 23 kwietnia
1626 r. Wacław Szemiott zapisuje majętność
Pisarzewszczyznę i Dyrmowicze synowi swe-
mu Stanisławowi. Pomimo zastrzeżenia testa-
mentu Stanisława Szemiotta, małżonkowie Wa-
cław Janowicz i Katarzyna z Karpiów Szemiot-
towie d. 16 stycznia 1628 r. sprzedają M.
z folw. Więzowiec, Mysota al. Dyrmowicze,
Pisarzewszczyzna i Rajewszczyzna Aleksan-
drowi (rosiewskiemu, wojew. smoleńskiemu,
za 87,825 złp., z ewikcyą na dobrach Wier-
pianach i Graciżach, w ks. żmujdzkiem leżą-
cych. Wynikłaą z tego powodu później sprawa
sądowa. I tak pod d. 18 listop. 1652 r. znaj-
dujemy pozew w sprawie Mikołaja, Kazimie-
rza, Joanny i Stanisława Szemiottów ze Słusz-
ką i Przyjemskim i małżonkami ich z domu Go-
siewskiemi, oraz z Kotłem, natenczas poseso-
rem M, o niesłuszne nabycie tych dóbr pra-
wem wieczystem, pomimo testamentu Wacła-
wa Szemiotta. D. 18 września 1711 r. biskup
Bogusław Grosiewski sprzedaje M. Ogińskie-
mu, W 1728 r. dziedzicem M., Hanuty, Bie-
nicy, Lewkowa i Sieliszcza był Michał Ko-
ciełł, podskarbi lit. W 1736 r. Kazimierz Ko-
ciełł, ssta markowski, dziedzic M, i Hanuty,
zeznał testąment, z którego widać, że córka
jego Rozalia była za Kazimierzem Ogińskim,
sstą babinowiekim. Wd. 13 maja 1738 r.
Kazimierz i Rozalia z Kociełłów Ogińscy za-

pisują M. z folw. Więzowiec, Rajewszczyzną i
Mysotą Tadeuszowi Ogińskiemu, pisarzowi lit,
Pod d. 14 czerwca 1740 r. Pac, kasztelan po-
łocki, posiadający połowę M., ustąpił ją Mar-
cyanowi Ogińskiemu, wojew. witebskiemu.
August III d. 14 listop. 1740 r. dał Tadeuszo-
wi Ogińskiemu, kasztel, trockiemu,' przywilej
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na dwa targi tygodniowe (w niedzielę i pią-
tek) oraz dwa jarmarki: na ś. Mikołaja w ma-
Ju i na Pokrowę w październiku. W d. 19
stycznia 1744 r. Marcyan Ogiński, wojew.
witebski, ojciec Tadeusza, ustępuje połowę M.
Rafałowi i Teresie z Ogińskich Oskierkom,

_ dzieciom. Oskierkowie ci odebrawszy w 1745
r. swą należność, ustąpili M, Tadeuszowi Ogiń-
skiemu, kasztel, trockiemu. Biskup wileński
Zienkowicz pod d. 3 grudnia 1747 r. dał po-
zwolenie na wystawienie w M. szkoły żydow-
skiej i na prawo chowania umarłych. W 1783
r. M, przechodzi na syna Tadeusza — Franci-
szka Ksawerego, kuchmistrzą lit., po śmierci
zaś tegoż w 1819 r. przechodzi sukcesyą na
jego synowca Michała Ogińskiego, podskar-
biego lit. i senatora państwa rossyjskiego,
W 1832 r. M, podpadło exdywizyi za długi i
rozdzielone zostało na wiele części, Dziś po-
siadają tu części: hr. Jan Tyszkiewicz, Adam

|. Łopaciński, sukcesor Tomasza, Juszyński, Mo-
rawski, Bolesław Łopaciński, Modzelewski,
Raczkołski, Burzymowski, Berkman, Alina
Niezabytowska, sukcesorka Antoniego Łopa-
cińskiego. Pod względem historycznym M.
pamiętne jest pobytem Napoleona w 1812 ż;
który wracając z pod Moskwy zatrzymał się
tu, przenocował i porzucił resztki wielkiej ar-
mii. Stacya dr. żel. lipawo-romeńskiej M. na
przestrzeni Mińsk-Wilno, pomiędzy Uszą (o 16

_w.) a Zalesiem (o 22 w.), odległą jest o 72 w.
od Mińska a 101 od Wilejki. Dekanat prawo-
sławny (błahoczynie) mołodeczniański obej-
muje 17 parafijs M., Marków, Lebiedziew,

 Łotygołę, Jarszewicze, Chożów, Nosiłów, Wia-
zyń, Radoszków, Ilię, Chołchło, St. Krasno-
siele, Horodek, Rogów, Biesiadę, Ohotenczyń-
ce, razem 40,805 wiernych. Cerkwi paraf.

znajduje się 17, fil 12, kaplic ementarnych
_25 i kaplie innych 4, Mołodeczno gmina skła,-
da się z 5 okręgów wiejskich: M., Wielkie Sio-
ło, Rajewszczyzna, Mojsicze i Chożewo, i li-
czy 105 wsi, 464 dm. i 4060 włościan płoi
ob. W skład okręgu wiejskiego M,, oprócz
mka M., wchodzą wsie: Buchowszczyzna iSznury oraz zaścianki: Ciwidówka, Buszewica
i Mościszcze, J, Krzeicą, K.
Mołodelczyn al. Mołodzielczyce, wś rząd.,

pow. piński, w 3 okr, polic., gm. Lemiszewi-
cze, 148 mk. Za czasów rzplitej królewszczy-
zna w wojew. brzeskiem, w pow. pińskim,w 1717 r. razem z Morozowiczami płaciła hy-
berny, czopowego i podymnego 260 złp. (Vol.
Leg. VI, str. 191, wyd. Ohr.), W 1775 r.
wraz ze sstwem krasnosielskiem, w skłąd któ-
rego wchodziła, została oddana Adamowi Skir-
muntowi, posłowi pińskiemu (Vol. Leg, KIM,
str, 418, wyd. Ohr.). i A. Jel,
Mołodia al. Molodia, wś, pow. czerniowiec-

ki, 12 kil, na płd.-wsch. od Czerniowiec, gra- 

niczy od płn. z Ostrycą, od wsch. z Mamornicą,
Łukawicą, Kotulem bańskim, wreszcie z No-
wosielicą w Multanach. Od płd. przytyka do
obszaru Preworok i Tereszen, od zach. legły
wsie Uzahor, Korowia, Wołoka i Mihuczeny.
M. leży na płn.- wsch. od traktu cezerniowiee-
kiego, na wyżynie nad praw. brzegiem potoku
Dereluj, tworzącego zach. granicę M., wcho-
dzącego dwukrotnie na obszar M., a uchodzą-
cego w Ostrycy do Prutu od praw. brz. Przez
wieś płynie potok bezim, z płd, ku pła. i zle-
wający się do Dereluja, Po płn, stronie wsi
rozpościera się polne wzgórze Caryna stara
(237 m.), na płd. zaś dział bański (3381 m.).
W płd. stronie obszaru wytryską potok Nie-
wolnica, z lasu Trzy potoki zwanego. Płynie
w kierunku płn., raz po wsch,, raz po zach.
stronie gościńca czerniowieckiego, i na zach.
wsi wpada do Dereluja. Zabiera on wody
z zach. obszaru tejże gminy, między nimi
pot. Rakowiec. Płn. część wsi, nąd granicą
z Ostrycą, zwie się Okopy, nad ujściem Nie-
wolnicy chaty i młyny, Niewolnieą zwane;
w płd, części obszaru, przy gościńcu legł
przysiołek Franztal (leśniczówka i karczma),
a między gościńcem i zach. granicą zabudo wa-
nia i młyny Dereluj, nad potok. t. n. W 1880
r. 4192 mk. Należy do sądu pow, w Czer-
niowcach. Pocztą w miejscu, Własność fun-
duszu religijnego. Br, G.

Mołodiatycze, ob. Mołodziatycze,
Mołodiatyn, pow. kołomyjski, wś górska,

nad pot. Demienówką. Potok ten przepływa
z zach, ku wsch, zabierając mnóstwo drobniej-
szych potoków, i w odl, 3-7 kil. na wsch. łą-
czy się w Peczyniżynie z pot. Słobódką, prze-
pływającym sławną ze swych kopalni nafty i
wosku ziemnego Słobodę Rungórską, M. gra-
niczy od wsch. z Peczyniżynem, na płd. z Mar-
kówką, na zach, z Czarnym Potokiem i Łan-
czynem, na płn. z Sadzawką. Obszar dwor.
gr. or. 1], łąk i ogr. 82, past, 76, lasu 2675
mr.; włośc. gr. or. 288, łąk i ogr. 1819, past.
182, lasu 39 mr. Ludność: rz.-kat. 14, par,
Kołomyja, gr.-kat. 1080, par. w miejscu. Cer-
kiew pod wez. N. P. Marvi, filia Markówka
409 dusz, razem 1489 gr.-kat. Dek, pistyński,
dyec. lwow. Sąd pow, i urząd poczt, Peczy-
niżyn, szkoła fil. o | naucz., kasa pożyczk,
588 zlr. w. a.; należy do dóbr rząd, Istniały
dawniej dwie warzelnie soli, pierwsza zam-
kniętą została w 1787 r., druga w 1820 r, -
Mołodiw (rus.), ob. Młodów.
Mołodkowce, ob. Mołotkowce,
Mołodkowicze, ob. Mołotkowicze,
Mołodów, wś, pow. kobryński, przy dro-

dze z Motola do Pińska, własność Skirmuntow.
Wykup za ziemię włośc. wynosił 30,868 rs.
89 kop. Założona w 1880 r. cukrownia spło-
nęła w 1835 r. W M, urodził się Aleksąn-
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der Skirmunt, twórca przemysłu fabrycznego
w Pińszczyźnie. I KM.
Mołodowa, ob. Młodawa.
Mołodowce al. Młodowce, rus. Młodiwci,

część Brusna Nowego, pow. cieszanowski,
Mołodowo, wś i folw. nad bezim. dopł.

Newdy, pow. nowogródzki, przy drodze ze wsi
Rudniki do Łohotek; wś ma 20 osad pełnona-
działowych, folwark, dziedzictwo Jodków, ma
191/, włók, dochód z młyna i propinacyi; miej-
scowość dość leśna, gleba urodzajna. 4. Jel.
Mołodowycia Ruska, ob. Mołdawica Ruska,
Mołodowyczi (rus.), ob. Młodowice.
Mołodusza, wś, pow. rzeczycki, własn. He-

ktora Przybory, 4785 dz, ziemi dwors,
Mołodatyń, wś, pow. chełmski, gm. Żmudź,

par. Kumów, odl. 10 w. od Chełma, Ma po-
kłady kamienia wapiennego. W 1827 r. wś
rząd., 29 dm., 146 mk. Folw. i wś M. rozl. mr.
556: gr. or i ogr. mr. 328, łąk mr. 92, lasu
mr. 112, nieuż. i place mr. 24; bud. mur. 2,
z drz. 6. WŚ M. os, 38, z gr. mr. 619.

Mołodycz, wieś, pow. jarosławski, leży
w piaszczystej i lesistej równinie, 210 npm.,
nad małym dopływem Lubaczówki. Przez wieś,
otoczoną od zach, dużym borem, zwanym Ko-
łówką a od wsch. takimże borem zwanym
Wbaczyńskim, prowadzą dwie drogi: jedna
z płn. na płd. ze Starego Dzikowa do Zarada-
wy, druga przez lasy z Sieniawy (18 kil.) do
Oleszyc. Wś ma cerkiew par. gr. kat. i nale-
ży do par. rz.-kat. w Rudawie. Jest tu szkoła
począt. Z 1339 mk. jest 513 rz.-kat. a 1127
gr.-kat, Obszar więk. pos. ks. Jerzego Ozar-
toryskiego, ma 365 roli, 81 łąk, 130 pastw. i
4058 mr. lasu; pos. mn. 1421 roli, 704 łąk,
382 past; i 29 mr. lasu. Dawniej wyrabiano
w tych lasach smołę. Jest tutaj szkoła ludo-
wa i kasa pożycz. gminna z kapit. 624 zł. w. a.
Cerkiew par. drewn., zbudowana 1716 r. Do
par. (dyec. przemyskiej, dek. jarosławskiego)
należą przysiołki: Piskorze, Starzyna, Warca-
by, Kaczmarze, Puczyna, Zastawne, Ihnasze,
Piły, Topskie, Kopań, Maczugi, Leśnietwo i
Zarodowe, z ogólną liczbą1899 gr.-kat, Uposa-
żenie parocha składa się z 50 mr. roli, 11 mr.
lasu, dodatku 12 sągów drzewa w połowie so-
snowego a w połowie dębowego i 208 zł. w. a.
dodatku do kongruy. Ta wś graniczy na wsch.
z Buczyną i częścią Zaradawy, na płd. także
z częścią Zaradawy, na zach. z częścią tej sa-
mej wsi a na płn. z lasami i Milkowem. Mac,

Mołodyja, ob. Mołodia,
Mołodylczyce, ob. Mołodzilczyce.
Mołodyłów, ob. Modelów.

, Mołodyłów, wś, pow. nadworniański, leży
śród lasów, o 7.5 kil. na płd. od Ottynii, gra-

niczy na wsch, ze Skopówką i Słobódką leśną,

na płd, z Siedliskami, na zach, z Bednarówką,
na płn, z Strupkowem. Obszar dwor. gr. or. 
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172, łąk 254, lasu 565 mr.; włośc. gr. or. 337,
łąk 340 mr. Ludn. rz.-kat.32. par. Ottynia,
gr-kat. 280 dusz, par. Hołosków; sąd pow.
Delatyn, urz, poczt., tel. i st. kol. żel. Iwow.-
czerniow, w Ottynii. Właśc, większej posia-
dłości Franciszek Kuntz. B. R.

Mołodyńcze, wś, pow. bobrecki, 38 kil. na
płd. od Bóbrki, 10 kil, na płd, od sądu pow.
w Chodorowie, 4 kil. na płd.-wsch. od urz.
poczt. i st. kol. w Bartnikach naddniestrzań-
skich. Na płn.-wsch. leżą Podliski, na wsch,
Czeremchów, na płd.-wsch. Wiszniów, na płd.
Żurów (obie w pow. rohatyńskim), na płd.-
zach. Holeszów (w pow. żydaczewskim). Wo-
dy płyną do Dniestru za pośrednictwem ma-
łych strug, przepływających płd., bagnistą
część obszaru (średnio 248 m. npm. wzniesia-
ną) od wsch. na zach. Płn. część obszaru
wznosi się do 310 m. Zabudowania wiejskie
leżą w środku obszaru, w str>nie płn. gorzel-
nia i folw. Środkiem wsi idzie dr. żel. lwow.-
czerniowiecka z Bortnik od płn.-zach. na płd.-
wsch, Własn. więk. ma roli or. 172, łąk i
ogr. 119, past. 164 lasu 609 mr.; wł. mn. roli
or. 593, łąk i ogr. 287, past. 105, lasu 1 mr.
Lasowe łąki tutejsze mają pokłady torfu.
W r. 1880 było 545 mk, w gm., 71 na obsz.
dwor. (między nimi 41 obrz. rz.-kat,). Par. rz.-
kat, w Chodorowie, gr.-kat. kapelania w miej-
seu, dek, chodorowski, archidyec. lwowska.
We wsi jest cerkiew, Lu. Dz.
Mołodyniec, ob. Mszanka,
Mołodziatycze al. Mołodiatycze, wś i folw.,

pow. hrubieszowski, gm. Mołodziatycze, par.
Trzeszczany. Posiada cerkiew paraf., urząd
gminny, gorzelnią produkującą za 35,000 rs.
rocznie. W 1827 r. 80 dm., 401 mk. Cerkiew
tutejsza, dawniej unicka, niewiadomej erek-
cyi; obecna z 1765 r. Dobra M. składają się
z folw.: M., Ostrówek, Haczyska, Maczuły i
Józefin; wsi: M., Korytyny i Majdan Wielki,
W 1866 r. rozl. wynosiła mr. 3176: gr. or.i
ogr. mr. 1818, łąk mr. 325, lasu mr. 975, za-
rośli mr. 36, nieuż. i place mr, 22. WŚ M. os.
79, z gr. mr. 688; wś Korytyny os. 12, z gr.
mr. 93; wś Majdan Wielki os. 22, z gr. 327.
Mołodziatycze gm. należy do sądu gm. okr, II
w Graboweu, st. poczt, Hrubieszów. Ma 16543
mr, obszaru i 4414 mk,, 6 szkół początkowych,
gorzelnią, browar, 2 cegielnie, fabrykę narzę-
dzi rolniczych, 4 młyny, 8 kuźni, W skład
gm. wchodzą: Bogutycze, Brzeście z folw.,
Dobromierzyce z folw., Drogojewka, Grdeszyn
z folw., Haczyska z folw., Józefin z folw.. Ka-
rolin folw., Korytyna, Majdan, Mołodziatycze
z folw., Ostrówek z folw., Peresołowice z folw.,
Trzeszczany z folw., Zaborce z folw. Br, Ch.
Mołodziejewo 1.) wś i folw. nad bezim,

dopł. Poni, pow. borysowski, gm. witunicka,

przy drodze z mezka Szklaniec do wsi Macie-
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jowie; wś ma 16 osad włócznych, grunta lek-
kie, miejscowość poleska. Folwark, własność
Zelazowskich, ma obszaru 555 mr.; niegdyś
było tu 18 włościan poddanych płci męskiej.
2.) M., folw., pow. ihumeński, w 2 okr. police.
śmiłowiekim, pomiędzy wsią Starzynki i folw,
Holomberg pod Dakorą; grunta płaskie, uro-

_ dzajne. A. Jel,
Mołodzielczyce, ob, Mołodelczyn.
Mołodzilczyce al. Mołodylczyce, okolica szla-

checka nad niezmiernemi moczarami kotliny
 Jasiołdy, pow. piński, w 1 okr. polic, łohiszyń-
skim; komunikacye przez wody i brody; 30

_ osad; łąk wielka obfitość, znaczny połów wiu-
nów czyli piskorzy. AL, Jel,
Mołodża, wś. pow. czerniowiecki, ob, Ma-

mornica,
Mołoga, miasto pow. gub. jarosławskiej,

przy ujściu re. t. n. do Wołgi z lew, brzegu,
0607-25 w. od Petersburga a 114 w. od m.
guber., pod 589 13' płn. szer. i 56007 wsch.
szer.; 4059 mk. (w tej liczbie 10 kat.), tru-
dniących się wyrobem słodu tudzież kaszy
owsianej i jęczmiennej, 4 cerkwie, szkoła po-
czątkowa, st, poczt. i przystań statków paro-
wych, bank miejski, Starożytne, wspominane
0d 1149 r., stołeczne udzielnego księstwa na
początku XIV w., warowne w XV, wcielone
do ks, moskiewskiego, spadło na osadę. Moło-
goski powiat ma na przestrzeni 91:88 mil kw.
al. 4496 w. kw., 101,723 mk,, trudniących
się rolnictwem, Powierzchnia równa, miejsca-
mi falista, obfitość rudy żelaznej, lasy zaj-
mują 279/, przestrzeni. |
Mołohłaczówka, wś, pow. święciański, ob.

Deguciszki 5.).
Mołohrady, wś, pow. rzeczycki, przy bi-

tym trakcie z Bobrujska do Czernihowa, do:
1864 r. st. poczt., o 18 w. od Rzeczycy,

_ Mołokisz, mylnie Mołokisze 1.) Wielkie, wś
nad rz. Mołokiszem, pow. bałeki, w 2 okr,
polie., gm, M., par. kat. Rybnica, 87 osad, 611
mk., ziemi włośc. 1055 dz., dwors. 1387 dz.
Cerkiew pod wez, N, P. Rożańcowej z 37 dz.
ziemi. Urząd gminny, do którego należą: M.
Wielkie i Małe, Gorawa (Haraba), Irżew (Er.
żewo),  Biełocz,  Wadyturkuł, Kastanówka,
Krasneńkie, Saraceja i Rybnica, razem 10 sta-
rostw wiejskich, 1163 osad, ludn. włośc. 3065
męz., 8061 kob.; ziemi włośc. w obrębie gm.
10,082 dz., w tej ilości ornej 7,591 dz., wy-
pada więc na jednego włościanina 1:66 dz;
oprócz tego w obrębie gm. zamieszkuje innych
stanów męz. 410, kob. 383; ziemi należącej do
prywatnych właścicieli i rządu 1712 dz., w tej
ilości ornej 5910 dz. W ogóle w obrębie gm.
ziemi jest 27,209 dz., w tem ornej 16,501 dz,
ludności 6,919 dz, Jest tu poczta konna wiej-
ska, odległa od stacyi dr. żel. kijow.-odeskiej
Krute o 18 w., od Raszkowa 21 w. Dawniej  
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dziedzictwo Koniecpolskich i Lubomirskich,
stanowiła część klucza kruciańskiego. W koń-
cu zeszłego stulecią dochód z niej oznaczony
na 848 złp. Dziś należy do Kulikowskich. Wś
bezleśna. 2.) M. Mały, wś nad Suchym Moło-
kiszem, pow. bałeki, gm. M. Wielki, par. kat.
Rybnica, 29 osad, 235 mk., ziemi włośc. 372
dz., dwor. 900 dz.; własność Kulikowskich,
Kamień do murowania, |
Mołokisz al. Okny, Francuzka, rzka w pow.

bałekim, bierze początek z bagniska z pod
Kuczmańskiego Szlaku, w pobliżu wsi Łopu-
szni al. Łobuszni, płynie z płn. ku płd.-zach.,
mija wsie Płot, Słobódkę, Grorawę (Harabę)
l poniżej wsi Mołokisz wpada z lewego brzegu
do Dniestru. Przyjmuje od praw, brz. Suchy-
Mołokisz, a od lew. Dolinę Krutą. JJ, Krz.
Mołomolińce, ob. Mormolińce.
Mołoskowice, wś w pow. jambuskim, gub.

petersburskiej, st. poczt. i st. dr. żel, baltye-
kiej, pomiędzy st. Tiesenhausen (o 8 w.) a
Weimarn (o 10 w.), o 104 w. od Petersburga
a 243 od Rewlu,
Mołostówka, wś, pow. czerykowski, gm.

Krasnopol, 60 dm., 381 mk,, z których 5 zajmu-
je się stolarstwem jako przemysłem domowym.

Mołoszki, wś, pow. żytomirski, z pałacem
i parkiem hr. Zamoyskiego. Jul. Wiel,
Mołoszkowice al. Mołostkowice, Mołoczko-

wice, rus, Mołoszkowyczi, z Kleindorfem, wieś,
pow. jaworowski, 16 kil. na płd,-wsch. od są-
du pow. i urz, poczt, w Jaworowie, 9 kil, na
płn.-wsch. od st. kol. w Kamienobrodzie. Na
zach. leżą Berdychów, Podłuby Wielkie i Mos-
berg, na płn. Szkło, na wsch, Wola Do-
brostańska i Dobrostań, na płd, Leśniowice
(wszystkie 3 w pow. gródeckim), Wody z ca-
łego obszaru wpadają do pot. Szkła, za pośre-
dnictwem Hnojeńca (ob.). Do niego podąża
jeden znaczniejszy potok, nastający na wsch,
gramicy wsi, płynący na zach, a zbierający
dopływy z przeważnej części obszaru. Płn.
część wsi przepływa dopływ Hnojeńca, pot.
Ponikło, od wsch, na zach. Zabudowania wiej-
skie leżą w płd. stronie obszaru (293 m.), na
płn. od nich kol. niemiecką Kleindort (Mała-
wieś), dalej na płn.-zach., blisko granicy Mos-
bergu, osada Fitel, a na płn. granicy grupa
domów Chamegi.Jest tu jeszcze prócz tego
grupa domów Husaków i folw. Henrykówka,
W płn, stronie obszaru wznosi się wzgórze
Mołoszkowice do 306 m. (znak triang.), Płn,-
wsch. część wsi zajmuje las „Buczyna, WŁ
więk. ma roli or. 38, łąk i ogr. 47, past. 10,
lasu 1527 mr.; wł. mn, roli or. 1007, łąk i
ogr. 206, past. 88, lasu 6 mr. W r. 1880 by-
ło 857 mk. w gm., 12 na obsz, dwor. (między
nimi 7 obrz, rz.-kat.). Par. rz.-kat, w Bruch-
nalu, gr-kat. w miejscu, dek. sądowo-wiszeń-
ski, dyec. przemyska. Do tej parafii należą
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Leśniowice. We wsi jest cerkiew. Za czasów
rzpltej należała wś do dóbr koronnych, dzier-
żawy Tuczapy, w ziemi lwowskiej, W r. 1456
zastawił Kazimierz Jagiellończyk tę wieś wraz
z innemi dobrami Piotrowi Szamotulskiemu,
kaszt. poznańskiemu, w długu 1300 grzywien
zwykłej monety i 1650 zł. węg., które u nie-
go na zapłatę wojennej wyprawy do Prus był
zaciągnął (A. G. Z., II, 151 nn.). W lustra-
cyi zr. 1652 (rkp. Ossol, M 2834, str. 113)
czytamy: „„Zasiadła ta wieś juxta lustrationem
anni 1627 na łanach 10, a pobory płacono
z łanów 3. Poddanych było na półłankach 20.
Teraz po spustoszeniu nieprzyjacielskiem nie
znajduje się tylko osiądłych ćwierci 7„MO
których siedzi poddanych 14, którzy sprzęża-
jem robią, od tych pługów trzy wychodzi, a
robić powinni 3 dni w tydzień od poranku
z ćwierci, Czynszu z ćwierci po gr. 24 czyni
zł. 5 gr. 12. Owsa z ćwierci po półmiarku,
przychodzi półmiarków 7 po gr. 15, czyni zł.
5 gr. 12. Owsa z ćwierci po półmiarku, przy-
chodzi półmiarków 7 po gr. 15, czyni zł, 3
gr. 15. Pół kapłona z ćwierci, przychodzi ka-.
płonów 3'/, po gr. 6, czyni gr. 21. Kura
z ćwierci |, przychodzi 7 po gr. 3, czyni gr,
21; z dziesięciny pszczelnej przychodzi zł. 10;
dani leśnej dostaje się na rok od niektórych
zł, 6; gromada za hajduka płaci zł. 4; pop
czynszu daje z półłanku zł. 1 gr. 1, do tego
za powóz tenże daje zł. 7. Poddani tej wsi
prząść powinni z przędzy pańskiej z pół!łanku
łokci 6, a z ćwierci łokci 3, Zagrodników by-
wało 18, ci płacili czynszu po gr. 6, rabiali 2
dni w tydzień, Komornicy bywali przedtem
w tej wsi, którzy rabiali dzień pańszczyzny.
Teraz zagrodnika i komornika żadnego nie
masz. Karczma w tej wsi jest, daje z roli
karczmarz czynszu 6 zł. Młyn jest, Mielnik
ną trzeciej mierze postanowiony, ten należy
i z karczmą do arendy generalnej tuczemp-
skiej. Stawu w tej wsi nie masz, Wybrań-
stwo albo sołtystwo jest w tej wsi na łanie
roli. Służbę wojenną odprawować z niego
powinno. Summa prowentu z tej wsi, okrom
młyna i karczmy, czyni 44 zł, 10 gr.* O po-
postwie w tej wsi czytamy na str. 115: „Nar
bożny Ławryn, pop we wsi krola JM(I Ma-
łoczkowicach, pokazał konfirmacyą a Vladi-
sląo quarto, rege Poloniae, Leopoli die 12 men-
sis octobr. A, 1634 listu niegdy JmP, An-
drzeja Grabi z Gorki, kasztelana międzyrzee-
kiego, jaworowskiego etc. ssty, nabożnemu
akarowi, popowi mołoczkowskiemu, ojcu te-

raźniejszego Ławryna, i temuż Ławrynowi
z ćwiercią roli i sianożęcią nadanego, de dat,
w zamku koźmińskim 28 maja 1580 r. uczy-
nioną, a potem przez teraźniejszego KrólaJMCI Jana Kazimierza Varsaviae die 18 Sep-
tem. A, 1654 miłościwie na też popostwo 
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konfirmacyą otrzymaną, Przy którym i my
pomienionego Ławryna i dzieci jego, jako taż
konfirmacya opiewa, wcale zacho wujemy i po-
wagą naszą lustratorską stwierdząmy.* W r.
1702 nadaje August II Teresie z Ossolińskich
Druszkiewiczowej dobra Tuczapy, Mołoczko-
wice i Zbadyn w wojew. ruskiem (Arch. Ber-
nard we Lwowie, 0. t. 480, str. 158). W r.1710 rozszerza August II prawo przysługują-
ce Julianowi Druszkiewiezowi do wsi Tucza-
py, Zbadyn i Mołoczkowice na żonę jego (ib.
U.t. 498, str. 1404). W r. 1757 zatwierdza
August III Procia, Semka i Wasyla Truli-
czów, wybrańców w Mołoczkowcach, do stwa
Jaworowskiego należących, w posiadaniu poło-
wy łanu wybranieckiego. (ib. O. t. 377, str.
1478). Wieś tę przyłączono po zaborze wraz
z innemi do klucza jaworowskiego, potem do
Janowskiego i sprzedano w r. 1858. Lu. Dz,
Mołoszów, las w płn.-zach, części Roda-

tycz, zwanej także M., pow. gródecki, Leży
na praw. brz. pot. Rakowa. Szczyt 269 m.
Przez płd. część lasu przebiega droga żelazna
Karola Ludwika, Lu. Dz.
Mołotków 1.) Mały, wś, pow. nowograd-

wołyński, w | okr, police, gm. Zołobno, 138
dusz włościan, ziemi włośc. 518 dzies, Należy
do klucza piszczowskiego hr. Alfredowej Po-
tockiej. Na polach M. Małego liczne są mo-
giły i kurhany z czasów wojen kozackich.
2.) M. Osiczny, wś, pow. nowogradwołyński,
w l okr, polie., gm, Piszczowo, 181 dusz wło=
ścian, ziemi włośc. 671 dzies, Należy do klu-
cza piszczowskiego, własność z książąt San-
guszków hr. Potockiej. L. R.
Mołotków, wś, pow. bohorodczański, o 12:5

kil. na płn.-zach. od Nadwórny, u źródeł 2-ch
potoków, które zwą się Łukawiec. Jeden
z nich przepływa tę wś od płd, ku płn. i
wpada do Bystrzycy, drugi w kierunku płn.-
wschodnim i wpada na wsch, od wsi Hwozd
do Bystrzycy Czarnej. M, graniczy na płd,z Biłkowem, na wsch. z Hwozdem, na płn,
z Starunią, na zach. z Babczem. Obszar dwor.
gr. or. (8, łąk 22, pastw. 89, lasu 292 mr.;
włośc. gr. or. 537, łąk 179, past. 239, lasu29 mr. Ludn. rz.-kat. 10 dusz, par. 0 8 kil.
napłn.-zach, w Sołotwinie; gr.-kat, 936 dusz,
par. w miejscu, dek. bohorodczański, dyec.
lwow. Sąd powiat. Sołotwina, urząd poczt. i
tel. Nadwórna, Właściciel więk. pos. Wło-
dzimierz Wilczyński, Istniały tu warzelnie
soli, zamknięte w 1821 r. Bi
Mołotkowee, wieś nad rzką Wołczynką,

pow. berdyczowski,05w. od wsi Wołczyń-
ca, 744 mk, prawosł, 10 kat., 7 żyd., 1738
dzies. ziemi, Do 1856 r. własność Antoniego
Kornilewskiego, dziś Sobieszczańskich, (Cer-
kiew pod wez. ś. Mikołaja, murow. z drewnia-
ną' kopułą i takąż dzwonnicą , Wzniesioną
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w 1799 r. przez Tadeusza Budzyńskiego; nale-
ży do niej 35 dzies. ziemi. J. Krz,
_Mołotkowicze, wś, pow. piński, w 2 okr.

polic. lubieszewskim, gm, żabczycka, ma 27
osad pełnonadziałowych; 112 mk.; miejscowość
poleska, grunta lekkie. A. Jel.
Mołotkowo, wś, pow. nowogradwołyński,

ob. Didowicze. Do wiadomości tamże podanych
dodać należy, że st. pocztowa leży pomiędzy
st, Korcem (o 121/, w.) a Nowogradwołyńskim
(o 151/4 w.).
Mołotniewo, jezioro w pow. grodzieńskim,

na wsch. od stacyi dr, żel. warsz.-petersb.
Porzecze,
Mołotów, rus. Mołotiw, przys. Demidowa,

pow. bobrecki. Jest tu par. gr.-kat. dek,
chodorowskiego, archidyec, lwowskiej, Do tej
pąr. należą Bukowina i Demidów. Jest też cer-
kiew pod wez. Przem, Pańs., kaplica pod wez.
8, Mikołaja i szkoła etat. I-klas. _ Zu. Dz.
Mołotówka, w narz. ludowem Małatouka,

prawy dopływ Myszanki, bierze początek
w pow. nowogródzkim, w lesistych moczarach
za wsią Niemiecka. Huta, płynie w kierunku
połud, około wsi Stretowo, poczem wchodzi
w pow. słonimski, przyjąwszy z prawej strony
bezim. rzkę, a z lewej Nowosadkę, przecina

_ szosę brzeską pod Małowidami i tu ma młyn
na stawie, następnie ubiegłszy odludnemi bło-
tami około 1 mili, wpada do Myszanki; dłu-
gość biegu około 3-ch mil. Na wiosnę, w cza-
sie przyboru, spławiają na M, w dolnym biegu
drzewo przez Myszankę do Szczary. A. Jel,
Mołowiany, wś, pow. szawelski, gm. Sza-

wle, 10 dusz, 311 dz, ziemi. J. G.
Mołożany, wś w płn.-zach. stronie pow.

borysowskiego, w 3 okr. polic, dokszyckim,
pomiędzy wsiami Słoboda i Liniejcy, 16 osad;
miejscowość wzgórkowata, dość leśna. A. Jel.
Mołożewo, wś i folw. nad rz. Bug, pow.

sokołowski, gm. Jabłonna, par. Grodek, odl.
20 w. od Sokołowa. W 1827 r. 24 dm., 173
mk.; obecnie 21 dm,, 231 mk,, J178 mr. Dobra

_M. składają się z folw. M.i Andropol, wsi
_ M., rozl. mr. 1086: folw, M. gr. or. i ogr. mr.
271, łąk mr. 87, past. mr. 90, lasu mr. 124,
nieuż. i place mr, 103, razem mr. 682; bud.
mur. 2, z drzewa 13; folw. Andropol gr. or.i
ogr. mr. 253, łąk mr. 4, lasu mr. 139, nieuż,
i place mr. 8, razem mr. 404; bud. mur. 2,
z drzewa 1; płodozmian 8- polowy. WŚ M. os,
37, z gruntem mr. 498,

 Mołożów, wś i folw., pow. hrubieszowski,
gm. Miętkie, par. Nabróż. Własność Wine.
Rulikowskiego, obejmuje 460 mr. roli or., 176
mr. łąk, 507 mr. lasu, 8 mr. ogrodu. We wsi
szkoła początkowa ogólna,

Mołożyn, wś i dwa folw., pow, rzeczycki,
w I okr, polic. brahińskim, gm. derażycka,
przy gościńcu z Brahina do Derażycz; wś ma  

74 osad pełnonadziałowych; miejscowość ró-
wna, grunta dobre; lud trudni się rolnictwem
i Hisactwem na Dnieprze. A. Jel,
Mołstów, ob. Molstów.
Mołtawa, Mułtawa, Mołdawa (Motława ?),

rz. w pow. płockim, poczyna się pod wsią
Czerzniewo, w gm. Rogozino, płynie ku płd.
pod Blichowem, Bodzanowem, Stanowem, Cie-
ślami i pod wsią Kępą Polską wpada z praw.
brz. do Wisły, Długa około 30 w. Pod Sta-
nowem przyjmuje z praw. brz, strugę płynącą
od Kanigowa. M. stanowiła dawniej część gra-
nicy między kasztelanią wyszogrodzką a zie-
mią płocką (ob. Mazowsze VI, 189). J. Bliz.
Mołtouniki wś, pow. rzeżycki, ob. Kle-

mentynów,

Mołabka, strumień w pow. lidzkim, prze-
pływa około wsi Gryszaniszki,

Mołupie, wś, pow. maryampolski, gm. An-
tonowo, par. Pilwiszki, odl. 17 w. od Maryam-
pola, ma 8 dm,, 106 mk.
Mołwityno, wś cerkiewna i st. p, w pow.

bujskim, gub. kostromskiej, o 30 w. od Su-
dysławia.

Mołynie, część wsi Piskorowie, w pow. ja-
rosławskim, w pła. stronie wsi. Wzniesienie
177 m. npm. Br. G.
Momainen (dok.) ob. Momehnen.
Momrecz, wś, pow. owrucki, między rzeka-

mi Noryń a Hrezlą.
Momehnen al, 4,- Neukof (niem,), dok, Mo-

matnen, Mommeyn, wś, pow. gierdawski st.
p. Skandau, tworzy osobny okr. urz. stanu
cywil., który r. 1880 miał 1270 dusz. W 1882
r. urodziło się 65 dz., umarło 38 os., zawarto
11 małżeństw. W 1836 r. 341 mk. W 1480 r.
był tu proboszczem Mikołaj Furman z dyec.
chełmskiej (ob. Seript. rer. Warm, I, str. 364).
Dziś stanowi M. osobną par. ewang. Kś, Fr.
Momina, Monina al. Manina 1.) Kościelna,

wś, pow. opatowski, gm. Boksice, par. Momina,
odl. 14 w. od Opatowa, posiada kościół paraf,
mur. z XV w. i dom schronienia dla 3-ch star-
ców i kalek, Ma 14 dm., 84 mk., 108 mr.
włośc. i 25 mr. dwors. Wś ta, którą Długosz
zwie zawsze Monina, była zdawna własnością
biskupów lubuskich, którzy zapewne założyli
tu kościół pod wez. ś. Wojciecha i uposążyli
plebana dziesięciną i łanem ziemi. W XV w.
stał tu kościół murowany, świeżo (za Długo=
sza) przyozdobiony i rozszerzony przez Jana
Wronikowskiego (Broniko wskiego ?), kantora
opatowskiego. Jeden łan kmiecy należał do
proboszcza, drugi do biskupa lubuskiego, któ-
ry miał tytuł własności i prawo patronatu.
Z ról karczemnych i od zagrodników szła
dziesięcina dla plebana (Dług. I, 643 i II,
469). Obecny kościół murowany mieści gro-
bowiec Józefa Grołuchowskiego, prof. uniwer.
wileńskiego i pracowniką na polu filozofii,

 



/M., par. dek, opatowski, 2254 dusz. 2.) M.
Dworska, wś, pow. opatowski, gm, Boksice,
par. Momina, odl. 14 w. od Opatowa, ma 7
dm., 66 mk., 132 mr. dwors, i 108 mr. włośc.
Mommeyn (dok.), ob. Momeknen.
Momocicha, wś włośc., pow. konecki, gm.

Grodzisko, par. Radoszyce, odl, 23 w. od Koń-
skich, ma 33 dm., 170 mk., 476 mr.
Momotowszczyna, uroczysko w pobliżu

m. Ołyki, w pow. dubieńskim.
Momoty 1.) wś i folw. nad rz. Branwicą,

pow. janowski, gm. Kawęczyn, par. Janów.
Leży na samej granicy galicyjskiej, śród lasów
ordynackich, o 12 w. od Janowa. Rzeka Bran-
wiea płynie tu granicą i wpada do Bukowny.
Część wsi nad Branwicą przy jej ujściu zowie
się Grójec. WŚ ma 12 dm., 71 mk,, 200 mr.
ziemi, posterunek straży granieznej; folw. or-
dynacki M, 2 dm., 6 bud., 240 mr. roli or.,
90 mr, łąk. 2.) M., wś i folw., pow. biłgoraj-
ski, gm. Hutą Krzeszowska, par. Janów. Nale-
ży do dóbr ordynacyi Zamoyskich. R. P.
Momuty, część wsi Bijowce (nie Biewce, jak

podano w t. I, 223), w pow. kaniowskim, le-
żąca nad górnym biegiem bezim. potoku, wpa-
dającego do Rosi,

Mion..., por. Man... i Mą....

Mon-Asyle, folw. pryw., w okr. i pow.
goldyngskim (Kurlandya), par, goldyngska.

Monaster, z greckiego, w kościele wschodnim to
Samo co w zachodnim klasztor, t. j. dom przy kościele
al. eerkwi, gdzie się mieszczą mnisi, zakonnicy, podprzełożeństwem opata, archimandryty igumena.
Z tąd liczne nazwy miejscowości, jak: Monaster, Mo-nasterek, Monasterzyszcze, Monasterzyska i inne.
Monaster 1.) dobra rządowe, pow, nowo-

aleksandrowski, o 5 w. od Brasławia, należące
dawniej do bazylianów, którzy na wyspie je-
ziora, nad którem leżą dobra, mieli kościół
i klasztor, fundowany w XVI w. przez Kop-
ciów, z cudownym obrazem N. M. P, Kościół
w 1839 r. spalił się od uderzenią piorunu
i nie został odbudowany. 2.) M., wś, pow.
sieński, gm, Czereja, 30 dm., 240 mk, J. Krze.
Monaster 1.) wzgórze na płn. granicy gm,

Kujdaniec ze Stryjówką, w pow. zbaraskim,
stanowiące płn. kończynę pasma Miodogór,
pod 489 32' 21” wsch. dłg. g. PoKAB. A
41” płn. sz. g. Wzniesienie 408 m. npm. 2.) M.
góra we wsi Łopianka, w pow. dolińskim (ob.
t. V, 721). Br. Q.
Monaster 1.) al. Monastyr, folw., na obszarze

dwor. Dorochowa, w pow. stanisławowskim.
2.) M., ob. Monaster Monastyrek 3.) M. Kre-
chowski (al. Manaster), częśś Krechowa, kla-
sztor Bazylianów i folw., pow. żółkiewski
(ob. Krechów), 4,) M. Dereżycki i Liszniański,
ob. Manaster, 5.) M., ob. Monasterek. 6.) M.
grupa domów we wsi Kruszelnica, w pow.
stryjskim, 7,) M., niwa we wsi Łanowce, w
pow. borszczowskim,  
 

Monasterczany ob. Manasterczany.
Monasterek al. Monastyrka, rzka, wpada do

Rosi z prawej strony, za wsią Siczą rosską;
powstaje ze złewu dwu strumieni: Hłuj i Sta-
ry Hłuj,
Monasterek, Jonastyrek 1.) wś, pow. kax

niowski, ob, Manasterek. 2.) M., uroczysko
we wsi Szabelna, pow. lipowiecki, właściwie
miejscowość śród lasów, otoczona wałem, na
której, podług podania miejscowych mieszkań-
ców, stał niegdyś monaster. 3.) M., Monasty-
rek, wieś, pow. bracławski, gmina i paraf.
Niemirów, 28 dm., wraz z wsiami Sołowiń-
ce, Waty i Sarki 3I2 dusz męzkich, 951
dzies.ziemi. Należy do klucza niemirowskie-
go Maryi z Potockich hr. Strogonowej. 4.) M.,
mała wioska, tamże, o 2 wiorst od Niemi-
rowa, 5 dm, (w 1868 r.). Jestto monaster
prawosł. żeński (poprzednio klasztor bazylia-
nów), z dwomą cerkwiami murowanemi, jedną
pod wezw. Wniebowzięcia, drugą zeudownym
obrazem ś. Mikołaja. 5.) M. al. Monastyrek,
wś, pow. latyczowski, okr, pol.i gm, Michał-
pol, par, kat, Michałkowce, 66 dm., 419 mk.,
578 dzieś, ziemi. dworskiej, 359 dz, ziemi
włośc.; cerkiew pod wezw. ś. Trójcy, ma 34
dz. ziemi, Należała do Humanowskich, na-
stępnie Willertów, dziś kupiono przez towa-
rzystwo Czechów. 6.) M. al Monastyrek, wś
rząd. nad rzką Łysianką, pow. zwinogrodzki,
02 w. od m, Łysianki, 274 mk., 409 dzies,
ziemi; cerkiew drewniana ś, Mikołaja, wznie-
siona przez bazylianów w 1788 r., dziś zam-
knięta z powodu starości. Dawniej M. stano«-
wił własność bazylianów, którzy od połowy
XVIII w. mieli tu klasztor a przy nim utrzy-
mywali szkoły, licznie uczęszczane przez mło-
dzież, do czasu zamknięcia klasztoru, t.j. do
1882 r., w którym to czasie i wieś zabraną zo-
stała przez rząd, 7.) M., al. Puciaty, wś,
pow. ostrogski, o 2 m. na płn. do Ostroga,
na pochyłości góry, ponad samą rz. Horyniem
rozrzucona, ma obecnie tylko 5 chat, Należa-
ła niegdyś do ks. Ostrogskich, Ks, Anna Alo-
iza Chodkiewiczowa, żona Janą Karola Chod-
kiewicza, hetmana w. litewskiego, a córka ks,
Aleksandra Ostrogskiego, ufundowawszy w
Ostrogu kościół i klasztor ks. karmelitów bo-
sych, nadała im tę wioseczkę pod warunkiem,
aby utrzymywali kilkunastu młodzi szlache-
ckiej w swoim konfikcie. Wówczas M. była
daleko obszerniejsza; dwór z budynkami fol-
warcznemi zbudowany w środku wałów, oko-
lających je od strony płd.-zach. i płn.; budynki
te do dziś przetrwały. Przy dworze była dre-
wniana kapliczka, w której ksiądz ekonom co-
dzień odprawiał nabożeństwo. W 1782 T., gdy
wojska polskie pod dowództwem Kościuszki
wracały do Korony, stał tu przez pewien czas
pułk kawaleryi królowej Jadwigi pod wodzą
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generała Karwickiego. W 1794r. po rozbio-
rze kraju, karmelitów ostrogskich przeniósł
rząd do klasztoru w Horodyszczu, a wś Pu-
ciaty zabrał na skarb, Obecnie M. należy do
hr. Antoniny Błudowej. Grunta tej wioski
górzyste, czarnoziem, w górach nad Horyniem
są pokłady kamieni, wapna i kredy. J. Kre.
Monasterek 1.)al. Manasterek, niegdyś kla-

sztor, dziś kaplica, w Leśnikach, pow. brze-
żański. 2.) M., ob. Monastyrek, 3.) M., al.

_ Monaster, płd.-zach. część wsi Podhorodyszcza,
pow. bobrecki, nad Białym potokiem.
 Monasterka, zaśc., pow. wileński, w 2 okr.
pol., gm. Mejszagoła, okr. wiejski Borekuny,
o 8 w. od Mejszagoły, 2 dusze rew.; należy do
dóbr rząd. Mussa.

Monasterska, wyspa na Dnieprze, poniżej
Ekaterynosławia, wspomina 0 niej Wieliczko
w Kronice, t, III, str, 473.
Monasterski potok ob. Manasterski,
Monasterskie 1.) Monastyrskie, wś rząd.

u zbiegu Kutkówki z Bohem, pow. bracławski,
w 8 okr, pol. niemirowskim, gm. M., par. kat.
Bracław, przy trakcie pocztowym między Bra-
cławiem a Rachnami lasowymi, ma ŻII dm.,
1200 mk. (z Jastrzębińcami), 1949 dz. ziemi.
Cerkiew N. P. z 2200 paraf. i 87 dz. ziemi.
Należała niegdyś do sstwa bracławskiego. Do
gminy M. należą wsie: M., Grabowce, Skrzyckie,
Maczocha, Ziańkowce, Szurowee, Salińce,
Czuków, Buhaki, Swięcica,  Samczyńce, Dłu-
żek, Wołczek, Perepelczyńce, Semenów i Hry-
nienki, razem 15 starostw, 1870 osad, ludność:
659 męż., 7112 kob., ziemi włoś. 19598dzies,,
w tym ornej 13486 dz., wypada więc nal
włos. 1:50 dz. ziemi, Oprócz tego w obrębie
gminy zamieszkuje innych stanow.: 36 męż.
46 kob.; ziemi rządowej i prywatnych właści-
cieli 1644 dz., w tym ornej 959. W całej więc

__ gminie ziemi 21242 dz., 14425 ornej i 19291
mk. 2.) M., ob. Manastyrskie,
Monastersko, ob. Manastersko,
Monasterszczyzna al. Monastyrszczyzna,

mko nad rzką Zeleznikiem, pow, mścisławski,
na samej granicy pow. kraśnińskiego gub. smo-
leńskiej, w 1 ekr. pol., gm. w miejscu, o 40
w. od Mścisławia, Ma 280 dm. (z tych 46
należących do chrześcian i 234 do żydów),

_1599 mk, (364 prawosł. i 1235 żydów), cer-
kiew prawosł., kapl. prawosł. na cmentarzu
grzebalnym, 2 domy modlitwy żydowskie; 66
sklepów, ambulatoryum szpitala wiejskiego,
szkoła ludowa, apteka. Jarmark 29 czerwca
w dzień Ś. Piotra i Pawła, Własność Hołyń-
skiego, W opisie statyst. guhernii z 1784 r.
wymienione w liczbie miasteczek, Z, mieszkań-
ców 3 zajmujesię siodlarstwem, 6 stolarstwem,

_T krawiectwem, 9 szewstwem, 4 kowalstwem.
Gmina liczy 4283 mk. (1275 męż,, 1255 kob. 
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11758 dz,), z których 820 zajmuje się cięciem,
obróbkąi wywozem drzewazlasów. J. Kre.

Monastery, wś, pow. sieński, gm. Tołoczyn
Zarzeczny, 14 dm., 120 mk.

Monasterycha, ob. Manasterycha.
Monasterz, al. Manasterz, wzórze w pasmie

Grołogór, w płd. stronie wsi Szołomyi, w pow.
bobreckim, pod 419 53' wsch. dłg. g. F. a 49"
44' płn. sz. g. Wzniesienie 357 m. npm,
Z szczytu przedstawia się piękny widok na
równiny północne. Z pod tego wzgórza bierze
początek potok Horożanka. Miejsce znaku
tryang. U płd.-zach. stóp tego wzgórza leży
folwark Arturówka, należący do obr. gm. Sta-
rego Sioła, własność hr. Potockich, Br, Q.
Monasterzyska, góra pod Studziennicą nad

Dniestrem, o 2 mile na płd. od Kamieńca;
znajduje się na niej źródło wody, niezamarza-
jące nawet w największe mrozy.

Monasterzyska, po rusku Monastyryszcze,
mczko, pow. lipowiecki, odl. o 60 w. na płd,-
wsch. od msta,Lipowca a 190 od Kijowa, leży
nad brzegami Koneły, dopływu Tykieza Uhor-
skiego; rozrzucone na potoczysto zsuwających
się wzgórzach i parowach, tworzących praw-
dziwy labirynt. Szeregi wieśniaczych chat
z bujnego też wyglądają ugajenia sadów. Sa-
downictwo kwitnie tu z dawnych lat a zarą-
zem i pszczolnietwo, z powodu lasów, w któ-
rych przeważa lipa. Na polach zaś, do koła
zielonemi falami płyną łany, których urodzaj-
na ziemia nieprzebrany skarb stanowi. Granit
tu czerwony. M. dzieli się na stare i nowe
miasto, oraz przedmieścia: Latyczówkę, Abra- -
mówkę i Płaksijówkę, w której Lanckoroński
nadał kościołowi 6 chat i 300 mr, ziemi; mają
przeszło 600 dm. i liczą 4071 mk. prawosł,,
158 katol. i 1165 żyd. (według Pochilewicza);
ziemi 6824 dz. Kośc, paraf, katol.; 4 cerkwie:
|) Preobrażeńska, w 1648 r. na Starych M.
zbudowana; w 1768 r. parochem jej był ks.
Grzegorz Radziejowski, unita; 2) Mikołajew-
ska, w 1767 r. na Nowem Mieście wzniesiona
przez Lanckorońskiego, który dla parocha zie-
mię nadał; w 1768 r. parochem jej był ks,
Karp Kiryjenko, unita; 3) Matwijowska na
Abramówce; 4) Pokrowska na przedm. Laty -
czówce z 1776 r. W M. odbywają się jar.
marki co 2 tygodnie, W mieście znajduje się:
zarząd 3-go okr. polie. (stanu), gorzelnia, ce-
gielnia, młyn parowy, 4 młyny wodne, 150
rzemieślników, st, poczt. (zas założenia M,
nie jest wiadomy, jak niemniej nie nie wiemy
o pierwotnych tego miejsca właścicielach.
Prawdopodobnie osada ta powstać musiała
wtedy, kiedy i bliższe okoliczne nastały miej-
sca, jako to: Gdaszów czyli Daszów, Wierzbi-
czów czyli Granów późniejszy, Ładyżyn i in.,
a które dopiero zaczęły się osiedlać po oswo-
bodzeniu tego kraju od Mongołów, w czasach
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litewskich,t. j. na schyłku XIV i w pierwszej
połowie XV stulecia, Toć może i M. zawdzię-
czają swoją egzystencyą jakiemu bądź mona-

sterowi, tu, w onych czasach powstałemu, ja-
ko i nazwa ich sama zdaje się na to wskazy-
wać. Podług tradycyi monaster ten stał na
górze naprzeciwko pałacu. Ale wiadomo ró-
wnież, że po owem pierwszem osiedleniu się
tych stron, następne a stanowcze usądowienie
się Tatarów w Krymie, na początku drugiej
już połowy XV w., wywarło jak najzgubniej-
szy wpływ na też okolice, bo odtąd miały się
już zacząć owe napady dziczy pogańskiej, któ-
re w końcu w pustkę na nowo krainy te za-
mieniły. Toć osady tutejsze, dotąd stosunko-
wo ludne, w miejsca opuszczone i pozatracane
poobracały się. Dawni posiadacze tych osad
zniszczonych, sami zniszczeni na mieniu, mu-
sieli się z nich wyprzedawać, a nowonabywca-
mi ich zostali optymaci z Wołynia. Na tej
tedy bezludni odtąd olbrzymie magnackie sto-
pniowo i powoli porozpościerały się latifundia.
I M. prawdopodobnie przez tę samę przejść
musiały kolej. Jakoż około 1635 r. widzimy

„ dziedzicem tak M. jak Koneły, Bosówki i Zu-
brychy ks. Janusza Wiszniowieckiego, koniu-
szego kor., starostę krzemienieckiego. Jaką zaś
on drogą przyszedł do posiadania tych dóbr,
nie wiemy; przypuszczamy atoli, że wziął je
po ojcu Konstantym, który znów mógł je
otrzymać w spadku po „wielowładnych Zba-
raskich*, którzy to posiedli byli tu w swoim
czasie, jak wiądomo, przez nabycie od da-
wniejszych ziemian tutejszych, a zniszczonych
na mieniu przez napady tatarskie, cały aglo-

merat olbrzymich a przyległych dóbr Daszow-
skich, Ładyżyńskich, Koszyłowskich i innych.
Myli się przeto Swięcki mówiąc, że M. jakoby
w dawnych wiekach do Jazłowieckich, Mana-
sterskich, w końcu do Sienieńskich należały.
Widocznie autor „Opisu starożytnej Polski*
wziął M. ukraińskie, o których tu rzecz, za
M, inne, a leżące obok Jazłowca i Buczacza,
nad rz. Koropcem, w dzisiejszej Gralicyi, a któ-
re istotnie jeszcze w XV w. do rodziny Bu-
czackich h. Habdank, piszących się na Jazłow-
cu i Monastyrzyskach, należały (ob. Izyd.
Szaraniewicza: ,Rys wewnętrz. stos. Galicy!

wsch,” str. 18). Ks. Janusz Wiszniowiecki
jest znany jako kolonizator na wielką skalę
ogromnych swoich dóbr bracławskich. Zdobył

on tu wielką dla siebie w tych krainach za-
sługę, że przez gospodarne a wytrwałe kolo-
nizowanie ich, utorował drogę „pługa polskie-
go zdobyczom*, Toć napisał o nim Twardow-
ski, że za jego zabiegami „dzicze bracławskie
zakwitły, A przeto i do M. garnęli się 03a-

dnicy, spływali z głębin kraju tak, że ta osada
wkrótce do tyla się rozrosła, że obok „„starego
miastą' powstało i „nowe%. Na starem mie- 
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ście, na tak zwanem dziś Zawalu, stał pierwo-
tny starożytny horodek; Wiszniowiecki na
zameczek obronny go zamienił i tem zaopa-
trzył bezpieczeństwo okolicy. Po zameczkach
rozsianych na dziedzicznych jego obszarach
trzymał kilka tysięcy żołnierzy, którymi gro-
mił czambuły tatarskie, Janusz Wiszniowiecki
umarł 9 listop. 1636 r. Zgon wczesny jego
osierocił dwóch synaczków jego: Dymitra i
Konstantego i żonę Katarzynę Eugenią z Ty-
szkiewiczów, Wdowa wszakże wkrótce po je-
go śmierci wyszła za ks. Aleksandra Ludw.
Radziwiłła, marszałka w. ks, lit, Tymczasem
w jednym zapisku sądowym z 164i r. czyta-
my luźną wzmiankę, że w tymże roku posia-
dała M. Teofila Chmielecka, wdzina kijowska
(Sumar. Arch. ks. Czetwertyńskich w zbiorze
piszącego). Niewiasta ta, mieszkająca w są-
siedniej z M, Bałabanówce, znana z niespokoj-
nego ducha, nie bardzo praw boskich i ludz-
kich przestrzegająca, musiała prawdopodobnie
opanować M. drogą zajazdu, upatrzywszy do
tego właśnie stosowną chwilę, kiedy w tymże
1641 r. umarł był dziad i opiekun sierot Wi-
szniowieckich, ks, Konstanty, i kiedy nazna-
czony przez tegoż ostatniego opiekunem ks. Je-
remiasz Wiszniowiecki nie był jeszcze wszedł
w swoje prawa, z powodu zatargu, jaki miał
o tęż opiekę z mężem wdowy Wiszniowieckiej,
ks. Aleks. Ludw. Radziwiłłem. Zatarg ten
Wiszniowieckiego z Radziwiłłem taki był gło-
śny w swoim czasie, tyle wrzawy narobił, że
się należy od nas o nim szersze słówko. Po
śmierci ks. Janusza Wiszniowieckiego opieku-
nami małoletnich książąt i ich dóbr byli dziad

ieh Konstanty, wojew. ruski, i stryj Jerzy,
ssta kamionacki; ale gdy ci zeszli z tego świata,

w kilka dni jeden po drugim (syn 21 maja a
ojciec 25), opiekunem po sobie, w przedśmier-
tnem rozporządzeniu, naznaczyli ks. Jeremia-
sza Wiszniowieckiego. Atoli ks. Aleksander
Radziwiłł, jako ożeniony z wdową po ks. Ja-
nuszu Wiszniowieckim i jako ojczym sierot,
nie chciał Jeremiasza dopuścić do opieki i do-
wodził, że tu „naturalna opieka*, wskazywa-
na przez prawo, nie może mieć miejsca, albo-
wiem tenże Jeremiasz zostawał z sierotami
w bardzo dalekim, bo aż w siódmym stopniu
pokrewieństwa. 'Toć wszystkich sprężyn ru-
szyć był gotów Radziwiłł, aby na swojem po-
stawić, Jakoż król wziął jego stronę i wdaw-
szy się w sprawę, sam wziął na siebie opiekę,
naznaczając na zastępców swoich biskupa po-
znańskiego i dwóch Radziwiłłów: Aleksandra
i Albrychta. Ustąpić tedy Wiszniowieckiemu
z opieki nakazano. Ale butny i ambitny Jere-
miąsz nie tak łatwo poddał się nakazowi. Po-
draźniony w miłości własnej do żywego, a
nadto nie poczytując się wcale za „niesłuszne-
go uzurpatora”, za jakiego go przed światem
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chciał ogłosić Radziwiłł, ale przeciwnie uwa-
żając się za legalnego i jedynego i w każdym
razie dostojnego przywódzcę i przedstawiciela

_ rodu, którego imię nosił, ile że w istocie cały
. szczep książąt z Wiszniowca składał się teraz
tylko z niego i z dwojga pomienionych sierot,
wręcz oświadczył królowi, że życie miał prę-
dzej strącić, niż dopuścić, aby kto inny miał
opiekę. Rzeczywiście nie szło mu tu zaiste
o osobiste widoki i korzyść, bo sam miał
dóbr sporo i nie miał wcale , fortuny umniej-
szonej przez rozrzutność”, jak mu uszczypli-
wie w swoim pamiętniku docina Albrycht Ra-
dziwiłł, ale wprost pod wpływem silnych
ówcześnie panujących wyobrażeń arystokra-
tycznych, to mieszanie się obcych do spraw
domu uważał on za rzecz uwłaczającą czci,
godności i powadze rodu, którego bądź co

, bądź on sam był jedynie w tej chwili repre-
zentantem i głową. Duma przeto rodowa i

antagonizm głęboki dwóch możnowładnych do-
mów główną i jedyną w tem zajściu gorszą-
cem odgrywały pono rolę. Przyszły więc
rzeczy na ostre i zaniosło się też na to, że
król rozgniewany miał już siłą Wiszniowiec-
kiego z opieki rugować, ale w tem zaszła nie-
spodziewana okoliczność, która wszystko róz-
trąciła i pokrzyżowała. Oto Radziwiłłowa
wysłała na sejm męża, aby imieniem opieki
Wiszniewieckiemu prawo wypowiedział i sy-
nów jej, z pierwszym mężem zrodzonych,
z opresyi jakoby tegoż uwolnił, tymczasem
w niebytności marszałka męża swego powody

- wynalazła, dla których by się z nim rozłączy-
ła, Gdy się z sejmu wrócił mąż, po niejakim
czasie, prosi go, aby mogła odwiedzić krewnę
swoję. Zdrady niepoznawszy uwierzył mąż
żonie, a ona wziąwszy synów prosto pojechała
do Wiszniowieckiego i jego się opiece z syna-
mi oddała,  Wiszniowiecki podziękował, iż

przez nią nareszcie wnuków odzyskuje, ją zaś
 napomniał, aby się do męża wróciła, ale ona
ani chciała myśleć o powrocie; przeciwnie
wytoczyła proces rozwodowy i uzyskała go
od biskupa łuckiego z racyi, że między ks,
Aleksandrem a pierwszym jej mężem Wisznio-
wieckim zachodziło pokrewieństwo w trzecim
stopniu. I tak cała ta sprawa dla Radziwiłła,
który jak pisał o nim brat jego stryjeczny
Albr. Radziwiłł „osobliwego cięcia biczyka

_ Bożego dostał przez żonęć, zakończyła się zu-
pełnem fiasco, (o zaś do Jeremiaszą Wisznio-
wieckiego, ten, rzecz prosta, osiedział się tedy
przy opiekuństwie i gorliwie też z zadania
się swego wywiązywał; małoletnich książąt
Dymitra i Konstantego wysłał na nauki do
Krakowa, a dobra ich wzorowo pourządzał,
On to z pewnością odwojował byłi M,, które,
jak to wyżej powiedzieliśmy, przyswoiła była
nieprawnie wdzina kijowska. Atoli wkrótce  
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nadszedł pamiętny rok 1648. Bunty Bohdana
Chmielnickiego jakby siecią ogarnęły też kraj
ten cały. Popłynęły rzeki krwi. Dziedzice
prawomoeni uchodzić musieli a na ich miej-
scu, w ich siedzibach odwiecznych usadowili
się Kozacy, Toć i M, zajęła przeto odtąd do
pułku kalmiekiego należąca sotnia, A że po-
trzebowali Kozacy do obrony miejsc zbornych,
ze wszystkich przeto miasteczek warownych
potworzyli oni tak zwane „horody* czyli obo-
zy obwarowane. Jakoż i tu w M, do dawnych
wałów, usypanych wpierw przez Wisznio-
wieckich, dodali oni jeszcze nowe groźniejsze,
ile że w sypaniu wałów, mówi Grondzki, i
w stawianiu palisad, byli biegli i wprawni.
Tymczasem młodzi książęta Wiszniowieccy
dobiegli już teraz byli ląt zupełnych i ukoń-
czyli nauki; skorzystawszy tedy z zawartej
1651 d. 28 września ugody Białocerkiewskiej,
która dziedzicom swobodny powrót do dóbr
zastrzegła, zjechali się też do swego Niemiro-
wa, i tu d, 10 grudnia t. r. uczynili pomiędzy
sobą dział dóbr ukraińskich „przez rewolucyą
kozacką znacznie nadwerężonych*, Mocą więc

tego działu dostąły się między innemi ks,
Konstantemu Krzysztofowi „,„miasto Monaste-
rzyszcze, miasto Bosówka, miasto Koneła,
miasto Zubrycha i Zarubińce, mezko Wachno-
wa Grobla i część w Cybulowie* (dział ten
w zbiorze piszącego). Atoli, pomimo tego dzia-
łu młodzi książęta do posiadania faktycznego
dóbr nie przyszli, albowiem okazało się, że
ów traktat Białocerkiewski był tylko papie-
rową zgodą i co też w końcu nową wywołało
wojnę, rozpoczętą, jak wiadomo, od pogromu i
rzezi pod Batowem, Krew przelana wołała
o pomstę. Jakoź w 1652 r. dzielny Stefan
Czarniecki, chcąc uciekającemu przed nim Bo-
huszowi, pułkownikowi bracławskiemu, wy-
dać bitwę w polu, w żwawej go ścigał pogoni,
ale pułkownik kozacki nie dał się wciągnąć

w bój i chociaż był w nielada obrotach, prze-
cież udało mu się umknąć, i w obronnych
„dokoła wodą oblanych'* Monasterzyskach,
gdzie był się zbiegł lud gęsty, zamknąć się.
Czarniecki bez straty czasu obległ miasto,
W mgnienia oka rezolutnie przypuszczono
szturm. Waleczne żołnierstwo polskie darło
się na wały, rozrywało parkany i w końcu
same miasto zapaliło, Kozak Drozdenko poległ
mężnie w obronie wałów. Tymczasem do-
wódzca Kozaków Bohun, zwątpiwszy o sobie,
wśród dymów pożogi, cichaczem i niepoznany
wymknąć się zdołał z miasta, aby dla oblężo-

nych sprowadzić koniecznie pożądaną odsiecz,
Widać jednakże, że Kozacy nie mogli odważ-
nej napaści dać odporu dłuższego, bo już ustę-
pować zaczęli, kiedy niespodziany przypadek
raptem oblegającym pomieszał szyki. Boha-
terski wódz polski, w około biegając, nie miał
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na sobie ni szyszaka, ni zbroi, z gwintowanego
muszkietu został na wylot w twarz postrzelo-
ny, nawet podniebienie mu wyrwała kula;
zaczem krew z ust wypluwszy i przyszedłsży
do zmysłów trochę, spytał, ażali wzięte już
miasteczko? Gdy mu odpowiedziano że nie,

tak to go poruszyło, iż krew powtórnie, z ró-
wną gwałtownością dobyła się z rany. Tym-
czasem Kozacy z miasteczka na hufce polskie
pomieszane wciąż czynili wycieczki, a gdy
ktoś z tyłu wojska zawołał, że Chmielnicki
z Tatarami nadchodzi, zmusiło to wojsko do
odwrotu. Czarniecki uwieziony z pod M., czę-
sto potem przed swymi dawał się słyszeć, iż
nierównie bardziej bolał nad tem, że z rąk pra-
wie wydarte miał zwycięztwo, aniżeli z przy-
czyny bólu, który poniósł z tak ciężkiego po-
strzału. Kronikarz Joach. Jerlicz powiada, że
brat jego Maciej Jerlicz podczas tegoż oblęże-
nia będąc z wojskiem samoośm, gdy o północy
trwoga się uczyniła, nie wiedzieć gdzie zadział
się z czeladzią, czyli chłopi go zabili, czyli do
ordy oddany został (Kochowski, Qlimacter I,
f.363; Wieliczko, t. I, str. 129; Jerlicz, t. I,
str, 144). Tymczasem burza wojen kozackich
nareszcie przewiałą i właściciele ziemscy ukra-
ińsey wrócili do dóbr. Dotkliwym był atoli
twardy los tych wojen i okolice najrozkosz-
niejsze zburzone i opuszczone zostały. Wsie i
miasta w pożogach spełzły, Skrzętnością prze-
cież a zabiegiem powróconych krajowi posia-
daczy ziemskich strony te stopniowo zaczęły
się kolvnizować i z „„ruiny* dźwigać. Ks, Kon-
stanty Krzysztof Wiszniowiecki, wojew. bra-
cławski, dziedzic M., umarł w 1676 r.; był on
ożeniony z Urszulą Mniszchówną, lecz z tą
bezdzietny; po raz wtóry ożenił się z Anną
Chodorowską i z tą zostawił synów: Janusza
i Michała i córkę Franciszkę za Kazimierzem
Tarłą, sstą goszczyńskim. Ta ostatnia wzięła
więc M. w posagu. Tarłowie zaś mieli jednę
córkę Annę, która wyszła za mąż za bratanka
swego Stanisława Tarłę, kuchmistrza koron.

Mieszkali oni w Kromołowie (dziś pow, olku-
ski), a M. rządzili z ich ręki zawiadowcy,
czyli tak zw. gubernatorowie. Jednakże An-
na Tarłowa, kuchmistrzyni kor,, po rodzicach
odziedziczywszy M., od czasu do czasu dowia-

dywała się do nich, i gorliwa 0 chwałę Bożą,

w 1743 r. w M. kościół katolicki, wraz z wy-

znaczeniem pewnego funduszu na utrzymanie

plebana, fundowała. Jakoż wkrótce stanął tu
kościół drewniany p. t. ś. Dyonizego Areopa-

gity, bisk. i męcz, Po Annie Tarłowej M. na-

stępnie w drodze spadku przeszły w dziedzic-
two Lanekorońskich. W 1762 r. dziedziczyli
tu już bracia: Maciej i Stanisław Lanckoroń
scy, Pierwszy z nich był stolnikiem podo|l-
skim, potem wojew. bracławskim, drugi ka-
sztel, połanieckim. Stanisław Lanckoroński

Słownik geograficzny. Tom VI — Zeszyt 69.
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był ożeniony ze sławną swojego czasu matro-
ną polską, Maryanną ze Świdzińskich, woje-
wodzianką rawską, zeszedł atoli bezpotomnie
i połowa jego dziedziczna w M. spadła na jego
brata Macieja, wojew. bracławskiego. Lane-
korońscy trzymali w M. swoich nadwornych
kozaków, którzy bronili od uszczerbku granice
dóbr. Powszechnie dobra tutejsze, rozległe
bardzo, nie były ujęte w żadne stałe granice,
a to z powodu poprzednich wojen kozackich, .
które w pustynię tak niedawno jeszcze kraj
ten były zamieniły. Spory więc o niedokła-
dność granie zrodziły wojnę sąsiedzką, i tak
tu w M. milicya nadworna ciągle wojowała
to z Morawskimi, panami Koneły, to znów
z Kordyszami, panami Cybulowa. Toć trady-
cya w ustnem podaniu przechowała wiele epi-
zodów z tej sąsiedzkiej wojny, ale już ubra-
nych w szatę legendy. Kordysz, pan Qybulo-
wa, wysłał swoich kozaków z naczelnikiem
Szandrą, na M., własność Lanckorońskich.
Ale kozakom nadwornym Lanckorońskich do-*
wodził niejaki Tarasenko, który miał taki
„„sekret', że kule, któremi do niego strzelano,
brał w ręce i napowrót niemi ciskał; wśród
boju podjechał ku Szandrowi, ubił go i sam
odparł najazd na Monasterzysko. Rozruchy.
ludu ukraińskiego z 1768 r., znane dziś z krwa-
wej pamięci, doszły i do M. Opowiadają że

podczas tego zaburzenia hajdamacy, napadł-
szy na M., wynieśli ze spalonego kościoła ka-

toliekiego obraz Matki Najświętszej. Watażka

Towstiuk chciał go deptać nogami, ale w tem

nadeszła inna szajka, której herszt rozgniewa-

ny o to świętokradztwo, wystrzelił do Tow-

stiuka. Ale ten posiadał „inkluzę* i kula od-

biła się od piersi, choć nabój zapalił koszulę

na hajmadaku; wtedy przeciwnik powalił go

o ziemię i przebił mieczem. Za wojew. Lance-

korońskiego do klucza monasterzyskiego świe-
żo zakolonizowane wsie następujące należały:
Leśkowa, Chajtowa, Matwiicha, Baczkuryn,
Chałajdowa, Terlica, Dąbrówka i Połowiń-
czyk (właściwie Płomieńczyk od nazwiska
herbu Lanckorońskich Zadory albo Płomień-
czyk). W samem zaś mczku M. było wtedy
68, na przedmieściu zaś 180 domów podymne
opłacających. Tenże Lanckoroński odrestau-
rował tutejszy kościół drewniany a spalony,
jak się wyżej mówiło, przez hajdamaków.
Nadto wyznaczył on dla niego dochód roczny
z młynów, z jurydyki i czynszów. W 1802 r.
komendarzem tutejszym był ks. Antoni Tchó-

rzewski; w 1803 r. proboszczem był ks. Raj-
mund Józef Jelita Zakrzewski, przeniesiony
z Malina; w 1822 r. ks. Jan Sękowski, Ka-
plice zaś należące do parafii znajdowały się:

murowane w Ochrymowej I Kniażej Krynicy,

drewnianew Cybulowie, Szabastówee 1 Po-

pówce (Protokół archid. kijow.). Ale około
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1804 r. od Lanckorońskich kupił M. Skopow-
ski, po roku odprzedał je Jerzemu Podoskie-
mu, szambelanowi króla Stan. Augusta, pó-
źniejszemu marszałkowi lipowieckiemu. Po
bezpotomnej śmierci tegoż Jerzego Podoskiego,
odziedziczył M. młodszy brat jego Leon Podo-
ski, kapitan wojsk polskich, adjutant ks. Jó-
zefa Poniatowskiego, komisarz cywilno-woj-
skowy, nareszcie marszałek szlachty pow. jam-
polskiego i prezes kamienieckiego sądu głó-
wnego. Oba byli synami Franciszka Podo-
skiego, pułkownika jazdy narodowej, stolnika
bracławskiego, i Rozalii Metelskiej. Leon Po-
doski w M. wystawił pałac ozdobny, którego
widok, zdjęty z natury, Napoleon Orda w swo-
im albumie zamieścił, Nadto tenże dziedzie M.
wśród założonego przez siebie ogrodu angiel-
skiego, na pamiątkę Czarnieckiego, wzniósł
kształtną i wysoką basztę obok dawnych wa-
łów, niegdyś przez tegoż bohatera zdobywa-
nych. Baszta ta wygląda malowniczo i z jej
okien czarujący widok roztacza się na dalekie
wioski i żyzne łany. Leon Podoski z Kazi-
miery Kamieńskiej, siostry generała Henryka
Kamieńskiego, poległego pod Ostrołęką, miał

 ezworo dzieci, Ale gdy dorośli już synowie
Władysław i Henryk zmarli, Leon-Podoski
usynowił trzech synów córki swej Rozalii

_ Kalm: Teodora, Leona i Jerzego i otrzymał od
cesarza Mikołaja dla nich prawo noszenia imie-
nia Kalm-Podoskich, z połączeniem herbów.
Przed śmiercią pobożny właściciel M. przygo-
tował cały materyał dla budowy nowego mu-
rowanego kościoła i fundusz na wystawienie
przeznaczył, Wnuk jego Leon Kalm-Podoski
wolę tę jego ostatnią spełnił; jakoż staraniem
tegoż stanęła świątynia Pańska, w stylu szla-
chetnym zbudowana, która tak zewnętrznym
kształtem, jako i wewnętrznemi ozdobami
przyjemne czyni na oglądającym wrażenie,
Kościół ten pod wez. ś. Dyonizego, poświęcony
został w r. 1858, a konsekrowany przez bi-
skupa Borowskiego w 1856 r. Probostwo mu-
rowane. Obecnie proboszczom jest ks. Longin
arnowiecki. Ziemia należąca wpierw do ko-

ścioła, wcieloną została do dóbr skarbowych.
Par. katol., dek, humańskiego, ma 1470 wier-
nych. Kościoły filialne znajdują się w Knia-
żej-Krynicy i Koneli, kaplice w Cybulowie,
Ochrymowie, Szabastówce, Popówee i Terlicy,
wreszcie kaplica domowa w Cybulowie, w do-
mu obywatela Rogozińskiego, Por. Arch. J.
Z. R. cz. I1I, t. 8, 480; Wieliczko, t. 1,129
—130; Grabianka str. 11; tak zw. Samowi-

dziec str. 287. Edward Rulikowski.
Monasterzyska rus. Manasteryszcze, miasto

nad rz. Koropec, pow. buczacki, odl. 15 kil,
na zchd, od Buczacza a 140 kil, od Lwowa,
przy gościńcu  brzeżańsko-stanisławowskim,
Pod M, rz. Koropiec tworzy zozległy staw. M.  
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graniczą na wschód z Hrehorowem i Bertni-
kami, na płd, z Czechowem, na zach. z Wy-
czółkami i Hutą starą, na płn. z Hutą nową,
Szwejkowem i Kowalówką, Obsz. dwor.: gr. or.
961,łąk 84, past. 209, lasu 274; włośc.: gr. or.
177,łąk 116, pastw. 294 m. Ludn. rzym.-katol.
1741, gr.-kat. 408, izr. 1310. Kościół par.
rzym.-kat, niewiadomej erekcyi, istniał jednak
przed r. 1702, jak się okazuje z aktów kościel-
nych. Dotacya pomnożona w r. 1727 przez
Józefa Potockiego, sstę szczerzeckiego. Kościół
murowany, pośw. w r. 1751, pod wezw. N. P.
M. Do par. należy 12 miejscowości: Berezów-
ka z 409, Bertniki, o 4 kil., z80, Czechów, o 4
kil. z 6, Dubienko, o 6 kil., z 537, Folwarki,

przysioł. do M.., z 603, Huta nowa z Izabelą,
0 7 kil., z444, Huta stara,o 4 kil., z 415, Ko-
marówka, o 10 kil., z 178, Korościatyn, o 10
kil., z 662, Słobódka dol., o 4 kil., z 136, Sło-
bódka gór., o 2 kil., z 248, Wyczółki, o 4 kil.,
z 188 rzym.-katol. W całej parafii jest kat.
5697, akat, 3, żyd. 3086. Na cmentarzu w M.
oraz w Izabeli i Korościatynie są kaplice,
w których czasami odprawiane bywa nabożeń-
stwo. Dekanat buczacki, dyec.lwow. Grr.-kat.
par., dek, buczacki, dyec, lwow., obejmuje filie:
Folwarki z 476, Czechów z 394, Berezówka
z 444, Słobódka gór. (kaplica ś. Teodozyusza)
z 238, Słobódka dol, z 22, przys. Izabela z 8,
przys. Huta z 6, przys. Korościatyn z 2 gr.-
kat, Szkoła etat. męzka o 2 naucz. M. leżą
w dawnej ziemi halickiej i są gniazdem Ma-
nasterskich her. Piława, następnie zaś Sienień-
skich, z których Jan, dziedzie M., otrzymał od
Zygmunta Aug. przywilej 1552 r. na zapro-
wadzenie targu w piątek i jarmarku na Ś. Ję-
drzej. Przy tej sposobności wspomina król
o zasługach Jana i przodków jego. Drugi
przywilej z 1557 r. dodaje jarmark na św.
Krzyż, Warowny zamek nie zdołał ocalićM.
od kilkokrotnego napadu Tatarów. W paździer-
niku 1629 r. Stanisław Lubomirski, woj. ruski,
zaszedł tu drogę wracającym wwielką zdoby-
czą Tatarom i zadał im klęskę. W późniejszych
latach przeszły M.na własność Potockich, któ-
rzy zamek na pałac przerobili. Następnie prze-
szły w posagu do Karola Bako de Hette, któ-
ren sprzedał po śmierci swej żony cały mają-
tek Józefowi Mołodeckiemu, obecnemu właści-
cielowi. Miasteczko to dość handlowne, ludn,
żydowka tutejsza bogata i zabiegła. Wspom-
niany powyżej dziedzic M. Bako zbudował tu
koszary i stajnie dla kawaleryi, wskutek cze-

go w M. stoją stale trzy szwądrony kawale-
ryi, dające ludności dość znączne korzyści a
właścicielom dochód z propinącyi. Wiele się
przyczynia do dobrobytu mieszkańców M,
iokolicy rządowa fabryka tytuniu i cygar,
która zajmuje w zimie 800, a w lecie 500 ro-
botników, głównie kobiet, Wedle sprawozda-
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nia Izby handlowo-przemysłowej we Lwowie
za czas od 1866 do 1870 r. (późniejszego nie
ma), dostarczało tej fabryce krajowego tytu-
niu: w 1866 r. 5855 plantatorów, z 978 mr.
1131 st. kw. przestrzeni, 9945'62 centnarów,
wartości 80,796401/, zł, a. w.; w 1867 r.
7686 plant., z 1042 mr. 891 st, kw., 13,888'
74 ctn,, wart. 115,914:21 zł. a. w.; w 1868
r. 7330 plant., z 940 mr. 403 st. kw., 9 376"
55 ctn., wartości 69,528'72 zł.; w 1869 r.
3975 plant., z 611 mr. 203 st. kw., 389508
etn., wartości 35,350 zł. a. w.; w 1870 r.
4,290 plant., z 519 st. mr. 1142 kw., 4,296"
56 etn., wartości 34,519-57 zł. a. w.; fabryka
ta przerabia oprócz krajowego tytuniu także
węgierski, tureckii amerykański, (o do produk-
cyi fabrycznej szczegóły podane przy opisie fa-
bryki w Buczaczu. Przy fabryce jest szpital dla
chorych robotników. M. są siedzibą sądu po-
wiat., mają urząd poczt, i tel. oraz aptekę.

Okolica piękna, górzysta, obfitująca w lasy,
gleba urodzajna, nad Koropcem i stawem mo-
czarowata, łąki dobre, Bako założył tu był
papiernię, poruszaną wodą, lecz obecnie tako-
wa nie jest czynną, B, BR.

Monasterzyszcze al. Monastyryszcze |.) uro-
czysko we wsi Edem (ob.), pow. kaniowski,
2.) M., uroczysko pod wsią Kwitki (ob.), pow.
kaniowski.

Monasterzysźcze, uroczysko nad Horyniem,
pow. rowieński, o pół mili od Stepania. Opis
monasteru znajdującego się tu niegdyś, uczy-
niony 1627 r., powiada, że nie pamiętają kie-
dy został założonym, wiadomo tylko, że już
w 1572 r. był ihumen Sylwester i miał we
władaniu swem wieś Wisky, Monastyrki i w
Białobrzegach sześciu poddanych, jeziora: Cze-
rużyn, Byczyszcze i dwie sianożęcie. Następ-

nie miał prawo dziesięciny z łanów stepańskich,
12 wiader miodu ze sklepów podzamkowych

i nareszcie wieś Mydsk, oraz Wólkę, W pó-
źniejszych czasach, powiada autor tego opisu

Złotoliński, nie można będzie nawet dojść,

gdzie był ten monaster podkomarowiecki mo-

nachów greckich, głyż rzeka Horyń i teraz
przemieniła swe koryto, zniosła zabudowania
monasteru, uczyniwszy na tem miejscu wyspę,
niech więc będzie otóż wiadomo, że monaster

był drewniany dwuprestolny, pod wezwaniem

Ś. Jerzego i Archanioła Michała. (iekawem

jest, że tu przebywali i mieszkali metropolici
i włądykowie, wówczas gdy metropolia nawet

kijowska pustkowała. Taki mamy poczet tu-

tejszych przełożonych: w 1572 r. ihumen Syi-
wester; 1596 r. archimandryta Isakij, który

był na brzeskim soborze pod nazwiskiem Isa -

kij Stepański; 1599 r. metropolita Łuka, mie-
szkał tutaj lat trzy i sądzą, że to jest ten sam

metropolita białogrodzki, który bronił z księ-

ciem prawosławiaw Brześciu; 1608 r. Jeremij,  
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metropolita pelagoński; 1610 r. władyka Mo-
kaczewski; 1620 r. Isakij Boryszkowicz, bis-
kup łucki i ostrogski, zdaje się iż zmarł 1627
r.ibył ostatnim przełożonym w tym mona-
sterze, T, S.

Monastirea, ob. Onufry św.
Monastyr...., ob. Monasier....
Monastyr 1.) folw. na obsz. dwor. Chrusna

starego, pow. lwowski, 2.) M., al. Monasterzec,
grupa domów w płn.-zach, stronie. Rozhurcza,
pow. stryjski, 3,) M., ob. Manaster.

Monastyrczany, ob. Manasterczany.
Monastyrek 1.) oś włośc., pow. sandomier-

ski, gm. Rytwiany, par. Połaniec, odl. 438 w.
od Sandomierza, ma 3 dm., 17 mk. 21 mr,
2.) M., wś i folw. nad rz. Kalinówką, w płn.
stronie pow. zamojskiego, o 20 w. od Zamo-
ścia 17 w. od gm. Stary-Zamość położony,
w II okr. sądowym, należy do par. Skierbie-
szów. Posiada młyn wod, o 2 kamieniach
i cerkiew filalną drewnianą, niewiadomej ere-
kcyi, należącą do par. prawosł. Sulmice. Ma
5 dm. dwor., 29 dm. włośc., 169 mk., w tem
115 prawosł, Ziemi ornej 159 mr. i łąk 47,
razem 206 mr., posiadł. włośc. Folw. M. nale-
ży dodóbrordynacyi zamojskiej Stary Zamość.
Gleba urodzajna, czarnoziem, okolica lesi-
sta. IT Ź
Monastyrsko, ob. Manastersko.
Monastyryska, ob. Manasterzyska,
Monastyryszcze, mko, pow.nieżyński gub.

czernihowskiej, nad rz. Udają i Rudką, 034
w. na płd.-zach. od Nieżyna. Ma 412 dm.,

3245 mk., dwie cerkwie, gorzelnia, jarmarki,
uprawa tytuniu na wielką skalę; st. poczt.

W pobliżu starodawny wał obronny. W 1637
r. M. należało do dóbr zadnieprskich ks. Wiśnio-
wieckich. Od M. wzieła nazwę sotnia kozacką
pułku przyłuckiego; ob. t. z. kronikę Samo-
widcea, str. 80.
Monatony, wś włośc., pow. wileński, w 3

okr. polic., o 67 w. od Wilna, 7 dm., 103 mk.,
z tego 24 prawosł., 79 katol.

Monazyl, folw., pow. dzisieński, w 4 okr.
pol., gm. Stefanpol, okr, wiejski M., 834 dz,
ziemi dwors.; własność Cybulskich. W skład
okr. wiejskiego i dóbr M, wchodzą wsie Żaba
(12 dusz rew.), Wereciuga (22 dusz rew.) i
Kurlandyka (13 dusz).
Monbrunsdorf (niem,), wś, powiat ho-

lądzki, st. p. Młynary, okr. urz. stanu cywiln,
Schlobitten. W 1856 r. 44 mk. Kś. Fr.
Mońcewicze, wś włośc., pow. lidzki, w 4

okr.'pol., gm, Wawerka,o 19 w.odLidy a 14 w.
od Wasiliszek, 3 dm., 21 mk. katol. 4. 7.
Moncken al. Monken, niem., ob. Mąki.
Monczagiry, wieś rząd. nad rz. Ułą, pow.

trocki, w 4 okr. pol., przy dr. żelaznej warsz.
petersb., o 65 w. od Trok, 10 dm., 81 mk.,z te-
go 77 katol., 4 żydów,
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Monczele, wś, pow. szawelski, gm. okmiań-
ska, 22 dusz, 261 dzies. ziemi J. G.
Monczen (niem.), ob. Mącze.
Monczewo, ob. Mączewo.
Mończoł al. Muńczoł, szczyt w Karpatach,

"w Beskidzie trenczyńsko-solskim, wznies.1165
m. (ob. t. III, 859).
Monczuny, okolica szlach., pow. trocki,

w 2 okr. pol., gm. i par, Żośle, okr. wiejski
Stabinciszki, o 4 w. od gm, a 37 w.od Trok,
3 dm., 89 mk. katol. W 1850 r. posiadał:
Jurewicz 84 dz., Iżycki 24 dz,, Strawiński
159 dz. i Monczuński 12 dz. Por. Mączuny.
Podług spisu urzędowego wś Monguny, łącznie
z zaśc. Glinka, ma 19 dusz rewiz, i należy do
Strawińskich.
Monczyn, wś cerk., pow. berdyczowski, ob.

Mączyn.
Monczyńce, ob. Mączyńce.
Mondejki, dwór. pow. poniewieski, okr. po-

lic. kławański, o 26 w. od Poniewieża,
Mondschuetz, 1202 r. Moiansitz, 1469 r.

Manschiez, wś, pow. wołowski, ma kościół par.
ewang., szkołę ew. W 1848 r. 115 dm., zamek
dziedziców i 77/6 mk. (45 ewang.). Na fol-
warku owczarnia. Trzy młyny, gorzelnia,
piec wapienny. Do M. należy fol. Kauthen.
Mondtken (niem.), ob. Moniki,
Mondzielówka, ob. Mądzełówka,
Mondzin, folw., pow. nowogródzki, własn.

Bronowskich, około 81/4 włók, A. Jel.
Mondzin (niem.), ob. Mądzin,
Monejki, wś, pow. rossieński, par, kielmeń-

ska.
Monelaukin (dok. 1326), stare pole pruskie

w ziemi barckiej (ob. Cod, dipl. Warm., I,
str. 386). Kś. Fr.

Monethen, niem., ob. Monety,
Monetiten (dok.), ob. Pilgramsdorf.
Monety Konopki, wś, ob. Konopki 13).
Monety 1.) niem. Monethen, wś na pol.-

prusk, Mazurach, pow. oleckowski, st. p. Ko-
wale, okr, urz. stanu cywil. Szarejki, R.1616
podaje ks, Jan Zygmunt do wiadomości, że
Wawrzyniec v, Halle, ssta oleckowski, sprze-
dał przed 1564. r. Brożejowi, sołtysowi w M,,
4 wł. sołeckie za 140 grzywien; ponieważ nie

otrzymał przywilejn, wystawia książę teraz
takowy, nadając zarazem prawo chełm.; 29 wł.
było oddawna osadzonych dannikami, którzy
r 1600 składali się z samych Polaków (ob.
Kętrz. O ludn. pol., str. 522), WŚ tę spaliły
w 1757 r. wojska rossyjskie, W 1856 r. 226
mk, (Toeppen: Gesch. Masurens, 361). 2.) M.,
niem. Monethen, dok. Monetki, wś na pol.-prus,
Mazurach, pow. jańsborski, st. p. Drygały,
tworzy osobny okr. urz, stanu cywiln., który
r. 1880 miał 2273 dusz. W 1882 r. ur. się
126 dz., umarło 86 osób, zawarto 12 mał-

- żeństw, Siegfried Flach v, Schwarzburg, kom-  

tur baldzki, nadaje Maciejowi z Pawłoczyn
na prawie magd. 400 wł. w rożyńskiem nad
strumykiem Bełcząca, wyższe i niższe sądo-
wnictwo i wolne ryboł. w jez. Kozłowskiem,
oraz pozwala mu zakładać 40 barci. Dan w
Baldze r. 1474 (ob. Kętrz, O ludn. pol., str.
436). Kś, Fr.

Monugieliszki, okolica szlach. nad rz. Wer-
soczką, pow. lidzki, w 2 okr. pol., gm. i okr.
wiejski Poraduń, o 14 w. od gm., 40 w. od Li-
dy a 16 w.od Ejszyszek, 3 dm., 27 mk. kat.
(jednodworcy).
Mongany, wś, pow. trocki, ob. Monczuny.
Moniaczkowice, wś, pow. miechowski, gm.

Koniusza, par. Niegardów. Posiada szkołę po-
cząt. W 1827 r. było tu 11 dm., 120 mk, W
XV w. był tu już folwark. Łany kmiece ifolw.

płaciły dziesięcinę prebendzie ś, Wojciecha w
Krakowie (Dług. II, 152).
Moniak, m. gab. chersońskiej, ob. Majak,
Moniaki, wś, folw. i dobra, pow. janowski,

gm. Urzędów, par. Boby, odl. 40 w. od Jano-
wa, o 12 w. od Kraśnika i 30) w. od st. dr. żel.
nadwiśl. Nałęczów. Dobra M. z folw, M,
Wierzbica i Okrąglica, własność Zembrzuskie-
go, poprzednio przez cztery wieki (do 1841 r.)
Wierzbickich, mają 1639 mr. rozl. Fol. M.,
z rezydencyą posiada budynków murowanych
3, drewnianych 8, gr.or. 340 mr., płodozmian
11-polowy, łąk 50 mr, i lasu urządzonego 205
mr,; folw. Wierzbica, bud, mur. 2, drew. 7,
gr. or. 240) mr., płodozmian 10-polowy, łąk
mr, 7. (Cegielnia produkuje 100,000 cegły,
zajmuje trzech robotników; fol. Okrąglica, no-
wo erygowany, budyn. mur. 3, drew. 1, gr.
or. 550) mr. w płodozmianie 15-polowym. Wś
M. w r. 1803 nosiła nazwę Wólka Wierzbicka,
miała osad włośc. 30. W r. 1846 przy ukła-
daniu tabel prestacyjnych nosi nazwę Monia-
ki i ma os. 24. W r. 1864 przy układaniu ta-
bel likwidacyjnych było os. 25, posiadających
gr. or. mr, 435 i wspólnych past. mr. 28. Wsku-
tek układów o służebności w r. 1880 włościa-
nie otrzymali 50 mr. lasu i 50 mr. or. ziemi
na pastwisko. WŚ M.ma obecnie osąd 40
i szkołę elementarną od 1861 r., doktórej uczę-
szcza dzieci od 30 do 40. W r. 1888 zamie-
niona na szkołę elem. gm. Wś Wierzbica w r.

1803 miała osad 20, w 1846 r. 08. było 18a
w r. 1864 os. 18, które miały gr. ornych mr.
395 r, Wskutek układów o służebności w r.
1879 włościanie otrzymali lasu 38 mr., gr. or.

na pastwisko 34 mr. Dziś wś ma os, 26, Nadto
przy tej wsi jest część szlachecka z osobną
hypoteką, przestrzeni mr. 100. Wś Majdan
Moniacki, założona w 1849 r., w r. 1864 mia-
ła os. 12, dziś 15 i gr. or. 132 mr. Wł. Z.

Moniaków 1.) al. Moniakowo, wś, pow. dzi-
sieński, w 4 okr. pol., gm, Mikołajewo, okr.
wiejski Łąka, o 18 w. od gm., 21 dusz rewiz,,



  

należy do dóbr Łąka—gen. Frołowa. 2.) M.
folw. pryw., pow. wilejski, o 65 w. odm. Wi-
lejki, w 2 okr. pol., I dm., 6 mk, kat, J. Krze.

Moniatowszczyzna, wś, pow. wiłkomier-
ski, należała niegdyś do sstwa kurklewskiego,
ob. Kurkle,
Moniatycze, wś i folw., pow. hrubieszow-

ski, gm. i par. Moniatycze, odl. 7 w. od Hru-
bieszowa. Posiada kościół par. drewn., dom
schronienia dla starców i kalek, cerkiew dla
ludności rusińskiej, urząd gm., szkołe począt.
ogólną. W 1827 r. było tu 64 dm,, 381 mk,
Dobra M. składają się z folw. M. i Stefków,
wsi M., rozl. mr. 676: folw. M. gr. or. i
ogr. mr. 205, łąk mr, 36, nieuż. i place
mr, 13, razem mr, 254; bud. mur. 2, z drzewa
22; płodozmian 12-polowy; folw. Stefków
gr. or. i ogr, mr. 379, łąk mr. 82, nieuż. i pla-
Ge mr. 11, razem mr. 422; bud. z drzewa 4;
płodozmian 10-polowy; wś M. os. 56, z gr.
mr. 748. Pierwotna erekcya kościoła i pa-
rafii niewiadoma, powtórna erekcya pochodzi
z 1599 r.; dokonał jej dziedzie M. Samuel Ko-
niecpolski i parafianie. Obecny kościół wysta-
wił 1740 r. Józef Kuropatnieki. M. par. dek.
janowski (dawny hrubieszowski), 1850 dusz.
Cerkiew, dawniej gr.- unicka, niewiadomej ere-
kcyi, była filią Czartowie w dek. horodel-
skim. Moniałycze gm., należy do sądu gm, okr. I
w Jarosławcu, st. poczt. Stepankowice, ma
18,161 mr. obszaru, 3,560 mk. (1867 r.), 5
szkół początkowych, gorzelnia, dwa browary,
trzy młyny wodne, wiatrak. W skład gm.
wchodzą: Annopol, Biała Karczma, Czartowi-
ce z folw., Janówka folw., Jurkowszczyzna
młyn, Kułakowice, Lipiny, Moniatycze z folw.,
Nieledów z folw., Nowosiołki z folw., Obro-
wiec, Stepankowice z folw., Turkułówka folw.,
Ubradowice, Wincentówka folw., Wołajewice,
Zadubce z folw., Zielona Karczma. Br. Ch.

Moniawki, wś, pow. dzisieński, w 3 okr.
pol., gm., okr, wiejski i dobra Czeress, o 8 w.
od gm., 10 dusz rewiz., własność ks. Radzi-
wiłłów.

Monice, w dok, Manycze i Monycze, wś,
folw., os. włość, i karcz, nad rz. Żegliną, pow.

sieradzki, gm. Bogumiłów, par. Sieradz, odl.
od Sieradza w. 3, od rz, Warty 2 w., posiada
młyn wodny i wiatrak; wś ma 86 dm., 657
mk., dwie 0s, czynsz. 2 dm., 14 mk,, 08, karcz.
l dm. 3 mk, W 1827r. było tu 75 dm., 485
mk. Wspomina tę wieś Lib. Ben, Łaskiego

(t. I, 429). W 1553 r. M. mają 10'/, łanów
(Wielk. Pawiński). Folw, M., z wsią M., Kłock
i Jeziory, rozl, mr. 819: gr. or. i ogr. mr, 349,
łąk mr. 151, pastwisk mr. 288, wody mr. 4,
nieuż, i place mr. 22; bud. mur. 6, z drzewa 2.
Wś M. os, 127, z gr. mr. 791; wś Kłock os,
105, z gr. mr. 1,145; wś Jeziory 08. 88, z gr.
mr. 429. Do obszaru dworskiego M, przyłączono  
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grunta poduchowne, zwane Górka Poświętna
(ob. Górka 5). Br, Ch.

Menichy, wś włość., pow. wilejski, o 27
w. od m. Wilejki, w 2 okr. pol., przy b. dr.
poczt. z m. Dołhinowa do m. pow. Wilejki, 5
dm., 34 mk. kat,

Monie, zaść. szl, nad rz. Strawą, pow.
trocki, w I okr. pol., o 17 w. od Trok, 1 dm.,
6 mk. kat,

Moniewicze, właść. Maniewicze, wś. cerk.
nad rz, Stochodem, pow. łucki, na wsch. od
Horodka, niegdyś własn. zamkowa Łucka, w
gm. czarnogródzkiej; ob, Pamiat, Kij. Arch.
„Kom, t. III, cz. 2: 20, 21, 161.

Moników 1). os. poleśna, pow. kutnowski,
gm. Krzyżanówek, par. Łęki, 1 dm., 9 mk.
2). M., wś i os. karcz., pow. piotrkowski, gm,
Łękawa, par. Bogdanów, ma 10 dm., 105 mk,,
320 mr. ziemi włość.; os. karcz. 13 mr. Br, Ch.

Moniłówka, rus. Monyliwka, wś, pow. zło-
czowski, 24 kil. na płd.-wsch, od Złoczowa,
9 kil. na płn.-wsch. od sądu pow. w Zboro-
wie, 6 kil. na płd.-zach, od urzędu poczt, w
Olejowie. Na płn. leżą Hukałowce, na wsch.
Olejów, na płd.-wsch. i płd. Berymowee, na
zach. Jarosławice. Ńrodkiem obszaru płynie
od płn. na płd,-wsch. jeden z pięciu głównych
potoków Strypy, t. zw. Strypa Kudynowie-
cka. Dolina potoku bardzo płytko wygłębio-
na. Występuje tu wszędzie dołujący wapień
litotamniowy, ilasty, zielonawy, złożony z
drobnych litotamniów. Zabudowania wiejskie
leżą na praw. b. potoku. Własn. więk. (Ka-
zimierza hr. Wodziekiego) ma roli or. 241, łąk
i ogr. 9, pastw. 2, lasu 48, wł. mn. roli or. 773,
łąk i or. 62, pastw. 42 mr. W 1880 r. było
525 mk. w gm. (między nimi 2 obrz. rzym.-
kat.), par. rzym.-kat. w Olejowie, gr.-kat, w
Jarosławieach. We wsi jest cerkiew pod wezw,

św. Michała i szkoła filialna. O torfach tutej-
szych czyt. Jahrb. d. geol. Reichsanst, t. 30,

str. 588. Lu. Dz,

Moniochy, wś nad Wisłą, pow. kozienicki,
gm. Maryampol, par. Głowaczew, odl. 19 w.
od Kozienie a I w. od Wisły, ma 19 dm., 186
mk., 270 mr. ziemi dworsk. i 197 m, włośc.
Fol. M., al. Teodorówka, rozl. mr. 328: gr.
or. 1 ogr. mr. 230, łąk mr, 6, lasu mz. 57, za-
rośli mr. 1%, wody mr, I, nieuż, i place mr.
16; bud, z drzewa 19.
Moniszkańce al. Moniuszkańce, dwór na

pr. brz. Niewiaży, pow. kowieński, o 16 w.
od Kowna, między Jaswojniami a Polepiem,
własność Zaleskich. Kościół fil. par. Bobty,
pod wezw, Zbawiciela, wzniesiony z drzewa
z 1878 r. przez dziedziczkę Zaleską z Zabieł-
ów.
Moniuny 1.) folw., pow. szawelski, gm.

skiemska, par. bejsagolska, 2 włóki ziemi,
Własność Elwiry Dowgiałłowej. 2.) M., wś,

i
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pow. szawelski, gm. skiemska, 21 dusz, 81
dzies, ziemi. '8.) M., wś, pow. szawelski, gm.
poszwytyńska, 26 dusz, 27] dz. ziemi. J. G.

Moniuszeczki, wś, pow. białostocki, nie-
gdyś w ziemi bielskiej,

Moniuszki, wś, pow. białostocki, dawniej
_w ziemi bielskiej,

Moniuszkańce, ob. Moniszkańce.
Moniuszkowszczyzna al. Kościukowszczy-

zna, wś, pow. słonimski, b. własność Śliź-
" niów.

Monka, os, młyn., i Monkowa góra, 08
włośc., pow. piotrkowski, gm, Wadlew, par.
Drużbice. Os. młyn ma 1 dm, 15 mk., 08.
włośc, 1 dm., 17 mk., 35 mórg.
Mońka, rzka w pow. kijowskim, wpada

do Stuhny. E. R.
Monkajcie, dwór, pow. rossieński, ob. Mq-

kajcie, Do wiadomości tam podanych należy
dodać, że nal. do par. girdyskiej i jest wła-
snością Monkiewicza.
_ Monkałowice al. Mąkołowice, os., do gm.
Tychów należąca, pow. pszczyński,
Monkastro, handlowy gród genueński,

który niegdyś istniał przy ujściu rzeki Tyras
(Dniestr), dzisiejszy Akerman; ob. Murzakie-
wicza,, Istoria genuenskich posielenij*, Odes-
sa, 18837.

Monken (niem.), ob. Mąki.
Monkensee (dok. 1398), jez. na Warmii,

pewnie w dawniejszym komturstwie branden-
burskiem (ob. Qod. dipl. Warm., III, str,
248). Kś, Fr.
Monki, wś nad rz. Czarną, pow. sando-

mierski, gm. i par, Połaniec, odl. 40 w. od San-
domierza, Ma 7 dm., 65 mk., 20 mr, ziemi
włośc.

Mońki, wś, pow. łomżyński, gm. Kossaki,
par. Rutki,
Meńki, wś, pow. białostocki, w 3 okr. pol.

goniądzkim; st, dr. żel. brzesko - grajewskiej,
pomiędzy Goniądzem (o 12 w.) a Knyszynem
(14 w.), o 39 w, od Grajewa, 40 w. od Bia-
łegostoku a 160 w. od Brześcia,

Mońki, wś nad bezim, dopł, Słuczy, pow.
starokonstantynowski, graniczy ze wsią Moń-
czyńce, 63 dm., kapl. kat, parafii Bazalia,
Monkiewicze, okolica szlachecka, pow. li-

dzki, w 2 okr. pol., o 58 w. od Lidy a 316
od Ejszyszek, 6 dm., 14 mk. kat; A. 7,

Monkinie, wś ios, leś, pow. augustow-
ski, gm. Szczebro-Olszanka, par. Wigry, odl.
19 w. od Augustowa; ma 17 dm. 118 mk,
W 1827 r. wś rząd., 9 dm., 53 mk,
Monkiszki 1.) dwór iwś, pow. rossień-

ski, par. ławkowska; dwór należy do Jako-
_wiczowej, Mylnie podano pod Mąkiszki, 2,) .,
dwór, pow. rossieński, par. kołtyniańska, wła-
sność Wirszyłły. 3.) M. folw., pow. sza-  

welski, par. szawlańska, 10 włók ziemi, wła-
sność Bogusława Monkiewicza. SO”
Monkowarsk (niem.), ob. Mąkowarsk,
Monkowce, wś, pow. lidzki, w 4 okr., pol.,

gm. Lebiedka, o 20'/, w. od Lidy i od Wasi-
liszek, po prawej stronie traktu pocztowego
z Lidy do Grodna, 4 dm., 28 mk. prawosł,
Monkowiszki 1.) folw. i wś, pow. trocki,

w 2 okr. pol., gm. Kronie, okr, wiejski Żydej-
kiszki, o 48 w. od Trok; folw. ma 5 dusz, wś
zaś 22 dm., 92 mk., w tej liczbie 88 katol.
i 4żydów. 2.) M, zaść rząd. pow. trocki,
w2 okr, pol., 56w. od'Trok, 2 dm.,35mk. kat.
Monkuny i Judy, zaśc., pow. szawelski,

gm. krukowska, 5 dusz, 8 dzies. ziemi,
Monkuszki 1.) wś, pow. święciański,niegdyś

oszmiański, w 1/03 r. należały do Stanisława
Białłozora i żony jego Kornelli Chrapowickiej,
kasztelanki smoleńskiej. 2.) M., wś, pow.
szawelski, gm. radźwiliska, 56 dusz, 495 dzies,
ziemi,

Monowice ze Stawami, wś, pow. (bialski,
w równinie, 243 m. n.p.m., przy gościńcu
z Zatora do Oświęcima, od tego miasta odl.
538 klm, M. składają się z dwóch odrębnych
części, z których Stawy leżą nad małym do-
pływem Wisły z lewego brzegu, na wsch. od
M., i mają folwark Karlhof. Ta część grani-
czy na płd. z wsią kośc. Włosienicą, na płn.
z Dworami a na wsch, z częścią Koła lipowiec-
kiego, M. zaś stykają się za zach, i płn.
z Dworami a na płd, z Porębą wielką. Vollst.
Ortsverzeichniss z r. 1881 podaje w obu osadach
1162 mk., z tego 11 na obszar więk. pos. Szema-
tyzmy duchowne podają w M, 973 mk. a w Sta-
wach 274, razem 1247mk, rz.-kat, M. niegdyś
wś ks. oswięcimskiego, potem królewska (Dłu-
gosz Lib, benef, II, 225), jest obecnie częścią fun-
dacyi Hallerów, ale dotąd użytkuje z więk. pos,
doży wotniczka Teresa hr. Borkowska. Grunta
przeważnie złożone z urodzajnej glinki, łąki
i pastwiska podmokłe, obejmują także stawy,
w których prowadzą racyonalne gospodarstwo.
Obszar więk. pos. wynosi 348 mr. roli, 393
mr. ogr. i łąki, 42 mr. past.; pos. mn. 713 mr,
roli, 107 mr. łąk i ogr., 182 mr. past, i 14 mr.
lasu. Mac.
Mons butyri (Chronicon oliv. Script. rer,

Pruss., I., str. 602.), ob. Góra św. Wawrzyń-
ca (t. LI, 690).
Mons Lethon al. Mons speculationis (dok.),

niem, Schauberg, obecnie Klasztorzysko, wzgó-
rze w Pioninach, w pobliżu Czerwonego Kla-
sztoru (ob.), wzniesione 776 m,
Mons S$. Mariae (dok.), ob. Pelplin,
Mons S$. Georgii, ob. Georgenberg,
Monsejewszczyzna, wś, pow, borysowski,

gm. bohdanowska, w pobliżu rz, Zertajki, le-
wego dopływu Berezyny, nad jeziorem Pelik,
przy drodze ze Starzyny do Kraszewicz i Boh-
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danowa, ma 26 0s., grunta lekkie, miejsco-
wość dość leśna, łąk dużo. A. Jel.

Monssantz (dok.), ob. Mazanki.

Monsterberg (dok.), ob. Mtnsterberg, pow.
licbarski.

Montagaliszki 1.) zaśc. nad jez. Jankisz-
ki, pow. święciański, w 3 okr. pol., gm. Hodu-

 eiszki, okr. wiejski Jankiszki, o 26 w. od
Swięcian, 1 dm, 12 mk, katol. 2.) M,
dwór, pow. poniewieski, okr, polic. poswolski,
o 59 w. od Poniewieża. J, Kre.

Montajtyszki, wś, pow. rossieński, par,
stulgiewska.

Montasek, ob. Mątasek.
Monutaty, wś włośc, nad jez. Tobole, pow.

lidzki, w 2 okr. pol., gm. Koniawa, okr. wiej-
ski Rndnia, o 8 w. od gminy, 42 w.od Lidy
a 28 od. Ejszyszek, 5 dm., 58 mk, kat. (22
dusz rew.); należy do dóbr rząd. Koniawa.

Montau 1.) rz., ob. Mątawa. 2.) M,
(niem.), ob. Mątawy i Mątwy.

Montejki, folw., pow. wiłkomierski, par,
Siesiki, okr. polic, Pogiełoże.

Montig (niem.), ob, Jontykt,
Montingen (niem.), ob. Mojtyń,

Montitten, niem., wś, pow. Świętosiekier-
ski, st. p. Zinten, okr. urz, stanu cywiln. Ma-
runy. W 1856 r. 56 mk,
Montken (niem.), ob. Monżki,
Montki 1.) niem. Mondiken al. Montken, dok.

Montiken, Muniinkindorf, Hoenfeld, wś, pow.
olsztyński, okr. urz. stanu cywiln, ist. p.
Jonkowo, tamże par. kat., paraf. ew. Olsztyn.
Ma 3650'34 mr. obszaru, w tem 52145 boru.
W 1863 r. 62 dm., 425 kat. mk., 399 Polaków,
26 Niemców. M. są starą osadą, powstałą na
dawnem polu pruskiem ,„Gudikus* zwanem,
W r. 1348 d. 23 maja nadaje kapituła warmiń-
ska wiernemu Jomen 6 włók wolnych nad jez,
Curtoyn na prawie prusk, „ita quod nullus
eum depellere debet.* Nadto nadaje mu wol-
ne rybołóstwo w jez, Auecul i Qurtoyn dla
własnego stołu, lecz tylko małemi narzędzia-
mi i polowanie „in extrema solitudine nostra
more aliorum prutenicorum.''* Datum in Ber-
tingen, W r. 1352 d. 14 sierp. nadaje kapitu-
ła „disereto viro Munten* 50 włók „in terri-
torio nostro Gudicus* celem założenia wsi na
prawie chełm., mającej się nazywaćHoenfeldt;
dołączamy do tego 2 wł. tamże w puszczy „in
Merica'*, dla wspólnego użytku wsi. Wol-
nych ma być 5 włók; po 12 wolnych latach
będą płacili od włóki 1/, grzywny i 2 kury na
gwiazdkę; sołtys będzie pobierał kary pie-
niężne od małego sądownictwa i trzecią część
Od większego i połowę czynszu karczemnego;
wolne ryboł, w Łynie i w jez, Mussnyk ma-
łemi narzędziami dla własnego stołu, Datum
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in Vrowenburg (ob. Cod. dipl, Warm., II,
184—185). R. 1445 fer. IV Paschae sprze-
daje kapituła 11 wł. w M. naprawie prusk,,
z woln. rybołówstwem w jez. Musnick; po 30
wolnych latach ciąży na kupującym obowią-
zek służby na koniu. R. 1535 d. 4 czerw.
przyłączyła kapituła te 6 wł. do Dajtek,
wyjąwszy łąki, za czynsz wynoszący 1!/,
grzywny (tamże str. 120). R. 15638 nada-
je kapituła burgrabiemu melzackiemu Łaąza-
rzowi Lauterwalt zamiast jego 11 wł, w Mon-
tkach 9 wł. w Pęglitach jako lenno na pra-
wie magd. i ryboł. w jez, Marung, za to bę-
dzie służył zbrojno na koniu (ob. tamże,
str. 158.) R. 1552 d. 3 marca nadaje kapi-
tuła te 11 włók burgrabiemu melzackiemu
Łazarzowi Lauterwalt na prawie magdeb. R.
1594 d. 18 sierp. dostają M. karczmę (ob.
tamże, str. 185.) R. 1688 byli w M. sołtysa-
mi Łukasz Potryga i Tomasz Palona (ob.
Kętrz. O ludn. pol., str. 558), Lustracya z r,
1656 donosi, że w M. było 50 wł., między
temi 4 puste, 19 gburów, 2 sołtysów, 1 kar-
czma; dawali 70 kur, 35 gęsi i 17 flor, 10 fen.
czynszu (ob. Zeitschrift fiir die Gresch. Erm-
lands, str. 245. 2.) M., niem., Montken, do-
bra ryc., pow. sztumski, st. p. Ryjewo 2 kil.
odl., okr. urz. stanu cyw. Borowy-młyn, par.
kat. Straszewo, ew. Klecewo, szkoła Nowa
wieś. Ma 194'42 ha roli orn. i ogr., 11:98 łąk,
18:28 pastw., 0'92 boru, 45:02 nieużyt., 9:66
wody, razem 340*28 ha; czysty dochód z gr.
1597 mrk, Właśc. Polidor de Wałdowski
na Michorowie. Jest tu 16 bud., 8 dm., 81
mk., 60 kat., 21 ew. Kś. Fr.
Montowo 1.) dok. Montaw, dobra rye. ze

st. p. i dr. żel, malborsko-mławskiej, o 25 klm.
od Iławy, pow. lubawski, par, kat. i szkoła
Grodziczno, par. ew. Lubawa, okr, urz. sta-
nu cywil. Zwiniarz. W 1868 r. 16 bud., 9 dm.,
229 mk., 209 kat., 20 ew. W 1877 r. 440 mk.
Gleba żyzna; obszaru 794 ha roli orn. i ogr.,
97 łąk, 100 pastw., 24 nieużyt., razem 1015
ha; czysty dochód z gruntu 4634 mrk. Właśc.
Władysław Ossowski. Gorzelnia i owczarnia,
Ztąd idzie poczta osobowa do Lidzbarka. Tu-
tejsza agentura poczt. III klasy została urzą-
dzona | paźdz, 1876 r. 2.) M., wś, tamże,
w 1868 r. było tu 19 bud., 10 dm., 83 kat,
mk. Wizytacya kanonika Strzesza z r. 1667
donosi, że w ówczas płaciła wś M. tylko 4
korce żyta i tyleż owsa, podczas kiedy za cza-
sów Tylickiego (1595—1600) dawali 23 kor-
ce (str. 250.), W 1492 r. kupują: Andrzej
Łaszewski, Arnold z Frący, chorąży cheł-
micki, i Jakób Białobłocki od pani Katarzyny
z niemieckiej Frący jej dobra na Pomorzu
lw ziemi chełmińskiej położone, t. j. Frącę,
Grodziczno, Montowo, Iwanki i Ostaszewo
(ob. Kętrz, O lud. pol., str. 137.)  Kś, Fr,
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Montowskie pastwisko, niem. Montauer
Weide, wś, pow. sztumski, st. p. i okr. urz,
stanu cywiln. Ryjewo, par. kat. Postolin,
ew. Klecewsko; ma szkołę. Wś obejmuje
1324779 mr. obszaru, W 1868 r. 88 bud,,
48 dm., 842 mk,, 66 kat. 176 ew. Ks. Fr.
Montowszczyzna, wś włośc., pow. nowo-

aleksandryjski, par. abelska, uwłaszczona od
dóbr Bohdaniszki Romera.
Montowtyszki, wś, pow. rossieński, par,

kielmeńska,
Montrezorówka, przys, do Krasnopołki,

pow. kaniowski, ob. par, Rzyszczów; niegdyś
Montrezorów, dziś należy do Niemczenki. Ma
210 mk. prawosł., 318 dzies, ziemi dworskiej,
z której odeszło 94 dzies, ziemi wykup.

Montrymiszki, wś, pow. wiłkomierski,
dawniej w par. wieprzowskiej, własność Jano-
wieza,
Montschnik (niem.), ob. Mącznikt.
Montuciszki, wś, pow. oszmiański, w 1 okr.

pol., gm. Kucewicze, okr. wiejski Skirdzimy,
o gw. od gminy, 14 dusz rew., należy do
dóbr Nowosiołki-Czapskich. J. Krze.
Montuny, wś, pow. lidzki, w 4 okr.pol.,

gm. Zabłoć, okr. wiejski lebiedzki, o 40 w. od
Lidy, 7 w. od Wasiliszek a 9 w. od gm., li
dm,, 97 mk, kat, (50 dusz rew.), należy do
dóbr nowopielaskich hr. Potockiego. J. Kre.

Monturgi, wś, pow. szawelski, gm, ligum-
ska, 17 dusz, 205 dzies, ziemi. J. G.
_ Montwiańce, okol. pryw., pow. lidzki, o
19 w.od Lidy ku Wilnu, 6 dm,, 115 mk.
Montwidów, wś, pow. szawelski (?); po-

_ dług taryfy ks. żmujdzkiego z 1717 r. posia-
dał ją Jakób Grużewski, stolnik ks. żmujdzkie -
go, i miała wtedy razem z siołem Piluny 60
dymów.
Montwidyszki, ob. Wałdany, pow. sząwelski.
Montwiliszki 1.) folw. i wś, pow. lidzki,

w 2 okr. pol., gm. Poraduń, okr, wiejski Hor-
nostaiszki, o 39 w. od Lidy, 3 w. odEjszy-
szek a 4 w.od gm., własność Janowskich;
folw. ma 16 mk. kat,, wś zaś 1] dm., 38 mk.
kat, (23 dusz rewiz.). 2.) M., zaśc., pow. lidz-
ki, w 2 okr, pol. o 42 w. od Lidy a 5 w. od
Pjszyszek, 2 dm., 5 mk, kat., 5 żydów. 3.)
M., wś, pow. trocki, w 4 okr. pol., gm. Nie-
dzingi, okr. wiejski Masaliszki, o 6 w. od gm,,
6 dusz .rew., należy do dóbr Masaliszki—Łu-
kaszewiczów. 4.) M., okolica szlach. nad rz,
Strawką, pow. trocki, w 4 okr, pol., o 70 w.
od 'Trok, 16 dm. 171 mk. kat. 5.) M. wś,
pow. rossieński, par. chwejdańska (Echard
w Dykc,, nązywa miastem). 6.) M., wś., pow.
szawelski, gm. szawkiańska, 65 dusz, 410
dzies. ziemi, J, Krz,

Montwiłłany, folw., pow. kowieński, par,
Jaswojnie, między Kiejdanami a Jaswojniami,
02 w.od Kiejdan, gleba żyzna, b, własność  

Montwiłłów, Szuksztów, Syruciów, dziś Dzier-
dziejowskich. JRG:

Montwiłły, wś, pow. rossieński, par. jur-
borska.
Montwiłowszczyzna, okolica szlach., pow.

wileński, w 5 okr. pol., gm. i par. Sołeczniki,
okr. wiejski Kamionka, o 4 w. od gm. a 30 w.
od Wilna, 6 dm., 58 mk. kat., ma 82 dzies.
ziemi uprawnej, 8 dzies. lasu. Pod M. stoi
drewn., słomą kryta kapl. kat, J. Krz.
Montwin al. Mortwin i Motwyn (dok. 1260),

jez. pod Lubawą (ob. Neues Preuss. Urkun-
denbuch'ego, Woelky 1884, str. 44).
Montwitz niem., ob. Mąctce,
Montwy, 1.) os., pow. inowrocławski, |

dm., 80 mk., nal. do gm. i miasta Inowrocła-
wia. 2.) M., dom, nad Notecią, 646 mr. roz.,
6 dm., 99 mk,, 45 ew., 54kat.; 37 analf. Pocz-
ta w Markowicach o 3*5 kil., gośc, na miejscu,
tel. i st, kol. żel, w Inowrocławiu o 7 kil.
W 1581 r. ma tu trzy łany Stanisł, Rusinowski
i sołtystwo królewskie 1'/, łanu (Paw. Wiel.
l, 258). Na polach tej wsi, leżącej śnód

(błót nad Notecią, zaszła d. 18 lipca 1666 r.
pamiętna bitwa między wojskami królewskiemi
a rokoszanami zgromadzonymi pod wodzą Lu-
bomirskiego, Wojska królewskie, sądząc że roko -
szanie nie będą śmieli atakować, przeprawiały
się nieostrożnie przez błota; wtedy na nie
rzuciła się stojąca na wzgórzach jazda szla-
checka, zwróciwszy się głównie przeciw dra-
gonii i kozakom, Napadnięci nie mogli się
bronić w szyku bojowym, bowiem błota ta-
mowały swobodę ruchu, skutkiem czego bitwa
zamieniła się w rzeź, Do 4000 trupów zasłało
pobojowisko. Poginęli tu przeważnie starzy
żołnierze, towarzysze wypraw Czarnieckiego.
Szczegóły bitwy opisuje Pasek w swych pa-
miętnikach, - M.SŚt.i Br. Ch.

Montygaliszki 1.) folw., pow. wileński,
w 2 okr. pol., gm. Muśniki, okr. wiejski Opi-
hosze, własność Hryniewicza. Do dóbr M, na-
leżą wsie: Zodzie (12 dusz rew.), Tawcezule
l, 213 (38 dusz), Dowboryszki (23 dusz) i
Kruny (12 dusz). 2.) M., folw. rz., pow. trocki,
w l okr. pol., o 27 w.od Trok, 1 dm., 9 mk. kat.
Montyki, MA B., niem, Montig, dobra

ryc., pow., suski, st, p. i kol, Rudziez 3 km.
odl., par, ew, i okr, urz. stanu cywiln. Fred-

nowy, par. kat. Kawa, szk. w miejscu, gorzel-
nia, Obszar wynosi 871:58 ha roli orn. i ogr,,
145:89 łąk, 46:20 pastw., 188*31 boru, 18-21
nieużyt., 1'61 wody, razem 1221*75 ha; czy-
sty dochód z gruntu 11945 mrk. Jest tu 28
bud., 16 dm., 250 mk.,5 kat,244 ew, (1868r.)
M. lit. 0.,os. młyn tamże, 7 bud.  3dm., 40ev
mieszk, Kś, Fr.

Montyniańce, wś szl, nad rz. Szirwińcz 5
pow. wileński, w 2 okr. pol., o 54 w, od Wilna,
14 dm., 102 mk. kat,



Monuły, folw. pryw. nad rzeczką, pow. wi-
lejski, w 1 okr. pol., o 49 w. od m. Wilejki,
przy b. dr. poczt. z m, Ilii do m. Radoszkowi-
cze, ] dm., 5 mk, kat.; własność Tukalły.
Monyliwka, ob. Moniłówka.
Moon al. Mohn, wyspa na Baltyku, nale-

żąca do Inflant, na płn.-wsch. od w. Oesel,
oddzielona od niej t. z. Małym Sundem, pod-
czas gdy na wsch. dzieli ją od lądu stałego
(gub. estlandzkiej) Wielki Sund. Stanowi
15-stą par. prow. Oesel.
Moor-Berstus (niem.), ob. Medzokol Moor.
Moorbruch 1.) niem., kolonia do Szte-

grów należąca, pow. człuchowski, st. p. i szko-
ła Sztegrowy, par. kat, Fersztnowo, ew. El-
zanowo; 3 bud., 1 dm., 5 mk, kat, (1868 r.)
2.) M., niem., os,, pow, brunsberski, st. p. Gr.
Rautenberg; w 1856 r. 22 mk. Kś, Fr.
Moordoif (niem.), folw. na Rugii, należy

do dóbr rye. Unrow.
Moosberg (niem.), ob. Mosżerg.
Moosbruch, wielkie bagna śród niziny ku-

rońskiej, Wody tego bagna odprowadza ka-
nał tymberski do rz. Niemoniń (ob. t. IV,
931).
Meosbruch 1.) wrazz Zorfbruch, niem., wś,

pow. elbląski, st. p. Gronowo, par. kat. Elbląg,
ew. Neuheide, szkoła i okr. urz. stanu cywiln.
Neuhof, Zawiera 9 gbur. posiadł, i 10 zagr.,
ma 139881 mr. roli. W 1868 r. 150 mk., 2
kat., 148 ew., 21 dm, Odl. od m. pow. 1'/,
mili. Przy tej wsi rozległe torfowiska, mają-
ce przeszło 1000 mr. 2.) M., wyb., pow. mo-
rąski, st. poczt. Maldenten; należy do dóbr
ryc. Maldeuten (ob.), Kś, Fr.
Moosbude (niem.), dobra, pow. królewiecki

st. poczt. Królewiec. W 1856 r. 42 mk.
Moptaciszki, wś włośc., pow. oszmiański,

w 2 okr. polic., o 19 w. od Oszmiany, 4 dm,,
45 mk. katol.

Mora, Mokra al. Morawica, rz, na Szląsku
austr,; ma źródło na wysokości 1359 m. npm.,
uchodzi do Opawicy pod Komorau w pow.
opawskim. Przyjmuje z prawej strony do-
pływ Hiśnicę al. Hośnicę,
Morachwa al. Murachwa, Morafa, Murafa,

u Kromera Morakwa, rz, w gub. podolskiej,
niegdyś granica wdztwa podolskiego od bra-
cławskiego, odgranicza Podole od Pobereża;
jest ostatnią większą rzeką wpadającą do
Dniestru i na górnym biegu więcej ma rozga-
łęzienia, Bierze początek w płd.-zach. części
Pow. lityńskiego (na pograniczu latyczow-
skiego), pomiędzy wsią Hołodkami i Łodzie-
jJówką (Złodziejówką), gdzie już tworzy stawy
aż do Tarasówki (pow. jampolskiego), płynie
z zach. na wsch, obok wsi Kudyjowce, Nosko-
wieckiej słobódki i Aleksiejówki, gdzie two-
Tzy duży staw, następnie wykręca się od Ta-
rasówki z płn. ku płd., mija Federówkę, Ko-
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pesterzyn i m. Morachwę, poniżej której, od
wsi Dłużka począwszy, nie tworzy więcej
stawów; odlewa wszystkich 15. Dalej płynie
jarem, oddzielając na małej przestrzeni powiat
mohylowski od jampolskiego, mimo wsi Cho-
menek i Rekiczyniec, Kalitynki, Wołodzi-
Jówce, Sahinki, m. Czerniejowiec, wsi Widły
do wsi Bnkatynki ciągle z północy ku połu-
dniowi, lecz ztąd zwraca się na płd.-wschód
i jar jej leży równolegle do jaru Dniestro-
wego, z którym się styka stromemi śŚciana-
mi, poniżej wsi Białej przypierając do Dnie-
stru, poniżej progów Dniestrowskich, do któ-
rych przerwania znacznie się przyłożyła. Po-
niżej Bukatynki oblewa wsie: Mierzwińce,
Buszę, Petraszówkę, Mironówkę, Halsbijówkę
I Białę i wpada do Dniestru o 4 w. powyżej
Jampola, prawie na wprost wsi Jurańce,
Przyjmuje od praw. brzegu Moraszkę al. Mu-
raszkę, pod m. Czerniejowcami, i Łozowę, poni-
żej wsi Widły; od lew, brzezu Buszę, pod
wsią t. n., na przestrzeni 4 mil od wsi Pił-
nówki z płn. ku płd, płynącą, oraz Klekotyn-
kę, pod wsią Klekotyną. Długość biegu M.
wynosi 20 mil, Nad rz. M., pod wsią Kope-
sterzynem, w 1432 r. wojsko polskie, pod wo-
dzą Wincentego z Szamotuł, odniosło zwycię-
stwo nad wojskami litewsko-ruskimi pod wo-
dzą Fedka Ostrogskiego (ob. Kopesterzyn).
Morachwa al. Murachwa, urzędownie Mu-

rafa i Morafa Stara i Nowa, mko nad rz. t. n.,
pow. jampolski, o 10 w. od m. Szarogrodu,
o 197 w. od Rąchen, st. dr. żel. odesko-ki-
jowskiej, o 60 w. od Jampola, W St. M. 250
dm., 2500 mk., razem z przedmieściami Trawną
i Zajączkami, eerkiew, kościół i synagoga, a
w N, M. 147 dm., 400 mk., cerkiew i synago-
ga. Ziemi włośc. 2956 dz. Jest tu szkoła
wiejska, gorzelnia, 32 sklepów, 20 rzemieśl-
ników, 2 młyny, stawy rybne, zarząd gmin-
ny, do którego należą: St. i N. M., Murafska
słobódka, Trawna, Zajączki, Klekotyna, Pa- -
ciorowa, Dłużek, Michałówka, Semenówka,
Derebczyn Wielki i Mały, Księdzówka, Po-
pielówka, Zwedenówko i Jnliampol, razem 12
starostw, 1753 osad, ludność wiejska 5898
męż., 6192 kob.; ziemi w obrębie gminy nale-
żącej do włościan 15,065 dz., w tej ilości or-
nej 9,990 dz., wypada przeto na 1 włościani-
na 1*08 dz. Oprócz tego w obrębie gminy za-mieszkuje innych stanów 1071 męż., 1150kob.; ziemi rządowej i prywatnych właścicieli
9288 dz., w tej ilości ornej 5159 dz. W ogóle
więc ziemi jest w obrębie gminy 22348, ornej15749 dz., ludności 14306. Jest tu także za-
rząd okręgu police. (stanu), st. poczt, konna
wiejska, sąd pokoju i sędzia śledczy. M. jest
bardzo starą osadą; już w 1482 r. wspominają
o niej dzieje, wpobliżu bowiem od niej, pod
wsią Kopesterzynem, Winzenty z Szamotuł

+
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i Jan Męzyk z Dąbrowy stoczyli 30 listopada
bitwę z Fedkiem Ostrogskim, stronnikiem Świ-
drygiełły. Dziedzicami jej byli Jazłowieccy.
Jadwiga Jazłowiecka, wojewodzianka ruska,
wniosła tę majętność jako wiano Janowi Beł-
zeckiemu, kasztel, krakowskiemu, a córka ich,
także Jadwiga, Januszowi Tyszkiewiczowi,
wojew. kijowskiemu. W czasie wojen kozac-
kich kilkakrotnie niszczona; w 1650 r. Marcin
Kalinowski wziął ją szturmem, zajętą przez
Kozaków. Od Tyszkiewiczów przeszła do Po-
tockich. W 1766 r. władał nią Joachim Karol
Potocki, podczaszy lit., i w tym roku otrzy-
mał przywilej na 4-niedzielny jarmark, zaczy-
nać się mający nazajutrz po ś. Michale. Po
upadku konfederacyi, w której znaczny brał
udział, osiadł tu i całkiem oddał się pole-
pszeniu bytu swoich poddanych, Wymurował
piękny pałac, kościół zaś dominikanów, funda-
cyi Jadwigi z Jazłowieckich Bełzeckiej z 1627
r., podźwignął, a raczej zupełnie nowe wzniósł
gmachy. Przychylając się do jego prośby na-
dał król Stanisław Poniatowski w 1781 r. dla
Morachwy, składającej się ze starego i nowe-
go miasta, dwa 4 niedzielne jarmarki: na wio-
snę na Ś. Jura i w jesieni na Podwyż, ś, Krzy-
ża, Joachim Potocki w późnym wieku ożenił się
z wojewodzianką Grocholską, a niezostawiw-
wszy potomstwa, zapisał Morachwę żonie, któ-
ra wkrótce wyszła za Dziekońskiego, syna

 podskarbiego w. ks, lit. Po Dziekońskich St,
M. władali Mostowscy, po nich Dobkowie,
którym po 1831 r. została skonfiskowana i
obecnie należy do rządu. Do klucza tego na-
leżała: St, M., Dłużek, Michałówka, Pieńków-
ka, Siemienówka, Teodorówka, Trawna i Za-
jaączki, Kościół katol. paraf., dek. jampolskie-
go, pod wez. Niepokal, Poczęcia N. Maryi P,,
wzniesiony w 1786 r. przez hr. Potockiego, a
przez biskupa Mackiewicza w 1826 r. konse-
krowany; filia we wsi Tarasówce, dawniej
była kaplica w Księdzówce. Do par. katol,,
oprócz M. Starej i Nowej, należy mko Dżuryn
I wsie: Adamówka, Derebczyn, Derebczynka,
Dłużek, Fedorówka, Gołączyńce, Joachimów-
ka, Klekotyna, Księdzówka, Michałówka, Pa-
ciorowa, Pieńkówka, Popielówka, Rekiczyńce,
Sapieżanka, Semienówka, Tarasówka, Trawna,
Woźniowce i Zajączkówka, razem 6428 wier-
nych. Dr. M,
Moraczewo, wś, pow. gnieźnieński, 14 din.,

96 mk., 4 ew., 92 kat., 2] analf, Poczta, gośc,,
tel. i st. kol, żel, w Pobiedziskach i w Czer-
niejewie. 2.) M., wś, pow. wschowski, 44
dm., 308 mk., 230 ew., 73 kat., 10 analf,
Poczta, gośc., tel. i st, kol. żel. w Rydzynie
025 kil. 8.) M., folw., 4 dm., 105 mk., 67
ew,, 38 kat., 4 analf,, należy do dóbr rydzyń-
skich ks. Sułkowskiego. Według regestrów |.
pobor. z 1581 r. były w M. trzy części: Jana 
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Miaskowskiego, 6!/, łanów kmiecych, Doroty
Moraczewskiej, 2 łany, i Stanisława Rydzyń-
skiego, 2'/, łana (Pawiński, Wielk, I, 83).
Moraczewszczyzna, ob. Mereczowszczyzna

i Kossów.
Moraczka, rzka w pow. lidzkim, w par.

Nowydwór,
Morafa, Murafa, Murachwa, ob. Morachwa.
Morafska słobódka, wś, pow. jampolski,

do 1000 mk., 214 osad, 907 dz. ziemi włośc,,
2650 dz. dwor. Należy do Nowej Morachwy.
Jest tu cerkiew pod wez. Wniebowzięcia N.
M. P., mająca 103 dz. ziemi,
Morakow, kol, i folw., pow. łęczycki, gm.

Balków, par, Góra ś, Małgorzaty, odl. od Łę-
czycy w. 15; kol. dm. 41, mk. 298; folw. dm.
1, mk. 28, W 1827 r. wś rząd., 30 dm., 232
mk, Wspomina tę wś Lib, Ben. Łask, (II, 415).
Morakowo, wś, pow. wągrowiecki, 20 dm,,

153 mk., 17 ew., 136 kat., 42 analf. Poczta
itel. w Gołańczy o 4 kil., gość, o 2 kil., st,
kol. żel, w Osieku o 21 kil., w Budzyniu o 25
kil. 2.) M., dom., 3635 mr. rozl., 2 miejsc.:
a) M., dom.; b) Wymysłowo, folw., 21 dm,,
205mk,, l ew., 274 kat., 117 analf. Własność
Makrockiego. Pod wsią rozkopano ementarzy-
sko pogańskie, gdzie się znajdowały liczne ur-
ny. W innem znowu miejscu są ruiny staro-
żytnego grodziska. Wspomina tę wś Lib, Ben.
Łask. (I, 187) pod par. Czeszewo. M. St.
Morakwa (u Kromera i Bielskiego), ob.

Morachwa,

Moraliszki, wś, pow. wileński, w 3 okr.
pol., gm. Gredrojcie, okr. wiejski Dubinki, o 10
w. od gminy a 54 w. od Wilna, 17 dm., 100
mk, kat. (59 dusz rewiz.), należy do dóbr Du-
binki hr. Tyszkiewiczów.
Moralowa, szczyt i góra w Karpatach

wschodnich, na wsch. od wsi Jasienowa gór-
nego, w pow. kosowskim, pod 42940” wsch.
dłg, g. F., a 4899/30” płn. sz. g. Wznies,
1224 m. npm. Miejsce znaku triang. Br. G.
Morańce (rus. Moriańeci), wś, pow. jawo-

rowski, 15 kil. na zach. od Jaworowa, 4 kil,
na płd.-wsch. od sądu pow. i urzędu poczt,
w Krakowceu. Na płn. leży Przedborze, na
wsch. Wólka Rosnowska, na płd. Lubienie i
Sarny, na zach. Krakowiec. Płn. część wsi
przepływa pot, Szkło od wsch, na zach. i two-
rzy podmokłą dolinę. Zabudowania wiejskie
leżą w środku obszaru. Na granicy zach.
wznosi się wzgórze Morańce do 248 m, Własn,
więk. ma roli or. 257, łąk i ogr. 183, past. 10
mr.; wł, mn, roli or. 448, łąk i ogr. 228, past.
238 mr. W r. 1880 było 677 mk. w gm,, 37
na obsz, dwor. (między nimi 170 obrządku rz.-
kat.). Par. rzym.-kat. w Krakoweu, gr.-kat.
w Sarnach, We wsi jest cerkiew, Zw. Dz.
Morany al. Mirosławice, niem, Morainen, dok.

1323 r. Miroslauwendorf, 1343 Miroslawendorf,
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r. 1419 i 1437 Moreyn, 1686 Meraunen, wś,
pow. sztumski, st. poczt,, par, kat. i ew. Kisz-
pork, okr. urz, stanu cywil. Szporowo; ma
140220 mr. obszaru. W 1868 r. 62 bud., 35
dm., 304mk., 70 ew., 234 kat.; szkoła w miej-
seu. WŚ ta była za czasów krzyżackich sie-
dzibą kameratu (ob, Schmitt: Gesch, d. Kr.
Stuhm, str. 248), Na terytoryum wsi tutej-
szej leżała jeszcze 1303 r. wś Mirosławki, któ-
ra następnie zlała się z Moranami (ob. Kętrz.,
O ludn, pols,, str, 213). Ks. Fr.
Morasko al. Morawsko, dom., 4217 mr.

rozl., 2 miejse.: a) .M., dom; b) Trzecisko,
folw., 21 dm., 256 mk., 44 ew., 212 kat., 74
analf, Poczta, tel. i st. kol. żel. w Poznaniu
08 kil., gość. o 2 kil, M, St.
Moraskowa, folw. we wsi Pstrągowy, gra-

niczy na płn. z Tymowszczyzną, na wsch.
z Okopami, na płd. z Tokarczyzną, na zach.
ku Czudcowi z lasami. Ma 29 mk. Mac,
Morastkrug (niem.), ob, Oparczyska,
Morasy, pust., pow. sieradzki, gm, i par.

Klonowa, odl. od Sieradza 291, w., 4 dm,
(ob. Klonowo),
Moraszka al. Muraszka, rzka w gub. po-

dolskiej, bierze początek za wsią Matwijkow-
cami, płynie w kierunku płd.-wsch., pod Ma-
twijkówką łączy się ze strugą i ma staw,
przepływa koło Kacmazówki, gdzie z lewego
brzegu przybiera strugę, pod Kacmazową roz-
lewa się w staw, następnie płynie pod An-
drzejówką i Nosikówką tworząc ciągle stawy.
Pod Nosikówką z lew, brz, przybiera Muszka-
łówkę; dalej płynie pod wsią Roskoszą, $z0-
stakówką, Szarogródką, gdzie skręca się bar-
dziej na wschód, Kiełbaśną, gdzie przybiera
rzkę Kiełbaśnę (ob.), Szarogrodem, gdzie roz-
lewa się w staw i przybiera kierunek więcej
południowy, Pisarzówką, Berezówką, Łuż-
kiem, Politanówką i poniżej Czerniejowiec
wpada z praw. brz, do Morachwy. J. Kre,
Moraten al. Moratken, wś, pow. gołdapski,

st. p. i okr, urz, stanu cywil, Gołdap, obejmu-
je 29 wł. W 1856 r. 202 mk.

Moratyn, wś i folw., pow. tomaszowski,
gm. Rachanie, par. Łaszczów. Posiada cerkiew
drewn., dawniej gr.-unicką; ma 46 dm., 471
mk,, w tem 73 obrz, łac., 845 mr. gruntu or.,
58 mr. lasu, gleba żyzna, ludność rolnicza,
Gorzelnia z produkcyą na 84,000 rs., bednarz,
l kowal, 1 tkacz. W 1827 r. było w M. 40
dm., 309 mk, Tutejsza cerkiew, dawniej gr.-
unicka, była filią par. Czartowiec. Założyli ją
w 1687 r. małżonkowie Prusinowscy. Pier-
wotnie była parafialną. X. F. S.
Moratz (niem.), trzy dobra ryc. w Pome-

ranii, pow, kamieński, st, p. Pribbernow, 6:2
kil. odl. Właściciele Niemcy,
Morawa, wś, pow, warszawski, gm. Blizne,

ma 94 mk., 500 mr. ziemi dwor. i 53 mr. 
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włośc, Podana w spisie miejscowości gub,
warsząwskiej przy,,Pamiat. Kniżce' z 1876 r.
Inne spisy nie podają wsi t, n.
Morawa al. Murawa, rzka, lewy dopływ

Wisłoka, bierze początek w pow. sanockim,
śród wyniosłości otaczających dolinę wsi Kró-
lik Polski i Królik Wołoski, płynie przez Ry-
manów, Ładzin i w pobliżu Krościenka wpada
do Wisłoka, W dolnym biegu nosi także na-
zwę Taba. Dopły wem M. jest potok Kompacha,
utworzony z połączenia się pot. Kellarów i
Jarosów we wsi Klimkówce, granicznej z Ry-
manowem,
Morawa, część płn, wsi Międzyczerwona,

pow. nowotarski, 732 m. npm., nad pot. Rą-
czym, dopływem W. Rogoźnika z prawego
brzegu. Mac.
Morawa, niem, March, rzeka, tem jest dla

Morawii, czem Wetława dla Czech; wypływa
z Sudetów, dąży ku płd. na Ołomuniec, Kro-
mieryż (Kremsier), Welhrad i wpada do Du-
naju powyżej Pożonia (Pressburg), Dopływy
lewe: a) Beczwa, b) Olszawa, c) Rudawa,
Prawe: a) Hanna, b) Ihlawa, przybierająca
z prawej strony: Dyję i Drnoholec; z lewej:
Oslawę, Czarnankę al. Swratkę ze Switawą,
i Littawą. |
Morąwce, wś, pow. kutnowski, gm, i par.

Krośniewice, dm. 11, mk. 68, ogólna prze-
strzeń mr. 298, z tych do włościan mr. 28.
Folw, ten należy do dóbr Krośniewice. W. W.
Morawczyna, wś, pow. nowotarski, odl. 7

kil. na płn.-zach. od Nowegotargu, graniczy
od wsch. z obszarem Lasku, od płn. z Pyzów-
ką, od zach, z Pieniążkowicami i Działem, od
płd. z Długopolem i Krauszowem. Wzdłuż
granicy płn. i wschodniej płynie potok $y-
raczka, bijący na obszarze tej gminy, u płn.
stóp Soliską (734 m.), a uchodzący na granicy
Lasku i Krauszowa do Lepietnicy. Zachodnią
granicę tworzy potok płynący na płd, do Pie-
kielnika. Północny obszar i wschodni zajmuje
las. W stronie płn.-zach. wznosi się góra Soli-
sko (730 m). Chaty legły w płd.-wsch. części,
przy drodze do Działu z jednej, a do Nowego-
targu z drugiej strony. W r. 1777 było tutaj
dm, 60, mk. (chrześc.) 310; w r. 1793 dm, 73,
mk, (chrz.) 373; w r, 1824 dm, 77, mk. (chrz.)
454; w r. 1869 dm, 86, mk. 477 (męż. 226,
kob. 251); w r. 1880 mk. 487, Według lustr.
zr. 15386 było w M. zarębników 11, którzy
płacili czynszu razem złp. 38, zagrodników 6,
którzy płacili złp. 10, komornicy opłacali złp.
2 gr. 18; sołtys ma młynek, opłaca czynszu
złp. 11; dochód z M. czynił razem złp. 61 gr.
18. Lustracya z r. 1660 podaje: „W tej wsi
osiadło zagrodników 6, na rolach zagrodnych,
którzy nierównie czynsz płacą z gruntów
swoich; oddają go ogólnie na rok złp. 54 gr.

. 25; item kwartalnego dają na kwartał florenos
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duos, quod facit annuatim złp. 8; owsa sypne-
go zsypują korcy nowotarskich 3, miarek 9,
co czyni złp. 1 gr. 15; oprawy dają ogólnie
łokci 8, za nie gr. 21; robią do roku dni sześć;
gontów i tramów nie dają, jeno się składają
na kury. W tej wsi jest chałupników 3, ci
siedzą na ogrodach, płacą czynsz nierównie,

dostaje się go rocznie złp. 14 gr. 21. Każdy
z nich robi po 2 dni w tydzień”. Sołtystwo
dzierżył Paweł Smardziel, na podstawie przy-

wileju wydanego przez Zygmunta III w War
szawie 7 lipca 1617 r. Sołtys daje czynszu
rocznego złp. 12. Całkowity dochód z tej wsi
czynił złp. 94 gr. 28. W lustracyi zr. 1765
czytamy, że w M, było kmieci 10, zagrodni-
ków 6; płacili rozmaitego podatku złp. 1303
gr. 21 den. 12. Sołtystwo było w posiadaniu
Józefa i Stanisława Morawczeńskich za przy-
wilejem Augusta III z 25 stycznia 1749 r.
Płacili do dworu złp. 64, Obszar mniejszej
posiadłości liczy roli or. 1984, łąk i ogr. 295,
past. 196, lasu 182 mr. Należy do parafii łac.
w Klikuszowej, St, p. Nowytarg.  Br.G.
Morawia, margrabstwo i kraj koronny mo-

narchii austryacko-węgierskiej, graniczy na
płn. ze Szlązkiem pruskim i austryackim,
na wsch. z Węgrami,na płd. z Dolną Austryą,
na zach. zaś z Qzechami i rozciąga się na prze-
strzeni 4031/, m. kw. geograf. Od Szląska
oddzielają M. Sudety albo góry Jasienickie, od
Czech góry Morawskie, od Węgier zaś Karpa-
ty. Najważniejsze z gór tych są góry Moraw-
skie, wznoszące się na 2,000—3,000 st. npm.,
podobne pod względem budowy do gór Czes-
kich, Główna ich gałąź, długa na 2 m., cią-
gnie się w kierunku od płd.-zach. ku płn.-
wsch. Sudety, poczynając od wierzchołka
dnieżnik, wznoszącego się na pograniczu Czech,
M. i Szląska na 4,483 st. npm., ciągną się wy-
sokim grzbietem w kierunku wsch. aż do wierz-
chołka Died (Dziad, Altvater), 4620 st. npm,
wysokiego, skąd poczynając aż do Beczwy

śE Odry ciągną się morawsko-szląskie Jasie-
nice, z wierzchołkami od 1,500—2,000 st.
npm. Tatry Morawskie, zwane też Beskidą-
mi a!bo Jaworzynami, ciągną się w kierunku
od płd.-zach. ku płn.-wsch. Najwyższe wierz-
chołki tego pasma gór są: Jaworzyna (2,060
st.), Wielki Lopenik (2,871 st.), Makyta
(2,904 st.), Trojaczka (3,000 st.), i Radhoszt
(3,556st.). Z rzek M. najważniejsząjestMo-
rawa, nadająca krajowi nazwę, żeglowna je-
dnak na niewielkiej przestrzeni. Odra, bio-
rąca w M. początek, przebiega tu zaledwo 6
mil. Jezior większych niema wcale, zato dość
jest stawów, Strony górzyste są niezbyt uro-
dzajne; natomiast część Środkowa M. bogatą
jest w doliny i płaszczyzny urodzajne; odzna-
czają się zwłaszcza niezwykłą plennością grun-
tu brzegi rz, Hany i okolice płd. Klimat sto-  
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sunkowo jest łagodny; średnia temperatura
roczna wynosi w Bernie 6:99 R, w Ołomuńcu
1:03% R, w Igławie zaś tylko 5*90 R. Liczba
mieszkańców (bez wojska) podług urzędowego
obliczenia z 1857 wynosząca 1,867,000, wzro-
sła w r. 1869 do 1,998,000 m. Pod względem
narodowości jest około */, Słowian, !/, Niem-
ców, zamieszkujacych głównie w stronie płd.,
płn.-zach. i płn. Zydów jest dość znaczna li-
czba, bowiem do 43,000. Ludność słowiańska
M., zą wyjątkem około 1,000 Serbów, należy
do plemienia czeskiego i dzieli się na: Hana-
ków, zamieszknłych nad Haną, w części nad
Morawą, Horaków, zamieszkujących okolice
górzyste zachodnie, Słowaków, cała część
wsch. M, i Wałachów, mieszkańców górzyste-
go porzecza Beczwy. M. jest jednym z najle-
piej zaludnionych krajów Austryi, przypada
bowiem na I milę kw. około 5,300 mk. Lu-
dność M. zamieszkuje w 89 miastach, 191 osa-
dach i 3,027 wsiach. Pod względem religij-
nym jest 1,914,000 rzym.-kat., 2,500 unia-
tów, przeszło 20,000 ewang. augsbur. i do
37,000 ewdn. reform, Pod względem zarządu
kościoła katoliekiego rozdziela się M. na ar-
cybiskupstwo ołomunieckie i bisk. berneńskie;
w obu liczy się 642 probostw, 1,700 ducho-
wieństwa świeckiego i 49 klasztorów z 320 za-
konnikami i 250 zakonnicami. Ewangielicy
mają 2 superintendentów i 32 księży. Uro-
dzajny grunt M, jest jak najstaranniej obra-
biony i M. pod względem rolnictwa należy do
najpierwszych krajów w Europie. Z całej
powierzchni zaledwo 14 m. kw. znajduje się
pod nieużytkami, z reszty powierzchni 210
m, kw. zajętych jest pod uprawę roli i winni-
ce, 7/5 m. kw. pod łąki i pastwiska, 104 m.
kw. pod lusy. Rolnietwo produkuje w wiel-
kiej ilości zboże, a zwłaszcza piękną pszenicę
(nad Haną, Morawą i około Berna), kartofle
i rośliny strączkowe; dalej buraki cukrowe,
wyborne jarzyny, len i konopie, nieco chmielu
it. d. Również rozwinięte jest ogrodnietwo
i sadownictwo, oraz w okolicach płn. uprawa
wina, którego rocznie otrzymują 5—600,000
ejmerów. Hodowla bydła, a zwłaszcza owiee,
stoi na wysokim stopniu; koni liczy się prze-
szło 180,000, bydła rogatego 586,000, świń
do 827,000, kóz 55,000 i około 1,000,000
owiec, Wielkie korzyści przynosi także chów
ptastwa domowego (zwłaszcza gęsi), rybołó-
stwo i myślistwo. Lasy wybornie są zago-
spodarowane, Pod względem kopalnictwa
otrzymuje się rocznie okolo 536,000 cent. su-
rowcu, 6,218,000 cent. węgla kamiennego,
28,000 cent. grafitu i 5,300 cent, ałunu.—Pod
względem przemysłu należy M. do najczyn-
niejszych krajów Europy. Najważniejszą ga-
łąź przemysłu stanowią wyroby wełniane.
Rocznie przerabia się około 145,600 cent. weł-
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my, z czego samo Berno zużytkowywa do
10,000 cent., Igława z okolicą do 25,000, No-
wy Iczyn 12,000 it. d. Wyroby sukienne
berneńskie nietylko że zasilają wszystkie ryn-
ki austryackie, lecz stanowią ważny przedmiot
handlu wywozowego na Wschódi do Ameryki.
Wiele produkuje się także wyrobów płócien-
nych, zwłaszcza w Wielkim Mezirzyczu i Szum-
berku, oraz bawełnianych, która to gałąź ze-
środkowywa się głównie w okręgach sztern-
berskim, prostiejowskim i frenstackim. Płótna
M. dostarcza prawie za 5,100,000 zł. reń., wyro-
bów zaś bawełnianych przeszło za 8,000,000
zł, reń. Dalej idzie garbarstwo, cukrowni-
ctwo (w r. 1864 przerobiono w 33 fabrykach
6*/, mil. cent. buraków), gorzelnictwo, wyrób
żelaza i szyn oraz maszyn i wozów. Handel
bardzo ożywiony. Brak rzek spławnych za-
stępują dobre szosy i koleje żelazne. Pod
względem oświaty znajduje się w M.: akade-
mia duchowna i instytut chirurgiczny w Olo-
muńcu, seminaryum żeologiczne i instytut te-
chniczny w Bernie, 9 gimnazyów, 1 gim. real-
ne, 5 wyższych szkół realnych, szkoła leśna
i t. d., a nadto 1751 szkół ludowych, w któ-
rych 1863 znajdowało się około 251,000 dzie-
ci. Konstytucya M. opiera się na ustawie 26
lutego 1861 r. Sejm krajowy składa się ze
100 członków, a mianowicie z arcybiskupa
ołomunieckiego, bisk, berneńskiego, 30) depu-
towanych od większych posiadłości, 31 deput.
od miast i osad, 6 deput, od izb handlowej
i przemysłowej w Ołomuńcu i Bernie i 31 de-
putowanych od gmin wiejskich. Wybory są
bezpośrednie i tylko w gminach wiejskich po-
średnie. (zas trwania mandatu jest lat sześć,
Do rady państwa wysyła sejm morawski 22
członków. Na czele zarządu kraju stoi namie-
stnikostwo, siedlisko którego znajduje się w
Bernie. Pod względem administracyi M. po-
dzieloną jest od 1860 r. na T6 okręgów i dwa
okr. miejskie: Ołomuńca i Berna. Do r. 1850
M. dzieliła się na 6 powiatów (berneński, hra-
diski, igławski, znoimski, ołomuniecki i nowo-
iczyński). Pod względem sądowym znajduje
się w M. 76 sądów okręgowych, 5 sądów po-
wiatowych i sąd najwyższy krajowy drugiej
instancyi w Bernie. Zarząd finansowy spra-
wuje dyrekcya finansowa w Bernie, pod za-
rządem której znajduje się 6 komisyj podatko-
wych, 76 urzędów podatkowych i 4 dyrekcye
finansowe okręgowe. Historya. W  najda-
wniejszych znanych czasach M. zamieszkiwa-
li Markomani i Kwadowie; po 407 r. zajęli ją
Rugowie i Herulowie'a około 548 r. Longobar-
dowie. Następnie osiadły tu plemiona sło-
wiańskie, które od głównej rzeki Morawy
przyjęły nazwę Morawian. Przy upadku pań-
stwa Awarów utworzyli oni pod przywództwem
Samona państwo wielkomorawskie, rozciągające  
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się znacznie po za granice dzisiejszej M, Chrze-
ściaństwo zaprowadzili pomiędzy nimi (863)
s. apostołowie Słowian Cyryl i Metody. Szczy-
tu potęgi i naj większej rozległości dostąpiło
państwo wielkomorawkie za panowania Śwa-
topluka, lecz pod synem jego Swatopełkem zu-
pełnie upadło (908) i stało się łupem Madzia-
rów, Polaków i Niemeów, Od 1020 r., podług
dyplomatów, była M. podległą królestwu cze-
skiemu i miała z niem spólne urządzenie, za-
rząd i prawa, Dopiero po r. 1197, w którym
M., jako margrabstwo, stało się lennem Czech,
zjawią się odzielny dwór i urzędnicy dworscy.
W XIV w. nastąpiło zupełne zlanie M, z Cze-
chami pod władcami z domu luksemburskiego.
1526 M., podobnie jak i Czechy, po -; króla
Ludwika w bitwie pod Mohaczem, na mocy
dawniejszych układów, przeszła pod władzę
Austryi i odtąd dzieliła późniejsze jej losy.
Po stracie większej części Szląska, pozostała
przy Austryi część została przyłączona do M.,
lecz po r. 1849 znów oddzielona. Por. Wol-
ny ego „„Die Markgrafschaft Mihren, topogra-
phisch, statistisch und historisch geschildert'*
(6 t., Berno 1835—40); tegoż ,,Kirchliche To-
pographie.von Mahren'' (4 t., r. 1855); Ko-
rzystki „Die Markgrafschaft Mahren und das
Herzogthum Schłesien* (Wiedeń i Ołomuniec
1860); Dudika „Mahrens allgemeine Greschi-
chte* (t. 1—4, Berno, 1860—65); Brandla
„Kniha pro każdeho Morawana* (Berno 1839).
4 map M. najlepsze są: generalnego sztabu
(1836—41) oraz Szembery (1863).
Morawianki, wś i folw., pow. pińczowski,

gm. i par. Bejsce, odl. 28 w.od Pińczowa.
W 1827 r. było tu 24 dm., 154 mk, Folw.
M. rozl. mr. 260: gr. or, i ogr. mr. 223, łąk
mr. 28, nieuż. i place mr. 9; bud, mur. 1, drew.
6; folw. ten w r. 1847 odzielony od dóbr
Bejsce. |

Morawiany, wś i folw., pow. pińczowski,
gm. i par. Bejsce, odi. 28 w. od Pińczowa.
W 1827 r. 36 dm., 243 mk. Folw. M. rozl.
mr. 362: gr. or. i ogr. 270, łąk mr. 80, nieuż
i place mr. 12; budowli z drzewa 6; płodozmian
8-polowy; pokłady torfu, Folw.ten wr. 1880
odzielony od dóbr Bejsce,
Morawica, rz., tak niekiedy jest nazywaną

Czarna Nida.
Morawica, wś i folw, nad Czarną Nidą,

pow.kielecki, gm. Morawica, par. Brzeziny.
Leży w pięknem położeniu, w dolinie nadrze-
cznej, w odl. 12 w, od Kiele, przy drodze bitej
z Kiele do Buska, Chaielnika i Pińczowa. W
obrębie wsi są dwa mosty na Nidzie. Posia- -
dą kaplicę murowaną, w stylu ostrołukowym,
fundacyi BHdwarda Oraczewskiego, sąd gm.

okr, II, urząd gm., szkołę począt. ogólną, pię-
kny pałac dziedziców z oficynami, otoczony
rozległym ogrodem z cieplarniami i figarnią,



670 Mor

dom zajezdny murowany piętrowy z restaura-
cyą. Z zakładów przemysłowych są: gorzelnia
parowa o 100 korcach zacieru, dystylarnia
z fabryką wódek słodkich, parowa cegielnia
1 piece wapienne, W 1827 r. było tu 12
dm., 106mk., obecnie ludnośćo wiele się zwię-
kszyła. M. wspomina Długosz (II 394) jako
dającą dziesięc. wartości dwóch marek kościo-
łowi w Brzezinach. Obecnie dobra M. skła-
dają się z folw.: M,, Jarzębiec, Obice i Bzowy,
attyn.: Boleszówki i Rozdole, os, Leśniczów-
ka, wsi: M., Obice, Chałupki i Wola Morawi-
cka. Rozl, 3088 mr. folw. M. gr.: or. i ogr. mr.
390, łąk mr. 45, pastw. mr. 63, lasu mr. 155,
nieuż,i place mr. 25, razem mr. 623; bud. mur,
9,z drzewa 10; płodozmianu 6, 8 i 9-polowy;

- folw. Jarzębiec gr. or. iogr, mr. 110, łąk mr. 8,
lasu mr. 743; bud. mur. 2, z drzewa 1; płodo-
zmian 7-polowy, folw. Obiee gr. or. i ogr. mr.
878, łąk mr, 70, pastw. mr, 46, lasu mr. 956,
nieuż. i place mr. 25, razem mr. 1470; bud.
mur. /, z drzewa 9; płodozmian 10-polowy;
folw. Bzowy gr. or. i ogr. mr. 76, pastw. mr.
34, nieuż, i place mr. 8, razem mr. 118; bud.
mur, 2, z drzewa 1. WŚ M. os. 48, z gr. mr.
194, wś Obiceos,70, z gr. mr. 655; wś Chałup-
ki os. 37,zgr. 182; wś Wola Morawieka os. 49,
z gr. 495. mr. M. gmina należy do sądu gm.
okr. II w miejscu, st. poczt, Kielce, ma 14589
mr. obsz, i 4295 mk., 2 szkoły począt., gorzel-
nia, browar, dystylarnia, 2 cegielnie, tartak,
5 młynów wodnych, Br. Ch,
Morawica, ob. Mora,
Morawica, mko nad Ikwą ob. Murawica,
Morawica Wielka i Mała, wś w pow. kra-

kowskim, 7.6 kil. odl. od sądu pow. i urzędu
poczt. w Liszkach, posiąda kościół paraf. rzym.-
kat. i szkołę ludową dwuklasową z jedną kla-
są równorzędną. Szkoła zostaje pod kiero-
wnictwem czterech felicyanek, M. jest bardzo

, dawną osadą, założoną przez protoplastów ro-
dziny Tęczyńskich, którzy tam mieli swój za-
mek, uważany w r. 1408 za bardzo stary. W
środku zamku stała szczupła kaplica, którą
około r. 1408 z uzyskanych kamieni z roze-
branego zamku rozszerzono. Długosz (Lib.

_ benef., II, 43—45), opisując paraf,, wspomina,
że kościół jest zbudowany z białego kamienia,
Ten kościół został jednak w r. 1775 przebu-
dowany przez Augusta ks, Czartoryskiego
i Zofią z Sieniawskich. Świadczy o tem napis
umieszczony obok wielkiego ołtarza: Locus hie
antea angustus et informis, nam mediale per-
vetustae olim arcis circa annum 1408 a Ten-
czyniis donatae pro ecelesia et dum ex sua an-
tiquitate proxime in ruinam vergeret anno
1745 ete.; drugi napis objaśnia, że kościół zo-
stał 1755 r. przez bisk. krak, Andrzeja Stani-
sława Kostkę Załuskiego konsekrowąnym.
Prof. Łepkowski w Przeglądzie zabytków oko-  
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lie krak, (Rocznik Tow. nauk. krak. zr. 1861)
zwraca uwagę na obrazy z XVIII w. ś. Wa-
cława, Wojciecha, Kazimierza, Stanisława,
Floryana, Czesława i Gredroicia, umieszczone
po obu stronach wielkiego ołtarza. Dalej obok
chóru zawieszony obrąz Liszowskiego z r.1764,
przedstawiający ś-tą Rodzinę,i współczesne
portrety ks. Augusta Qzartoryskiego i jego
córki ks. Izabeli Lubomirskiej, M. ma 1036
mieszk. rzym.-kat., leży w równinie nad bezim.
potokiem spływającym do Zaleskiego pot.,
z którym uchodzi z lewego brzegu do Wisły,
przy drodze powiatowej z Krakowa do Czułow-
ka. Od płn. zasłaniają wieś lasy, pokrywa-
jące niewielkie wzniesienia. Za Długosza by-
ło w M, Małej kilku współwłaścicieli, w Wiel-
kiej zaś Gabryel Tęczyński, którego przodka
wylicza ten dziejopis między poległymi pod
Płowcami 1388 r. Teraz tworzy M. jeden kor-
pus tabularny. Pos. więk, spadkob, Adama
hr. Potockiego ma 305 mr. roli, 55 mr. łąk
logr.i 98 mr. pastw.; pos, mn. 500 mr. roli,
47 mr. łąk i org. i 130 mr. pastw, Par. należy
do dyec. krakowskiej, dek, czernichowskiego,
obejmuje; Aleksandrowice, Baczyn, Balice,
Brzoskwinie, Budzyn, Burów, Cholerzyn, Chro-
snę, Kleszczów, Mników i Szczeglice, z ogólną
liczbą 4350 rzym.-kat,i25 żyd. Oprócz kościo-
ła par. jest kaplica na cmentarzu. W stronie
płn.-zach. od wsi, mającej 249 m. bezwzględnej
wysokości, wznosi się wzgórze Popówka 339
m. npm., na której płd, stoku odkryto pogań-
skie uroczysko, Wydobyte tu urny przecho-
wuje gabinet archeologiczny uniwersytecki
w Krakowie. M. graniczy na płd, z Mnikowem
i Cholerzynem a na płn. z Chrośnemi Aleksan-
drowieami, na wsch. z przysiołkiem Olszani-
cy Werychowem, Mac.
Morawiea, niem. Morawitz, wś, pow. tropa-

wski, na Śzl. Austr. Posiada kościół par. ka-
tolicki, szkołę ludową i 719 mk,
Morawicka Wola, wś, pow. kielecki, gm,

Morawica, par. Brzeziny. W 1827 r. 21 dm,,
199 mk.
Morawiczka, potok ob. Brzoskwinka,
Morawiec, wś, pow. mścisławski, dawniej

własność Ważyńskich, później Hawryłowi-
czów..
Morawilska, gmina w pow. klimowiekim,

o 30 w. od Klimowicz, obejmuje 1637 dusz,
Morawin, dok. Morawino, wś i folw, nad

błot, Stawisko, pow. kaliski, gm. Kamień, par.
Dębe, odl. od Kalisza 15 w. Posiada szkołę
począt, ogólną, gorzelnią, wiatrak, 20 dm.
wraz z wś Podzborów 360 mk.; folw, dm. 5,
mk, 147. W 1827 r. było tu 17 dm. 146
mk, Według Lib. Ben. Łask, (t, II, 82) M,,
miał w początku XVI w. cztery łany kmięce,
z których dziesięcina szła do par. w Zborowie
(przyłączonej w XVIII w. jako filia do par.
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Dębe). Z «anów folw. dziesięcinę brał w poło-
wie arcybiskup, w połowie pleban. Właści-
cielami (possesores) łanów kmiecych byli: Ma-
teusz Bąk, Marcin, Grzegorz Swora, Mateusz
Voszek, Wojciech Bieńkowicz. Dobra M. skła-
dają się zfol.: M.i Podzborów, wsi M.; rozl. mr,

2029: folw. M. gr. or. i ogr. mr, 569, łąk mr.

138, pastw. mr. 75, lasu mr. 675, nieuż. i pla-
ce mr. 92, razem mr. 1550; bud. mur. 12,
z drzewa 18; płodozmian 5 i 7-polowy; folw.
Podzborów gr. or. i ogr. mr. 351, łąk mr. 42,
pastw. mr. 3, lasu mr. 69, nieuż. i place mr,
14, razem mr. 479; bud. mur. 6, z drzewa 1;

płodozmian 5 i 9-polowy. Wś M. os, 76, z gr.
mr. 440. Br. Ch.i 4. Pal.

Morawin 1.) dom., pow. ostrzeszowski,
par. Wyszanów, 2023 mr. rozl.; 2 miejsc." a)
M., dom., b) Kieroń, folw.; 7 dm., 118 mk.,
22 ew., 96 kat., 52 analf, Młyn parowy. Pocz-
ta w Doruchowie o 6 kil., gośc. o 1 kil. st,
kol. żel. i tel. w Ostrzeszowie o 16 kil. Wła-
sność Wiktora Oświecimskiego. 2.) M., folw.,
pow. ostrzeszowski, 1 dm., 235 mk., należy do
gm.i dom. Opatowa. Poczta w Słupi. 8.) M.,
folw., pow. odalanowski, | dm., należy do gm.
i dom. Ociąża. Poczta w Skalmierzycach, st,
kol. żel. w Ostrowie,

Morawina, przysiołek Moszczenicy niźniej,
w pow. nowosądeckim, Br. G.
Morawiniec, leśniczówka i gajówka na

obszarze dwors. Grermakówki, pow, borszczow-
ski,
Morawitzhof (niem.), według Knie, folw.

do dóbr Beneschau, pow. raciborski,
Morawka, rzka pod wsią Mchowsko i Kar-

waczem, jest to właściwie Murawka,
Morawka wś, ob. Murawka.
Morawka, słoboda, w okr. zelburskim, pow.

iłukszteński, par. Ueberlauz (w Kurlandyi).
Morawka 1.) rz., dopływ Ostrawicy z pr.

strony, przyjmuję Skałkę i Mohilnicę. 2.) M.,

potok w pow. jabłunkowskim, Przepływa

przez wś Krasne i we wsi Łomna wpada do

rzki Łomna, lewego dopływu Olszy.

Morawka 1.) Wielka, wś, pow. frydecki,
w ks, cieszyńskiem (Szląsk austr.), leży śród

malowniczej doliny rzeki t. n., u stóp Łysej
Góry. Posiada kościół par. kotol., 4019 mk,

i 15174 mr. obsz, Dorównywa niemal wielko-

ścią wsi Wiśle. Dzieli się na Górną i Dolną.
W Dolnej są różne zakłady przemysłowe. M.
par., dek, frydecki, ma 8507 kat., 87 ew. i 15
żyd. 2.) M. Mała, wś w pow. Bruntal al.
Freudenthal, na Szląsku austr. Ma 1499 mk.
Morawki, wś i dwa folw., pow. kaliski., gm.

Staw, par. Chlewo, odl. od Kalisza 26 w.; wsma
7 dm., 76 mk. folw.; 3 dm., 36 mk. Wspomina
tę wś Lib. Ben. Łask. (II, 60). Folw. i wś M.
część I i II, rozl. mr. 367: gr. or. i ogr. mr.

340, łąk mr, 16, nieuż, i place mr. 11; bud,
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[mur. 3, z drzewa 8; płodozmian 1l-polowy.
WŚ M. os, 9, z gr. mr. 7. Folw.i wś M. część
III, rozl. mr. 274: gr. or. i ogr. mr. 257, łąk
mr. 4, nieuż. i place mr. 13; bud. z drzewa 7;
płodozmian 1l-polowy. WŚ M. os, 6,zgr.
mr. 6. A. Pal.
Morawsken, niem., ob. Murawki,
Morawski potok, potok, wypływa ze stawu

we wsi Morawsku, w pow. jarosławskim, pły-
nie przez wieś na wschód a przybywszy na ob-
szar wsi "Tuczęp, zwraca się na płn.-wsch.,
przerzyna wieś Tuczępy i poniżej wsi zlewa
swe wody do Sanu z lew, brz, Długość biegu
przeszło 5 kil. Br. G.
Morawski szłak, al. Murawskie szlaki, na-

zywała się wsch. droga nabiegów Tatarskich,
skierowana ku państwu moskiewskiemu, Prze-
chodziła z dzisiejszej gub. tauryckiej, przez
ekatierynosławską, charkowską, kurską, orło-
wską i tulską. Ob. Pamiat. Kij. Arch, Kom. t.
III, cz. 3: 5; Grabianka, str. 314.
Morawsko, ob. Morasko,
Morawsko, wś, pow. jarosławski, leży w

równinie Sanu, 204 m. npm., nad Morawskim
potokiem, który przepłynąwszy cztery duże
stawy, na obszarze tej wsi uchodzi z lewego
brzegu do Sanu. M. należy do sądu pow.
| urz, poczt. w Jarosławiu, odl. o 7'1 kil. i ma
709 mk., z których 78 na obszarze więk. po-
siadłości. Podług religii jest 690 rzym.-kat.,
nałeżących do par. w Chłopicach, i 19 greko-
kat. do par. w Ostrowie. Jest szkoła ludowa
jednoklasowa. Większa pos. ma obszaru 329
mr, roli, 36 mr. łąk. i ogr., 6 mr, pastw. i 39
mr, lasu; pos. mn. 640 mr. roli, 49 mr. łąk

i ogr. i 34 mr. pastw. M. graniczy na płd. z

Łowcami i Chłopicami, na płn, z Kidałowicami

a na zach. jest oddzielona przez piaszczyste

wydmy od Jankowie i Mokry. Siarczyński
w Dykcyonarzu Galicyi (Rzps. bib. Ossol. Nr.
1825) powiada, że tę wieśzałożyli wr. 1420
Morawcy Ogończyki, którzy się potem Moraw-
skimi nazywali i Łowce dziedziczyli. Od nich
nabyła M. Anna ks. Ostrogska, gorliwa kato-
liczka, i nadała 1613 r. klasztorowi benedy-
ktynów w Jarosławiu. Po zniesieniu tego
klasztoru nabyli tę wieś od rządu austryackie-
go Litzkowie, przedsiębiercy fahryki sukna w
Jarosławiu, po których przeszła spadkiem na ro-
dzinę Rungich, którzy jądotąd posiadają. Mac.
Morawszczyzna 1.) folw. pryw. nad bezim,

potokiem , pow. wilejski, w 3 okr. polie.,
gm. Miadzioł, o 59 w. od Wilejki, 1 dm., 6

mk. katol. 2.) M., folw., pow. miński, w okr.
polic, kojdanowskim, par. kat. kojdanowska,
przy gość. poczt. z Mińska do Kojdanowa,

miejsc. falista, bezleśna.  J. Krz. i 4. Jel.
Morawszczyzna, gajówka na obsz, dwors,

Zwiniacza, pow. czortkowski. Morawy 1.) Kalisze, wś, pow. przasny-
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ski, gm. i par. Krzynowłoga-mała, odl. o 9
w od Przasnysza, ma 6 dm.,, 50 mk, 91 mr.
gr. dob., 3 nieuż. 2.) M. -Sliwkż, wś, pow. prza-
snyski, 2 okr., gm. i par. Krzynowłoga-mała,
odl. o 9 w. od Przasnysza, ma 2 dm., 20mk.,
63 mr. gr. dob., 9 nieuż. 3.) M.- Wielkie, wś,
pow. przasnyski, gm. i par. Krzynowłoga-ma-
ła, młyn wodny, 13 dm., 180 mk,, 146 mr. gr.
dob., 38 nieużytków,

, Merąg, niem. Mohrung, jez. w pow. morą-
skim, nad niem leży miasto pow. tejże nazwy,
które od niego pewnie wzięło swe miano,
Morąg, niem. Mohrungenal. Morungen, dok.

Moring, Maronis, Merinck, Moryngk, msto pow.
w Starych Prusach, obwód reg. królewieckiej,
pod 539 54 płn. szer. a 37937' wsch. dłg., na
wzniesieniu 120 m. npm., odl. 15 mil od Kró-
lewca, nad jeziorem t. n., które jednak 1867 r.
zostało osuszone, w pobliżn jezior Schertling
i Narien, między Miłominem a Zalewem, w o-
kolicy górzystej, w łąki i bory obfitującej;
gleba piaszczysta i gliniasta; liczne pokłady
to:fowe. W 1880 r. M. miał 3633 mk.; w 1856
r. 3407,zaś 1885 r. 8922, przeważnie ewangie-
lików. Głównem zatrudnieniem ludności jest
rolnietwo. Zboże, drzewo, ryby i raki wywo-
żą do Elbląga, Gdańska i Królewca. Jest tu
i cukrownia. M. jest siedzibą sądu okręg,,
landrata, 2 adwokatów, urzędnika katastro-
wego i urzędu poczt. II klasy z stacyą telegr,
Poczty osobowe idą ztąd do SŚchlobitten i

Ma!deuten, poczta jednokonna do Locken. Jar-
marków bywa tu 5 do roku, z których 4 trwa-
ją po 2 dni, na konie, bydło i na płótno, Tu-
tejszy okrąg urz, stanu cywil. liczył 1880 r.
3742 dusz; 1882 r. urodz. się 117 dzieci, um,
117 osób, zawarto 29 małżeństw. Miasto tu-
tejsze wzięło swe miano od jeziora Morąg
(„„lacus Mawrin'*; nomen trahens a stagno, in
cujus sita est littore; ob. Dusburg i Seript.
rer. Pruss., I, 214). Zamek dotąd istniejący
założyli tu Krzyżacy r. 1280; później, pewnie
w XVII w., powiększono go i umieszczono
w nim sąd i więzienie, Przy zamku założył
nadszpitalnik i komtur elbląski Hermann v.
Qetlingen miasto r. 1327. Wystawiony przez
niego list nadawczy zmienił w niektórych
punktach jego następca Otto v. Dreileben d.
17 grudnia 1831 r. (ob. Tóppen: Hist. comp.
Geogr., str. 198). Przywilej ten opiewa, że
miasto zostało założone na 106 włókach; z tych
należy 6 wolnych do kościoła; 20 włók będą
mieszczanie posiadali wspólnie ,„praetextu lo-
cationis*. Posiedziciele reszty 70) włók będą
płacili do zamku elbląskiego po 8 latach wol-
nych co rok na ś, Marcin 3 wiardunki zwy-
kłej monety (tres fertones denariorum usualis
monetae); owe 20 włók mają być wolne od
mesznego i od wszelkich innych ciężarów, Ale
na uznanie naszego zwierzchnictwa będzie  
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każdy właściciel od swego miejsca według
prawa chełm. płacił 6 denarów co rok i od
każdego radła 2 korce, t. j. | korzec żyta i 1
pszenicy (de quolibet praedictorum bonorum
aratro). Bez naszej wiedzy nie wolno im za-
prowadzić wilkierza, albo budować warownie,
ani powołać proboszcza; od tego wyjęty jest
tylko nasz zamek; nie wolno im także sprze-
dawać nikomu obcemu roli, chyba że przy-
bysz chce osiąść w mieście. Rybołóstwo przy-
słaguje im tylko w jez. Moleyn i Quithinck i
w rzece płynącej z jez. „Maurin aż do mły-
na. Czynsz z jatek rzeźnickich, szewieckichi
sukiennickich, jako i z łazienek będzie pobie-
rało miasto do połowy, a do połowy my. Za-
strzegamy sobie także karczmy i młyny, któ-
rych wystawienie wyłącznie naszem jest pra-
wem. Datum in Hollandia (ob. Voigt: Cod.
dipl. Pruss., II, str. 182—84). R. 1388 odna-
wia ten przywilej z małemi zmianami Zygfryd
v. Sieken, komtur elbląski, nadając sołectwo
Piotrowi de Sumpe. Datum in Morungen idi-
bus Septembris (ob. Voigt, tamże, str. 186—
187). Pod względem administracyi stanowiło
msto M. i okolica osobny kamerat komturstwa
elbląskiego. Na czele stał wójt (Voigt albo
Pfleger, ob. Tóppen, Hist. comp. Greogr., str.
189), takimi byli: 1) Ekhard v. Renis 1331 —34,
2) Bruno v. Luttere 1337, 3) Ekhard v. Renis
1349, 4) AIf (Adolf) 1350—52, 5) Werner v.
Linden 1858—56, 6) Eberhard v. Monheim
1360, 7) Jan v. Zeno 1562, który się spalił
przy oblężeniu Kowna; 8) Henryk Rennen-
berg 1371, 9) Marquard v. Raschelo 1373,
10) Herman v. Overstolz 1416—17, 11) Kunz
Fronenhorver 1430, 12) Henryk Renss v.
Plauen w 1467—69, 13) Veit v. Jarsdorf
1462—74, 14) Konrad v. Lichtenhain 1482,
15) Hans v. Damnitz (Domnitz) 1493—95,
16) Mathes v. Dieben 1593 (ob. Voigt: Na-
menscodex, str. 39—40). Z ważniejszych hi-
storycznych wypadków zapisujemy następne.
R. 1410, po bitwie pod Grunwaldem, ciągnęło
tędy wojsko zwycięskie i zajęło bez wszelkie-
go oporu tak miasto jako i zamek. W wojnie
trzynastoletniej stanęli mieszczanie zaraz z po-
czątku po stronie Polaków i złożyli hołd kró-
lowi w Elblągu d. 11 czer. 1454 r. (ob. Script,
rer. Pruss., ILI, str. 872). Ale r. 1461 obległ
komtur elbląski Henryk v. Plauen miasto i
zamek i zajął je niebawem, do czego mu dopo-
mogła nie mało kapituła warmińska, mająca

wówczas siedzibę swą w Olsztynie. Zwycięzca

oddał straż miasta Hrtmanowi v. Kirchberg,
człowiekowi bardzo surowemu i niesprawiedli-

wemu (,tyrannum inhamanum', nazywa go
kronikarz ob. Seript. rer. Warm,, I, str. 125),
który poddanych bardzo ciemiężył. R. 1470
d. 2 stycz, umarł tu nagle apopleksyą rażony,
w, mistrz krzyżacki Henryk Reuss y. Plauen,



 

wracając z Polski, gdzie królowi polskiemu
hołd lenny był złożył, Ciało jego przewie-
ziono do Królewca, ówczesnej rezydencyi w.
mistrzów, gdzie je pochowano w tumie. Kiedy
r. 1479 przyszło znów do zatargów między
Polską a krzyżackim zakonem, został M, znów
zajęty przez Polaków (Script. rer. Pruss., str.
108). To samo nastąpiło r. 1520 w wojnie
z Albrechtem, wzbraniającym się złożyć hołd
królowi pol. Wojsko polskie spotkało tu kil-
kodniowy opór, gdyż dowódzca tutejszy Wur-
gel Drahnicki, rodem Czech, chciał bronić
miasta i zamku, ale mieszczanie i żołnierze
zmusili go do poddania się Polakom (Seript.
rer, Pruss., V, 331). W 1697 r. zgorzało M.
prawie do szczętu, ocalał tylko zamek i ko-
ściół, GGrdy kamerat morąski został dany
w zastąw hr. Dohna, ten w zach. stronie mia-
sta wystawił dom, który jeszcze dziś pod na-
zwą  Dohnaisches Śchlósschen istnieje i do
dóbr ryc. Schlobitten należy. W zamku krzy-
żackim mieści się kościół kalwiński. W tutej-
szym starym kościele wiszą portrety Lutra
i ks. Olbrachta I. Prócz tego zasługują na
wzmiankę nagrobki kilku znaczniejszych fa-
milij, jako to: Borków, hr. Dohna i innych.
W wojnie francuzkiej zaszła tuż pod miastem
d. 25 stycz. 1807 r. potyczka. W mieście tu-
tejszem urodził się Jan Bogumił Willanow r.
1786 (q 1777), głośny w swoim czasie z ba-
jek i innych wierszy. Tu również urodził się
1744 r. głośny Jan Gottfried Herder, poeta i
myśliciel. Jego dom rodzinny ozdabia tablica
pamiątkowa, a przed domem wystawiono r.
1654 pomnik bronzowy, wykonany przez
Schallera z Monachium, M. posiada 2 stypen-
dya dla studentów tu urodzonych: jedno wy-
noszące 800 tal, ufundował hr. Dohna, drugie,
w kwocie 2583 tal., w 1804 r. zamieszkała tu
familia Reibnitz, Morąski powiat obejmuje 231/,
mil kw, czyli 126,517 ha, leży w zach. części
obwodu reg, królewieckiej, między 53040('i
5405' płn, szer. a 36059'i 37952 wsch. dłg.
Graniczy na płn. z pow. holądzkim i bruns-
berskim, na wsch. z licbarskim, olsztyńskim
iostródzkim, na płd, z ostródzkim i suskim,
na zach. wreszcie z suskim, sztumskim, mal-
borskim i elbląskim. W 1875 r. liczono w ca-
łym pow. 551381 mk, Miast posiada trzy: Morąg
8633 mk., Zalewo 2775 mk., Libsztat 2369
mk. W nich też są sądy okręgowe. W rzeki
jest pow. morąski ubogi, na wzmiankę zasłu-
guje tylko Pasarga i Dzierzgoń (Sorge). Pa-
sarga przychodzi z powiatu olsztyńskiego, do-
tyka pod Kóbers tutejszy powiat i odgrani-
cza go w dalszym biegu od pow. licbarskie-
80 i brunsberskiego i opuszcza pod Tingen ob-
szar powiatu, by potem tworzyć granicę mię-
dzy pow. holądzkim i brunsberskim. Dzierz-
80h (0b.) bierze początek przy wsi Kadziei
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dobrach ryc. Gr. Arnsdorf, płynie w zach,
kierunku i opuszcza przy wsi Altstadt obszar
pow., by przejść do sztumskiego. W jeziora
obfituje powiat, zwłaszcza w płd. części; naj-
większe są: Jezierzyce, Flach (niem.), Ewing,
Gr. Gehl, Stoebing, Abisdar, Roethloff, Nase-
witt (może Noskowice), Barting, Maehrung,
którego połowa należy do pow. ostródzkiego;
dalej Varisch, Morąg, Wuschnik, Bergling i
Nehmen. Bite trakty łączą miasta powiatu ze
sobą i z miastami graniczących powiatów.
Szosa prowincyonalna z Elbląga do Ostrodu
wchodzi przy wsi Mahrau i przecina powiat
w płn.-wsch. i płd.-zach. kierunku na prze-
strzeni 20 kil. i przechodzi 1 kil. na płd. od

Nikolshagen w pow. ostródzki. Trakt z Gru-
dziądza do Starego pola prowadzący, przeci-
na na 11'7 kil. przestrzeni zach. kąt powiatu
około St. Kiszporka. Reszta są to szosy powia-
towe, mianowicie z Zalewa na Geisseln w kie-
runku do Giildenboden, licząca 14 kil. w pow.
tutejszym.; dalej z Zalewa do Maldeuten (10*5
kil.), z Zalewa do Kuppen (15 kil.), z Mal-
deuten do Morąga (12'3 kil.), z Morąga do
Libsztatu (155 kil.), z Libsztatu ku granicy
pow. holądzkiego w kierunku do Schlobitten
(6'5 kil.), z Libsztatu do Pittehnen w kierun-
ku do Dobrego miasta (45 kil.) i z Dobrego
miasta do Kublisten w kierunku do Olsztyna.
Do tych dróg komunikacyjnych przybyła
w ostatnich latach i kolej żel. drugorzędna
z Griildenboden przez Morąg do Olsztyna.
W pow. tutejszym zajmuje rola orna 49 proe.,
a 1 ha przynosi 9'3 mrk. dochodu; ogrody obej-
mują 0'6 proc. (15:38 mrk, zysku), łąki 12:8
proc, (93), pastwiska 4*7 proce. (3:6), bory 23
proc. (3 mrk.), przecięciowo przynosi każdy
hektar 7:2 mrk. zysku. Parafie ew. w pow.
są następujące: Libsztat, Silberbach, Kahlau
z filią Hegenau, Herzogswalde z filią Wal-
tersdorf, Morąg, gdzie jest kościół luterski
i kalwiński, który w 1701 r. ufundował król
Fryderyk I, Reichau, St. Kiszpork, Miesz-
wałd, Liebwalde z filią Przezmark, Altstadt,
Gr. Arnsdorf, Simnau, Zalewo, Weinsdorf,
Schnellwalde, Jaśkowo, Sonnenborn i Vene-
dien, Eckersdorf, Wilmsdorf z filią Segerts-
walde i Sambrodt. Kalan i Hegenau zosta-
ły dopiero r. 1690 odłączone od Silberbach
(ob. Tóppen: Hist. comp, (reogr. Y. Preus.,
str. 280 i 348), Że w pow. tutejszym był
i żywioł polski dosyć rozkrzewiony, na to
wskazują według Kętrz. (O ludn. pol., str.
560) następne miejscowości, znajdujące się
w krzyżackich księgach czynszowych z roku
1486/7, mianowicie: Bartlówki (Bienerwiese),
Biernatki (Bornadtken), Bukowiec, Chmielów-
ko, Wola (Christalken), Górki, Mozgowo
(Nossewitz), Obuchowo (Obuchshofen), Pie-
kło, Prakwice (Próckelwitz), Zakręty, Jano-
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wo (Schillings), Najatki (Steinborn) i Wola.
Polskich osadników wymieniają księgi staro-
stwa przezmarkowskiego z r. 1601 w następ.
miejscowościach: w Wiegantsdorf (ob.), w Mor-
tęgu, w Miinsterberg, Mottheilen, w Miesz-
waldzie, Tabern; w Koschainen np. mieszkali
Jerzy Krup, Jerzy Wilk, Piotr Olszewski i
inni; w Liebwaldzie Janko (Jancke) Zimmer-
mann, Adryan Rogal, Andrzej Broda i Jan
Koniecki; w St. Kiszporku Jan Wira, Bar-
tosz Wircha, Jędrzej (Jendersie) Naroga, Szy-
mon Szkolnik, Michał Subnik, Jan Kopacz-
nik, Jerzy Zawiel (Sawiell), Benedykt Ro-
stópka, Jakób Mróz, Stanisław (Stenzel), Mar-
cin Klucznik. Jeszcze w XVIII w. sprowa-
dzano do tutejszych okolic Polaków; uczynił
to np. Just Bernard Wilamowski (v. Wilms-
dorf), starosta szestyński, który zamierzając
w dobrach swych Bestendorf wykarczować 30
włók i dannikami osadzić, zawarł ugodę roku
1702 z Zygmuntem Lupieńskim i jego ludźmi,
których nazwiska są: Bartłomiej Dyktorowski,
Andrzej Gansłowski, Michał Grzech, Wojtek
Ranta, Maciej Staś, Michał Krupa, Jakub
Górny, Adam Fręckowski i Paweł Kieper (ob.
Kętrz. O ludn. pol., str, 572—578). Według
wykazów zr. 1856 było między 47000 mk.
tylko kilkuset Polaków; szkół liczył pow. wów-
czas 58, dóbr ryc. 61; gleba jest dosyć żyzna,
powierzchnia nieco wzgórkowata.  Kś, Fr.
Morągówka al. Morogówka, grupa zabu-

dowań w Jachówce, wsi położonej w pow. my-
śleniekim, Br. G.
Morąza al. Maróz, niem. Marense, rzeka,

pow. ostródzki, wpada do jez. mielińskiego
(Muehlen-See), początek zaś bierze z jez. przy
Turowie, w pow. niborskim, Mabieg płd.-płn.
Nad M. leżą następ. wsie: Turowo, Browina,
Ulnowo, Lubian, Zybułtowo, i Mielno (Mueh-
len). Przez most około Zybułtowa przez Mo-
rązę prowadzący pierzchli podczas bitwy pod
Grunwaldem pobici zrazu Litwini.  K6, Fr.

. Morczyny, niem. Morczin i Morczyn, dok.
Mortsyn 1285, Morzin, Morsztyn, Mortschin 1279,
dobra, pow. toruński, st. p., kol. i tel. Turzno,
7:5 km. odl., okr. urz. stanu cywiln, Sławko-
wo, par. kat. Kiełbasin, ew. Chełmża, szkoła
Kamionka. W 1868 r. 11 bud., 5 dm., 98 mk,,
97 kat., | ew. Obszaru ma 424'21 ha, miano-
wicie: roli or. i ogr. 352-08 ha, łąk 60'93,
boru 227, nieuż. 8:93; czysty dochód zgruntu
2957 mrk. W 1279 r. d. 10 sierp. potwierdza
Konrad v. Feuchtwangen, mistrz ziemski
w Prusach i Inflantach, że Arnold z Wałdo-
wa darował 28 włók w M., które na prawie
lennem odebrał był od zakonu, katedrze cheł.-
mińskiej, już kilka lat przedtem; zakon zrzeka
się wszelkiego czynszu, Bwiadkowie: Konrad,
marszałek ziemi pruskiej, braciszek Herman
de Schonenberg, prowincyał chełmiński, Mane-  
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gold, komtur w Królewcu it. d. Datum in
Papow (ob. Urkundenb. d. Bisthums Culm,
Woelky ego, 1884, str. 62.). M. były podówczas
świeżo przez Polaków obsadzone (ob. Kętrz,
O ludn. pol., str. 67.). R, 1285 d. 5 marca
poświadcza Konrad v, Thierberg, że nażądanie
kapituły w Chełmży dobra tutejsze na nowo
dał wymierzyć. Datum in Lypena (ob. Urk.
B. d. Bist. (ulm, 1884, str. 67——68.). R. 1285
d. 15 kw. zamienią kapituła wś tę na fol-
wark (tamże, str. 69). Później jest w dok.
jeszcze wzmianka o Morczynach r. 1446, gdy
powstał spór o granicę między kapitułą a To-
maszem z Kamionek. Spór ten załatwił z po-
jlecenia wielk. mistrza komtur toruński (tam-
że, str. 466—470.). Wizytacye Potockiego
z r. 1/06 i Strzesza z r. 1667 (str. 29) dono-
szą, że M. były i wtedy własnością kapituły
chełm.; proboszcz z Kiełbasina pobierał ztąd
2 korce żyta i tyleż owsa. Kś, Fr.

Mordarka, potok, ma źródło u wschodnich
stóp Łysej góry (785 m.), w pobliżu Sorczy-
na, grupy zabudowań w obr. gm. Mordarki,
w pow. limanowskim; płynie na płd, i poni-
żej Szarysza zwraca się na płn.-zach, ipo 7
kil. biegu uchodzi do Sowliny, od pr. brz.,
poniżej Limanowej, Br. G.

Mordarka al. Morderka z Szaryszem, WŚ,
pow. limanowski, 2*2 klm. na wschód od Li-
manowej, nad Sowliną, poboczną zpraw, brze-
gu Łososiny, przy drodze prowadzącej do Mar-
cinkowie nad Dunajcem. Od północy jest ście-
śniona dolina potoka lesistem pasmem, tworzą-
cem dział wodny dopływów Dunajca, Łososi-
ny i Zadziela, który rozpoczynasię u ujścia S0-
wliny górą Dzielec 626 m. n.p.m., podnosi się
na płn. od tej wsi w górze Ostrej do 874 m, a da-
lej skręca się ku południowemu wschodowi ja-
ko Mały Zalacz 900 m., Wielki Zalacz921 m.,
następnie zniża się w Babiej górze na 730 m.,
kończy zaś Chełmem 793 m. n. p. m. na płn.
od Męciny. M. liczy podług spisu ludności
z 1881 r. 772 mk., ob. więk. 55 a Szarysz 373,
razem 1200 mk.; szematyzm duch. dyec. tarnow=
skiej z r. 1880 podajeliczbę wier, z tych miej-
scowości w par. Limanowej na 1578, mia-
nowicie w Mordarce 1193 a w Szaryszu 385,
Pos. więk, ma obszaru 307 mr. roli, 50 mr. łąk
1 ogr., 49 mr. pastw. i 232 m. lasu; pos, mn.
178 mr. roli, 177 mr, łąk i ogr., 363 mr, pastw,
1321 mr. lasu, Kasa pożyczkowa gminna roz-
porządza kapitałem 694 zł. w. a. M, graniczy
na wsch. z Pisarzową, z którą ma podobną
formącyę geologiczną, t. j. silny rozwój iłów
i warstw górnoropianieckich, a na południe
z iekierzyną; Szarysz zaś z folwarkiem jest
położony na południe od M., przy gościńcu
z Limanowej do Nowego Sączą. Mac.

Mordasiki, wś, pow. kalwaryjski, gm.
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Nadniemeńska, par. Balwierzyszki, odl. 60 w.
od Kalwaryi, ma 7 dm,, 95 mk.
Mordasowo, wś włośc. nadMereczanką,

pow. trocki, w 4 okr. pol, gm, Merecz, okr.
wiejski Mordasowo, o 10 w. od gm. a 78 w.
od Trok, 21 dm,, 178 mk, kat. (67 dusz rew.).
Wskłąd okr. wiejsk,, oprócz M., wchodzą wsie:
Puchacze (76 dusz), Purple (40 dusz), Kiej-
bucie (23 dusz), Kaszety (24 dusz) i Blindzi-
nie (1 dusza),

Mordasy, wśi fol,, pow. kalwaryjski, gm.
Nadniemeńska, par. Balwierzyszki, odl. 56
w. od Kalwaryi a 1 w. od Niemna; wś ma
25 dm,, 141 mk., fol, 3 dm., 11 mk. Fol. M,,
z attyn. 'Tupiki, rozl. mr. 370: gr. orn. i ogr.
mr. 281, łąk mr, 48, pastw. mr, 26, nieuż, i
place mr, 15; bud. z drzewa 12. Br. Ch.
Mordasy 1.) wś włośc, nad rz. Święcicą,

pow. lidzki, w 3 okr. pol., gm. Różanka, okr.
wiejski rakonicki, o 57 w. od Lidy, 9 dm.,
111 mk, (30 dusz rewiz, ?), należy do dóbr
rząd. Różanka. 2.) M., wś, tamże, 6 dusz re-
wiz., własność Mokrzeckiego. 3.) M., wś, tam-
że, 2() dusz rewiz., własność Szezuków. 4.)
M., wś nad rz. Graużyszką, pow. oszmiański,
w lokr. pol., gm. Graużyszki, okr. wiejski
Horodniki, o 8 w. od gm., podług spisu urz.
29 dusz rew., według zaś innych wiadomości
14 dm. i 204 mk. kat.; należy do dóbr Bołtupie
Sniądeckich. 5.) M., wś, pow. święciański,
w 4 okr. pol., gm. Wojstom, okr. wiejski Ło-
kacze, o 3 w. od gm., 20 dusz rewiz, 6.) M,,
wś włośc., pow. wilejski, w | okr. pol., gm.
Chotenczyce, okr, wiejski Krzemieniec, o 4 w.
od gm. a41 w.od m. Wilejki, przy b. dr.
poczt, zIlii do Radoszkowic, 8 dm., 78 mk,
kat, (41 dusz rewiz.), J. Krz,
Mordasy, rz., lewy dopływ Szeszuwki.
Mordeckie, zaśc, prywat., pow. wilejski,

w 1 okr. pol., o 36 w. od m. Wilejki, przy b,
dr. pocztowej z m. Ilii do m. Radoszkowie,
2 dm., 21 mk, prawosł.

Mordele, dwór, własność Bretoniera, i wś,
Pow. rossieński, par. taurogowska.
Mordenburg, niem. (dok.), ob. Nordenburg.
Morderka, ob. Mordarka,

Mordołysów, dobra, pow, mścisławski, oko-
ło 1690 r. własność Parczewskich, w 1750 r.
własn. Kazim. Kieryackiego. A. K, £.

Mordownia 1.) karczma należąca do ob-
szaru dworskiego Ciemierzowie, w pow. jaro-
sławskim, w obr. tejże gminy, przy drodze
z Tapina do Radymna. 2.) M, karczmaw
obr, gm. Jordanowa, w pow. myślenickim, 3.)
M. al. Komandówka, leśniczówka i karczma,
na obszarze gm. Huty deręgowskiej, nad gra-
nicą z gm. Kłyszowem, w pow. Nisko, przy
drodze leśnej do Ździar, 4.) M., karczma na
obsz, dwor. Nowosiołki, w pow. jaworowskim,

4
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5.) M. grupa domów i tartak w Cisowej,
w pow. przemyskim, Br. G.
Mordowo, wś i st. poczt. w gub. tambow-

skiej, pow. usmańskim, o 11/, w. od st. dr. żel.
griazie-carycyńskiej M., położonej pomiędzy
st. Dobrynką (023 w.) a Tokarewką (o 26 w.),
o 72 w, od st, Griazi, a 492 w. od Carycyna,
Mordwa, wś cerkiewna nad rz. Taśminą,

pow. czehryński, o 13 w. od m. powiat., 749
mk, pł. ob. Jest ona ostatnią z szeregu wsi,
ciągnących się nieprzerwanem prawie pasmem
na lewym piaszczystym brzegu Taśminy, po-
cząwszy od wsi Czerniawki, w pow. skirskim,
Założona na początku zeszłego wieku przez wy-
chodeów zadnieprskich, po wycięciu nadbrzeż-
nych lasów. Cerkiew paraf, pod wez, Wniebo-
wzięcia N. M. P. przeniesioną została w 1831
r. z odległej o 3 w. wsi Pogoreley. Po spa-
leniu się w 1851 r. wzniesiono niewielką
świątynię na cmentarzu grzebalnym, która
tymczasowo służy za parafialną. J. Krz,

Mordwiłowicze, wś, pow. bobrujski, w
okr. police. hłuskim, gm. zabłocka, przy gośc,
z Pohosta Słuckiego do wsi Tali, 12 08.; miej-
scowość zapadła, odludna, poleska; grunta
piaszczyste. 4. Jel.

Mordwin, wś nad rz. Mordwinką ikotli-
ną Prypeci, pow. mozyrski, przy drodze ze
Sniadynia do mka Skryhałowa, 31 os.; miej-
scowość bogata w dary natury; rybołóstwo
i flisactwo głównem są zajęciem ludu. 4. Jel.
Mordwinka, rzeka w pow. mozyrskim, w

kotlinie Prypeci, zaczyna się i łączy się z
Prypecią około wsi Mordwin, rozlewając się
tu w jezioro; bardzo rybna i bagnista. A, Jeł.
Mordwinki, wś rząd., pow. lucyński, o 15

w. od Lucyna, z zarządem gm. michałowskiej ,
obejmującej 1467 dusz,

Mordy, os. miejska, przed 1867 r. mia-
steczko, pow. siedlecki, gm, i par. Mordy. Le-
ży przy drodze bitej z Siedlec do Łosie, odl.
15 w. od Siedlec, 98 w. od Warszawy. Posią-
da kościół par. murowany, kaplicę murow. na
cmentarzu, szkołę początkową ogólną, dom
schronienia dla starców i kalek, sąd gm. okr.
II, urz. gm., browar parowy, pałac dziedziców
dóbr M., przerobiony ze starego zamku. W 1827
r. było tu 166 dm. i 1145 mk., w 1862 r.
172 dm. drew, .i 2000 mk, (1370 żydów).
Domy ubezpieczone były na sumę 44000 rs.,
dochód kasy miejskiej wynosił około 400 rs.
Obecnie jest 194 dm. i 2472 mk.,. do których
należy 5125 mr. gruntu. W początkach XV
w. M. należały do rodziny Koszyckich, dzie-
dziców Czepielina i Skolimowa. Od nich to ma
pochodzić drobna szlachta mieszkająca w Sko-
limowie. Jeden z Koszyckich Jan założył
w 1408 r. w M. kościół par. św. Michała
i uposażył go gruntami tudzież dziesięciną od
braci osiądłych w Skolimowie i Czepielinie,
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Zięć Jana Koszyekiego, Stanisław Korczew-
ski, otrzymał w 1488 r. przywilej na lokacyą
miasta Mordy. Jedyna córka Korczewskiego

- Zofia wyszła za Stanisława Hlebowicza, woj.
połockiego, i wniosła mu M. w posagu. Hlebo-
wiczowie przeznączyli na utrzymanie czterech
mansyonarzów przy kościele w M. sumę 20
kop groszy litew. ubezpieczoną na wsiach:
Rudzie, Bankowie i Korczewie; nadali im prócz
tego młyn w Wyczołkach i grunta w M.
(zapis ten z 1505 r., oblatowany w Drohiczy-
nie 1552 r.). W 1515 r. Hlebowiczowie, ma-
jący kilku synów, sprzedają i zapisują M.
swej córce Hlźbiecie, która dwukrotnie wy-
chodzi za mąż: naprzód za Jana Sapiehę, woj.
podlaskiego, następnie za Grzegorza Ościko-
wicza,.woj. trockiego, W 1523 r. Elźbieta, już
żona Ościkowicza, zapisuje kościołowi w M.
wś Klimonty i pięć włók gruntu w M., za co
obowiązuje proboszcza do utrzymywania wi-
karego i bakałarza, W 1528 r., już jako wdo-
wa po Ościkowiczu, Elźbieta sprzedaje za 2000
szostaków M, ze wsiami: OQzołomyje, Czepielino,
Stok, Wyczółki i Jajki, tudzież odziedziczone
po mężu Sapieże ($opiha): Poniemonie, Gieł-
gudziszki, Husztath i Pohost, Zygmuntowi I
(zostawiając sobie Głuchów). Sprzedaż ta ob-
latowana w drohickim grodzie w 1529 r.
W 1546 r. sprzedaje królowi części nabyte od
różnych właścicieli we wsiach: Skolimowie,
Wojnowie, Rogóźnie, Ptaszkach i Jajkach,
W 1552 r. testament zmarłej już Elźbiety ob-
latowany został w grodzie drohickim. W 1552
r. Zygmunt August sprzedaje M., aktem w ru-
skim języku spisanym, Mikołajowi Radziwił-
łowi, woj. wileńskiemu. Nowy nabywca usu-
nął zaraz miejscowego proboszcza i na jego
miejscu osadził kąznodzieję protestanckiego
Szymona. W 1563 r. Stanisław Lutomierski,
superintendent kościołów reform, w Małopol-
sce, zwołuje do M. synod, na który zjechała
się znaczna liczba litewskich i podlaskich pre-
dykantów, lecz obrady nie utrwaliły pożąda-
nej zgody między różnymi grupami, W 1571
r. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (syn wojewo-
dy) zamienił M, w imieniu swojemi braci na
dobra Świerzno, należące do Pawła Ciecierskie-
go h. Rawicz, ożenionego z Anną Wrzelowską
(zrodzoną z Chreptowiczówny), Po tym Pawle
M. i dobra z nimi złączone przeszły na jego
synów: Borzywojai Zbożnego. Ten ostatni,
sekretarz królewski, wziął za żonę Zofią Za-

liwską, córkę Bartłomieja, ssty warszawskiego,
której zapisał w grodzie czerskim 1591 r. su-
mę 10000 złt. Odtąd M. zostają w ręku
Ciecierskich aż do końca XVIII w. Baltazar
Ciecierski wzniósł nowy murowany kościół
wM. w początkach zeszłego stulecia. Jeden
z Ciecierskich zamienił M. w 1808 r, na Cie-
chanów, nabyty świeżo przez pruskiego radcę  
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Fryderyka Kuechle od Katarzyny Jabłonow-
skiej (z domu Ossolińskiej), Nowonabywca
otrzymawszy wysoką pożyczkę od banku
berlińskiego, odstąpił dobra bankowi, prze-
kładając gotówkę nad mozolne gospodarstwo.
Od banku przeszły te dobra na własność kró-
la pruskiego Fryderyka Wilhelma III, który
je podarował swej córce, małżonce cesarza
Mikołaja I. Stan strasznego opuszczenia sa-
mej siedziby i całego gospodarstwa był po-
wodem sprzedaży tych dóbr Zembrzuskim, któ-
rzy odstąpiwszy część jedną, odnowili pałac
i podnieśli gospodarstwo. Szczegóły histo-
ryczne wzięte zrękopisu ,„Speculum oecono-
micum dóbr Mordy it. d. przez Grzegorza
Stawskiego, vicesgerenta i burgr. grodzkiego
mielniekiego, 1727 anno construetum, nec non
ab Joanne de Hutten Czapski prince. Wend.
ad annumque 1777 et per Andreum de Beydy
Rzewuski in ulteriora continuatum*, Opis
M. z ryciną podały „Kłosy* w t. KIV,
str. 181. Obecnie dobra M. składają się z
folw.: Mordy, Czołomyje, Czepielino, Stok Ru-
ski i Wólka Leśna, attyn.: Uczyniec, Majdan,
os. Leśniczówka, os. miejskiej Mordy, wsi:
Głuchów, QCzołomyje, Wyczółki, Czepielin,
Ogrodniki i Stok Ruski. Rozl. mr. 8507: fol. M,
gr. or. i ogr. mr. 590, łąk mr. 298, pastw,
mr. 292, wody mr. 7, lasu mr. 739, zarośli
m. 264, nieuż. i place mr. 40), razem mr, 2239;
bud. mur. 12, zdrzewa 85; płodozmian 10-pol.;
fol. Czołomyje gr. or. i ogr. mr. 639, łąk mr.
164, pasów, mr. 27, wody mr. 5, lasu mr. 21,
zarośli mr. 794, nieuż. i place mr. 27, razem
mr. 1677; bud. mur. 8, z drzewa 15; płodo-
zmian 12 polowy; fol. Czepielino gr. or. i ogr.
mr. 757, łąk mr, 237, pastw. mr. 144, wody
mr, 8, lasu mr. 670, zarośli mr. 45, nieuż. i
place mr. 12, razem mr. 1948; bud. mur, 2,
z drzewa 15; płodozmian 9-polowy; fol. Stok
Ruski i Wólka Leśna gr. or. i ogr. mr. 844,
łąk mr, 288, pastw. mr. 181, wody mr. 2, lasu
mr. 91l, zarośli mr. 366, nieuż. i place mr,
56, razem mr. 2643; bud. mur. 4, z drzewa 3];
płodozmian 5, 7,9 i ll-polowy; os. Mordy
os. 247, z gr. mr. 3460; wś Głuchów os. 32,
z gr. mr. 646; wś Czołomyje os. 16, z gr.
mr. 398; wś Wyczółki os. 21, z gr. mr. 45];
wś zepielino os. 27, z gr. mr, 642; wś
Ogrodniki os. 9, z gr. mr. 306; wś Stok Rus-
ki os, 19, z gr. mr. 548. M., parafia, dekan,
siedlecki, 3805 dusz. M., gmina, należy do sądu
gm, okr, II w miejscu, ma 5549 mk., 16072
mr. obszaru; st. p. Siedlce o 161, w. Z zakła-
dów przemysłowych posiada: browar, gorzel-
nią, cegielnią i 5 wiatraków. Dwie szkoły.
Wskład gm. wchodzą: Bejdy, Czepielino, Czo-
łomyje, Głuchów, Klimonty, Klimy, Leśna-
Wólka, 08. Mordy, Ogrodniki, Skolimów-
Ptaszki, S.-Roguziec, S.- Wojnów, 8,-Cierpigóz,  
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Sosenki - Jajki, Soseńska-Wólka, Suchodół-
Wypychy, 8$.- Wielki, Stok-Ruski i Wy-
czółki, Br. Oh.

Mordyle, wś, pow. kaliski, ob. Godziszki,

Mordyń, al. Merdyn, wś rząd. nad rz. Zha-
rem, pow. latyczowski, w 1 okr. pol., gm.
Wojtowce, par. Latyczów, 43 dm, 372 mk.,
615 dzies, ziemi włośc. Należała do dóbr kró-
lewskich i wraz z Bueniową Hutą i Majdanem
tworzyła sstwo bucniowieckie. W czasie lu-
stracyi Humieckiego, kaszt, kamienieckiego, w
1616 r. wieś Mordenia z czynszem, owsem,
chmielem, daninami ete., z stawem i młynem
dawała prowentu fl, 48 gr. 12, od tego kwar-
ty fl. 9. gr. 20 sz. 7; posesorem jej był Ale-
ksander i Zofia z Jeżowskich Cieklińscy.
Za następnej zaś lustracyi, między 1626i
1636 r., przynosiła już 167 złp. 21 gr. 9 sz.
itrzymał ją Jerzy Kruczyński, W 1788 r.
prawem emfiteutycznem otrzymał M. wraz
z całem sstwem Michał Ostrowski; czyniło one
wówczas 7607 zp. 8gr. 2sz. Na mocy ze-
zwolenia króla Ostrowski d. 14 lutego 1791
r. ustąpił służącego sobie prawa emfiteut. Ma-
teuszowi Połuda Skąpskiemu, rotmistrzowi
kaw. narod., od niego zaś w 1808r. nabyłido-
trzymywał do 50 lat Chrystyan Dordet, opła-
cając rocznie 1256 rub. 64 kop. Dr. M,
Mordyński Majdan, ob. Majdan Mordyńm

ski,

Mordzicze, wś, pow. nowogródzki, w 3
okr. pol. nowomyszskim, gm, Nowomysz, w
okolicy folwarku Qzeszewla, 27 os. pełnona-
działowych; miejscowość lekko falista, gr.
dobre. A. Jel,
Morekmuehle, młyn wodny w Bielszowi-

cach, pow. bytomski,
Morele, os., pow. kutnowski, gm, Krzyża-

nówek, par. Łęki.

Morg al. morga, z niem. Morgen (ranek), jestto ob-
Szar ziemi jaką jeden człowiek może w ciągu dnia
skosić lub zorać. W staropolskim języku tłumaczono
niemiecki morgen przez wyraz jutrzyna, który nie
utrzymał się w użyciu. Rozmiary morga były rozma-
ite; każda prowineya miała swą miarę. Mórg dawny
polski koronny równał się 59'85 ara, mórg nowy pol-
ski, mający 300 prętów, obejmuje 56'017 ara, mórg
litewski 11226 ara, chełmiński stary 56-062 ara, prus-
ki czyli magdeburski, zwany też reńskim,ma 180 prę-
tów pruskich i obejmuje 25'532 ara, mórg saski (150
prętów) ma 2767 ara, morg wiedeński (Joch) ma
1600 sążni kwadr. czyli 57'554 ara. Dziesięcina ma
195 morga nowo-polskiego. 5

Morgacz, rz., dopływ Szczary z prawej
strony,

Morganowa, os. karcz. w płn. str. pow.
borysowskiego, na granicy pow. lepelskiego,

przy gościńcu, w pobliżu wsi Aferowszczyzny,
w 3 okr. pol, dokszyckim. 4. Jel.
Morgenau, właściwie Marienau, Marynowo,

wB, pow. wrocławski, odl. 1/, mili od Wro-
cławia, stanowi ulubione miejsce wycieczek  
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dla mieszkańców. Składa się z samych kawiar-
ni i piwiarni. W 1848 r. M. należała do par.
kat. św. Maurycego w Wrocławiu, miała 14
dm., 85 mk, (22 kat.).
Morgenland (niem.), dobra w Pomeranii,

pow. drawenburski, st, p. Wusterwitz, 4*3
km. odl., mają 1008 ha roli orn, i ogr., 78
łąk, 10'1 pastw., 13'2 wody; czysty dochód
z gr. 923*04 mrk.
Morgenroth, st. dr. żel. gorno-szląskieji

huta cynkowa, pow. bytomski, gm. Orzegów.
Założona w 1823 r., rozwinięta w 1836 r., pro-
dukuje ta huta do 11,000 centn. cynku rocz-
nie. Należy do dóbr Kopanina hr. Schaffgotsch-
Grodulla. Przy tej hucie mieści się stacya
t. n, drogi żel. górno-szląskiej, od której wy
chodzi odnoga do Tarnowie, odl. 1*8 klm, od
Bytomia a 176 klm, od Wrocławia.
Morgenstern (niem.), ob. Jutrzenka,
Morgenstern, a) fol. do Linden, pow, gło-

gowski; b) kopalnia węgla w Hartau, pow.
walbrzyski.
Morgi 1.) wś, pow. miechowski, gm. Igo-

łomia, par. Pobiednik. W 1827 r. wś duch,,
19 dm., 115 mk. 2.) M., wś włośc., pow. puł-
tuski, gm. Czajki, par. Nasielsk, Wehodziła
w skład dóbr Czajki, Ma 18 os., 631 morg.
8.) M., pow. ciechanowski, ob. Kołakć M. 4.)
M., wś, pow. suwalski, gm. Pawłówka, par.
Jeleniewo, odl. 12 w. od Suwałk, ma 24 dm.,
199 mk, W 1827 r. wś rząd,, 2 dm., 30 mk,
5.) M., wś, pow. suwalski, gm. i par. Jele-
niewo, odl. 18 w. od Suwałk, 2 dm., 10 mk.
6.) M. al. Serajecie, wś, pow. sejneński, gm. Mi-
rosław, par. Sereje, odl. 49 w. od Sejn. 7.)
M., wś ios., pow. sejneński, gm. Pokrowsk,
par. Sejny, odl. 2 w. od Sejn. Ma 3 dm,, 14
mk. 8.) M., f0l., pow. sejneński, gm. SŚwięto-
Jeziory, par. Łoździeje, odl. 27 w. od Sejn,
ma 1 dm., 10 mk. 9.) M., wś, pow. kalwa-
ryjski, gm. i par. Kalwarya, odl. 5 w. od Kal-
waryi, ma 10 dm., 48 mk, 10.) M., os. leś,,
pow. kalwaryjski, gm.i par. Olita, odl, 82 w.
od Kalwaryi, I dm., 5 mk. 11.) M., fol., pow,
wyłkowyski, gm. i par. Bartniki, odl. 21 w.
od Wyłkowyszek, mą 3 dm., 17 mk. 12.) M.,
wś, pow. wyłkowyski, gm. Giże, par, Wyłko-
wyszki, odl. 8 w. od Wyłkowyszek, ma 4 dm.,
39 mk. Br, Ch.
Morgi 1.) wś włośc., pow.  dzisieński,

w 1 okr. pol., gm. Plissa, okr. wiejski Piere-
doły, o 12 w, od gminy, 25 dusz rewiz. 2.)
M., wś pow. dzisieński, o 38 w. od Dzi-
sny, w 2.okr. pol., 4 dm., 32 mk. 8.) M., zaśc, szl.
nad rz.Oszmianką, pow.oszmiański, w 1 okr. pol.,
o 4 w. od Oszmiany, 1 dm., 7 mk, kat. 4.) M.,
zaśc., pow. święciański, w 3 okr. pol., gm,,
Twerecz, okr, wiejski Dzisna, o 14 w. od gm.
a 57 w. od Święcian,1dm., 11 mk. kat. (5
dusz rewiz.). 5.) M., folw., pow, trocki, w 2
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okr. pol., gm. Kronie, okr. wiejski Dorsunisz-
ki, 3 dusze rewiz. 6.) M., wś włośc. nad jez,,
pow. trocki, w 8 okr. pol., o 47 w. od Trok,
2 dm., 80 mk. kat. 7). ML, zaśc, rząd., pow.
trocki, w 2 okr. pol., o 46 w. od Trok, 2
dm., 25 mk, kat, 8.) M., zaśc. szl., pow. tro-
cki, w 8 okr. pol., o 14 w. od Trok, 1 dm.,9
mk. kat, 9.) M., zaśc. szl., pow. trocki, w 4
okr. pol., o 36 w. od Trok, 1 dm., 5 mk. kat.
10.) M., wś włośc., pow. wilejski, w 2 okr.
pol., gm. Rabuń, okr. wiejski Huby, o 21 w.
od gm., 11 dusz rewiz., należy do dóbr rząd.
Huby. 11.) M., zaśc. rząd., pow. wilejski, w
2 okr. pol., 5 dm., 36 mk. praw. 12.) M.-Zeo-
poldowo, zaśc. pryw., w leśnem uroczysku,
pow. wilejski, w 8 okr. pol., o 59 w. od, Wi-
lejki, I dm., 9 mk. kat, 138.) M., zaśc., pow.
ihumeński, w okr. pol. puchowiekim, 08 w.
ma płn. od folw. Wiendzierz, 3 os. 14.) M.
al. Zopacino, zaścianek, pow. miński, pomię-
dzy wsiami Pułczyn i Wiertniki, w miejsco:
wości mocno wzgórkowatej, małoleśnej, 5 os.
15.) M. 4 osady w powiecie mińskim, ob.
Mergi. J. Krz.i A. Jel.

Morgi, jez. w pow. trockim, leży nad nim
wś Markieniki,

Morgi, część Bulowice, wsi położonej w pow.
bialskim, w płd.-wsch, obszarze, na lewym
brzegu Roczynki, dopływu Soły. 2.) M., część
Dobrej, wsi w pow. limanowskim, nad rz. Ło-
sosiną. 3.) M. al. w Morgach, folw. przy wsi
Kamieniu, w pow. Nisko, należący do obszaru
dworskiego w Nisku. 4.) M., grupa zabudo-
wań, w obrębie gm. Dmytrowa dużego, w pow.
tarnobrzeskim. 5.) M., przedmieście m. po-
wiatowego Gródka, Br. G.

Morgi, folw.. pow. babimoski, 1 dm., 10
_ mk., należy do gm. i dom. Chobienie,

Morgiale 1.) folw., pow. trocki, w 2 okr.
pol., gm. Kronie, okr. wiejski Kajryszki, 3
dusze rewiz. 2.) M. zaśc., pow. trocki, w 4 okr.
polic., gm. aleksandrowska (dawniej Olawa),
okr. wiejski Galintany, o5 w. od gm.a80
w. od Trok, 2 dm., 138 mk. katol. (5 dusz
rewiz,).

Morgieliszki, zaśc., pow. wileński, w 3 okr.
polic., gm. Podberezie, okr. wiejski Wiżulany,
o 8 w. 0d gm., 3 dusze rewiz,
Morgieniki Pogiermońskie i Morgieniki Rożel-

skie wsie, pow. maryampolski, gm. Poniemoń-
Pożajście, par. Pokojnie, odl. 52 w. od Ma-
ryampola. M. Pogiermońskie 45 dm., 150 mk.,
M, Rożelskie 18 dm., 203 mk.
Morgiewicze 1.) wś włośc., pow. oszmiań-

ski, w 38 okr. polic., gm. Juraciszki, okr, wiej-
ski Dowgierdziszki, o 49 w.od Oszmiany a
30 w. od Dziewieniszek, 6 dm., 33 mk, praw.
i10 katol, (2] dusz rewiz.); należy do dóbr
rząd. Traby. 2.) M. wś rząd, nad rz, Skro-
bis, pow. trocki, w 4 okr, polic., gm, Merecz,

t
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okr. wiejski Kobele, w pobliżu dr. żel. warsz.-
petersburskiej, o 22 w. od Merecza a 92 w.
od Trok, 16 dm., 161 mk., w tej liczbie 143
katol., 18 żydów (58 dusz rewiz.); należy do
dóbr rządowych Orany. 3.) M., folw. rząd.,
pow. trocki, w 4 okr. polie., o 102 w. od Trok,
2 dm., 18 mk, katol, J. Krz.

Morginia, ob. Płonianka,
Morgiszki, wś i dwór rządowy, pow. ros-

sieński, par. wojnucka,
Morgojce al. Morgojcy, wś, pow. sieński, gm.

ulanowicka, 18 dm., 115 mk., z których 2
zajmuje się bednarstwem, 1 kowalstwem.

Morgotroki, wś i folw., pow. suwalski, gm.
Maćkowo, par. Puńsk, odl, 36 w. od Suwałk;
wś ma 28 dm., 382 mk.; folw. ma 8 dm,, 256
mk. W 1827 r. 20 dm., 123 mk, Folw.i wś
M. lit. A w 1866 r. rozl. mr. 177: gr. or.i
ogr. mr. 103, łąk mr, 338, pastw. mr. 16, zaro-
śli mr, 10, nieuż, i place mr. 15. Wś M, lit.
A iB.os. 18,z gr. mr. 388. Folw. M, lit. B
w r. 1866 rozl, mr. 220: gr. or. iogr. mr.
136, łąk mr, 48, pastw. mr. 15, zarośli mr, 18,
nieuż, i place mr. 8.
Morgowice, po białorusku Margówicy, wś

nad rzką Możanką, pr. dopł, Berezyny, pow.
borysowski, gm. Begomla, przy drodze ze
wsi Begomli do wsi Babców, 12 os.; młyny;
miejscowość wzgórkowata, grunta lekkie, łąki
dobre, A. Jel,

Morgowniki, wś nad rz. Narwią i Pisią,
pow, kolneński, gm. Gawrychy, par. Nowo-
gród. W 1827 r. wś rząd., 18 dm., 99 mk.
Przy tej wsi jest obręb leśny M., należy do
straży Gawrychy, w leśnictwie nowogrodz-
kiem,
Morgowo 1.) kol., pow. lipnowski, gm.i par.

Mazowsze (par. ewang. Ossówka), odl. o 22 w.
od Lipna, posiada szkołę począt. ogólną, ma 26
dm., 158 mk., 411 mr. gr. dobr. W 1827 r.
21 dm., 217 mk. 2.) M., wś, pow. pułtuski, gm.
Czajki, par. Nasielsk. 3.) M. wś, pow. maryam-
polski, gm. Jaworowo, par. Igłówka, odl. 15 w.
od Maryampola, ma 15 dm., 136 mk, 4.) M., wś,
pow. władysławowski, gm. Swiatoszyn, par, Ił-
gowo, odl. 40 w. od Władysławowa, ma 4
dm., 48 mk.

Morgowszczyzna, os., pow. władysławow-
ski, gm. Tomaszbuda, par. Gryszkobuda, odl.
31 w. od Władysławowa, ma 4 dm., 7 mk.
Morgowy grunt, grupa zabudowań w obrę-

bie gm. Rybarzowie, w pow. bialskim, nieopo-
dal granicy Rybarzowić z Grodziską Starą
i Kalną. Br. G.

Morguszki, zaśc., pow. trocki, w 4okr. pol.,
gm. aleksandrowska (daw. Olawa), okr, wiej-
ski Giieczełówka, 08 w. od gm., 1] dusz, rewiz.
Morhardsberg, wś, pow. mogilnieki, 3 dm.,

20 mk., należy do gm.  Niestronno. Pocztą
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w Dąbrowie (Kaisersfelde); st. kol. żel. i tel.
w Mogilnie, |
Morin 1.) Klem, wś, pow. inowrocławski.

2.) M., Gross (niem.), ob, Murzynek i Murzynno-
Wielkie.
Moring (dok.), ob. Morąg.
Morischau, wś, pow. kładzki, w 1848 r.

15 dm., 51 mk, katol,
Moritten 1.) niem,, wś, pow. iławski, st. p.

Greuzburg, tworzy osobny okr. urz, stanu cy-
wiln., który r. 1580 miał 1571 dusz, W 1882 r.
ur. się 59 dz., um. 38 osób, zawarto 7 małżeń,
We wsi było w 1856 r. 98 mk. 2.) M., do-
bra rye., tamże. Mają 134*80 ha roli or. i ogr.,
38'10 łąk, 21:50 pastw., 23*2 boru, 4*07 nie-
użyt., 1:27 wody, razem 217'94 ha; czysty do-
chód z gruntu 145] mrk. St, poczt. Zinten o 6
kil. odl. Mleczarnia i budowla bydła holend,
rasy. W 1856 r. 65 mk. 3.) M., niem., wś,
pow. labiawski, st. poczt. Seith, okr. urz. stą-
nu cywiln. Legitten, W 1856 r. 191 mk,
Tu mieszkali dawniej Trzczaccy (ob. Kętrz,
O ludn. pol., str. 585.).

Moritzberg (niem.), dobra, pow. wałecki,
st. poczt. Schónthal 15 km. odl., par. kat, Sy-
pniewo, ew. Neugolz, szkoła Zbyczno. Ma 8
bud. W 1868 r. 45 mk, ew, Obejmuje 1324
ha roli or, i ogr., 39'27 łąk, 22'13 pastw.,
14472 boru, 4 nieuż,, 0:43 wody, razem 352*95
ha; czysty dochód z gruntu 862 mrk. Ks. Fr.
Moritzblick, niem., folw. do dóbr Marien-

berg, pow. frydlądzki, st. poczt, Frydląd. W
1856 r. 26 mk.

| Moritzfelde wś, pow. bydgowski, ob. Mu-
rucin.

Moritzfelde, wś i kol., pow. kamionogórski,
w 1843 r. 20 dm., 97 mk. (15 katol.), par.
Landshut.
Moritzholm al. Moritz-Insel, wyspa na jez.

uzmajteńskiem (Usmaiten) w Kurlandyi, na-
zwana tak na pamiątkę Maurycego Saskiego,
który w 1727 r. oszańcował się na niej z 247
ludźmi, zamierzając bronić się przeciwko woj-
sku rossyjskiemu. Ob. Kurlandya, t. LV, str.
899 i 912.

Moritz-Insel, ob. Moritzkolm.
Moritzkehmen, niem., wś na Litwie prusk,,

pow. tylżycki, st, poczt, Tylża, okr. urz. stanu
cywiln. Ballgarden, ma 502 mr. obszaru W
1856 r. 283 mk. Dawniej mieszkali tu Dorę-
gowscy (ob, Kętrz, „„O ludn. pol.*, str. 581),
Kospotowie al. Pawłowscy (str. 588) i Pierz-
chowie (str. 584). Kś, Fr.
Moritzlauken 1.) niem., książęca domena,

pow. wystrucki, st, poczt., tel. kol. Pusch-

dorf, 5 kil. odl., okr, urz. stanu cywiln. Al-
menhausen. Obejmuje 204:26 ha roli or. i ogr.,
25758 łąk, 25-53 pastw., 5:45 nieuż., razem
260'77 ha; właśc. ks. Leopold Fryderyk v.
Anhalt-Dessau; hodowla bydła i koni, W 1856
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r. 650 mk. 2.) M.-4ż, niem., wś na Litwie
prusk., pow. ragnecki, st, poczt, i okr. urz.
stanu cywiln. Rautenberg, Kś, Fr.

Moritz -Neukirch, niem., wyb., pow. stołu-
piański, st. poczt. Szittkehmen,

Moritzruh, niem,, folw. pow. niborski, st,
poczt. Lidzbark,

Moritzruhe, niem., folw., pow. niborski, st.
poczt. Heinrichsdorf, należy do Łęckich dóbr
rycerskich,

Moritztal, grupa zabudowań i leśniczówka,
w obrębie gm, Zawoi, w pow. myślenickim.
Morka, dawniej Jelenczowo, jezioro przy

wsi t. n., wspominane już w dok, z 1246r.
(Kod. dypl. M. Rz. I, 58).
Mórka 1.) wś nad jeziorem wschowskiem

(Mórka?), pow. szremski, 30 dm., 229 mk., 9
ew., 219 kat., 1 żyd, 44 analf, Kościół kat.
paraf., należy do dekanatu szremskiego. Pocz-
ta w Dalewie o 35 kil. gośe. o 7 kil., st, kol.
żel. i tel. w Czempinie o 20 kil. M. w wieku
XVI i XVII była własnością Radzewskich
herbu Łodzia, później Cieleckich, w wieku b,
Bojanowskich, Wilkońskich. Kościół istniał
już w wieku XV, gdyż księgi biskupie wspo-
minają o nim pod rokiem 1457. Był drewnia-
ny, kilkakrotnie z gruntu odnawiany, pomni-
ków z przeszłości nie zawiera żadnych, We-
dług regestrów pobor. z 1580 r. wś kościelna
Morka, w pow. kościańskim, miała 8'/, łanów
kmiecych (Pawiński Wielkop.). M. par., dek.
szremski, ma 926 dusz (1873 r.). 2.) M., dom,,
27800 mr. rozl., 2 miejsc.: a) M., dom., b) Je-
leńiczewo, folw., 16 dm., 210 mk., wszyscy ka-
tol., 51 analf. Własn. Kurnatowskich. M. St,
Morken, niem., folw., pow. świętosiekier-

ski, st. poczt. Brandenburg, należy do mająt-
ku chełm, Kamnicken. Właśc. Richers hr. na
Dohna.—Schlobitten, szambelan królewski, W
1856 r. 38 mk. Dobra mają 323 ha roli or,
iogr., 64 łąk, 41 pastw., 9 nieuż., 21 wody,
wogóle 458 ha; czysty dochód z gr. 6039 mrk.;
wiatrak, hodowla bydła holend. rasy. Kś, Fr.
Morki, wś, pow. władysławowski, gm. Świa-

toszyn, par. Iłgowo, odl. 39 w. od Władysła-
wowa, ma 6 dm., 56 mk. W 1827r.6 dm.,
58 mk.

Morkie, wś, pow. rossieński, par. lalska.
Morkiszki, wś, pow. rossieński, par. ros-

sieńska,
_Morkowiszki, wś, pow. maryampolski, gm.

Gudele, par. Skrawdzie, odl. 25 w. od Maryam-
pola, 3 dm., 24 mk,
Morkowo al. Mórkowo, wś i folw., pow.

płocki, gm. Święcice, par. Orszymowo, odl. o
35 w. od Płocka, ma 8 dm., 82mk. Folw, i wś
M. rozl. mr. 262: gr. or. iogr. mr. 213, łąk
mr. 11, pastw. mr. 24, lasu mr, 6, nieuż. i pla-
ce mr. 9; bud, z drzewa 9. WŚ M. os. 11, z gr, mr. 19,
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Morkowo 1.), niem. Morke, wś, pow. wscho-
wski, 39 dm., 299., 1 ew., 298 kat., 57 analf,
Poczta, gośc., tel. i st, kol. żel. w Lipnie o 2
kil., w Lesznie o 7 kil. 2.) M., dom., 2097 mr.
rozl., 10 dm., 116 mk., 7 ew., 109 katol., 48

 amalf. Własność p. Stablewskiej, Jest tu
kościół par. kato], istniejący jużw 1580 r., jak
świadczą regestra pobor. pow. kościańskiego
(Pawiński, Wielk. I, 76), według których by-
ło we wsi 7'/, łanów kmiecych, karczma
i część szlachecka Nankera Dłuskiego. Pa-

 rafią stanowiła sama tylko wieś M. Obecnie
M. par., dek, śmigielski, ma 719 dusz (1873 r.).

Morliny, niem. Moerlen, dok. Morleyn, Orleyn,
Orliny, domena fiskalna, pow. ostródzki, st.
poczt,, tel. i kol. Ostród, 4kil. odl.; razem z fol.
Thyran obejmuje 374 ha roli or.i ogr., 102 łąk,
102 pastw., 20 nieuż., 86 wody, razem 684 ha;
czysty dochód z gruntu 5100 mrk; hodowlą
bydła fryskiej rasy, mleczarnia. Tutejszy okr.
urz. stanu cywiln. miał w 1880 r. 293 dusz.
W 1882 r. ur. się 15 dz., umarło 8 osób. M.
istniały już r. 1351 ibyły wtedy w posiadaniu
rycerza (Glazuty (ob. Kętrz. O ludn. pol.
w Pr., str. 362). W 1855 r. M. miały 104 mk.
Mormastyns (łot.), ob. Murmustyń i War-

klany.

Mormol, wś, pow. rohaczewski, gm. Strze-
szyn, 79 dm., 390 mk.; 1 kowal, W pobliżu
wsi M. oraz wsi: Żychówki, Złomnej, Kosako-
wskiej i Jaszczyc znajduje się bagnisko, dłu-
gie około 26 w. i szerokie około 1 w., zajmu-
jące do 3000 dzies. i pokryte zaroślami,
Mormolijówka al. Mormołówka, wś przy

ujściu rzki Strugi do Rosi, pow. skwirski, na
wprost wsi Koszowa, leżącej na pr. brz. Rosi,
w pow. taraszczańskim, 983 mk. prawosł., 59
katol., 2 żyd. Cerkiew paraf. św. Michała,
drewniana, wzniesiona w 1734 r. staraniem
rządcy dóbr Zabrockiego, Część wsi leżąca
nad brzegiem Strugi nazywa się Kapustyńce,
W pobliżu WSl, nad rz, Rosią, znajduje się sta-
re zamczysko ziemne, mające 50 sążni obwo-
du. W niem zachowały się pieczary, z któ-
rych jedna ma 80 sążni dług. i 8 szerokości,
inne zaś około 8 sążni dług, M. należy do

_ klucza borszczajowskiego hr. Mniszech. J. Krze.
Mormolińce, urzędownie Mołomolińce, wś

nad Bożkiem, pow. latyczowski, na granicy
_ proskurowskiego, nad t. z, jez, mormolińskiem,
utworzonem przez rz. Bożek, gm. Bachmatow-
ce, par. kat. Międzybóż, przy drodze z Myt-
kowie do Januczyniec; ma 121 dm., 1540 dzies,
"ziemi; cerkiew drewn. Należała do klucza
międzyborskiego księcia Adama Czartory-
skiego, Dr, M.
Mormołówka, ob, Mormolijówka.
Morochów, lesista góra ze szczytem 449

m.wys., pod 49”43' płn. szer. a 4004 wsch.  
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dł. od F., na granicy Lipy górnej i Kotowa w
pow. dobromilskim,
Morochów, wś, pow. sanocki, górska osada,

38] do 467 m. npm., położona na lewym brz,
Osławy, u ujścia do niej potoku płynącego
w kierunku płd.-wsch, z Wysokiego Działu,
wzniesionego 473 m, npm. Kolej przemysko-
łupkowska przecina grunta M. między stacya-
mi Zagórz (98 kil, od Przemyśla) i Mokre
(115 kil.). M. odl. o 15:6 kil. od Sanoka, na-
leży do sądu pow. w Bukowsku, ma par. gr.-
kat. z cerkwią drewnianą i 39] mk. (240 gr.-
kat. a 151 rzym.-kat.). Obszar więk. pos.
(Anton. Lisowskiego) składa się z 35] mr. ro-
li, 44 mr. łąk, 6 mr. pastw. i 106 mr. lasu;
pos. mn. z 575 mr. roli, 59 mr. łąk, 124 mr,
pastw. i 39 mr. lasu. Rzym.-kat. należą do
parafii w Porażu, Jest tu szkoła ludowa je-
dnoklasowa. Par. gr.-kat. (dyec. przemys-
kiej, dek, sanockiego), obejmuje Zawadkę, Mo-
kre, Niebieszczany i Poraż, ma 900 gr.-kat.
180 izrael, Uposażenie parocha składa się
z 51 mr. roli, 20 mr. łąk, 30 sągów opałowe-
go drzewa i157 zł. w. a. dodatku do kongruy.
M. graniczy na płn. z Porażem, na zach. z Za-
wadką, na płd. z Mokrem, Mac.

Morocz, rzeka w pow. słuckim, formuje się
ze zlewu kilku pomniejszych rzeczek, jak Mo-
ża, Wdowa al. Wuswa i od mcezka Siemieżewa
przyjmuje właściwe nazwisko; tu mą młyn,
Dalej płynie moczarami w kierunku płd. oko-
ło wsi Podmażje, folw, Olehówka, w okolicy
wsi i dóbr Mokrany, kędy zasila się małą rzką
z pr. str. Mokranką, dalej w pobliżu wsi Mo-
rocz 1 Starzyny, odtąd się rozdziela na dwa
koryta aż do wsi Kołki, od Kołek ma jedno
znowu koryto i zwraca się na wsch.; pod folw,
Rożyn i Sierechów przyjmuje w siebie z lew.
str. Wiziankę; przepływa około wsi Mały
i Wielki Rożyn, mając je naobu stronach swej
kotliny, Za Rożynem przerzyna miejscowość
bardziej odludną, nizinną i za wsią Wieli-
czkowice zatoczywszy łuk, zwraca się nieco
na płd., następnie znowu na wsch., w okoliey
na przeciwko wsi Kopacewicze zasila się małą
rzeczółką Plessą, pod folw. Jaśkowice łączy
się z jeziorem Łosza, dalej przyjmuje z pr. str,
rzki (iesnówkę i Czarną, po za którą wpływa
w pow. mozyrski i zaraz pod wsią Morocz wpa-
da do Słuczy z pr. strony. Długość biegu
począwszy od m. Ńiemieżewa przeszło 8 mil,
wśród olbrzymich ostępów., pełnych dzikiego
zwierza. Pomiędzy Łanią i Moroczą, w oko-
licy wsi Łoktysze, Kołki i Morocz, znajduje
sią olbrzymi obręb leśny, należący do ordy-
nacyi nieświeskiej ks. Radziwiłła, mający
przeszło 30,000 mr. obszaru. A. Jel.
Morocz 1.) wś przy ujściu rz. Morocza do

Słuczy, w płn. krańcu pow. mozyrskiego, nie-
daleko granicy pow. słuckiego, w pobliżu go-
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ścińca z Lenina do Starobina, w 4okr. polie.
lenińskim, gm. Lenin, 26 osad; miejscowość
głucha, odludna, poleska, grunta lekkie; łąk,
zwierzyny, ryb obfitość, Był tu starodawny
monaster dyzunicki, którego początek niezna-
ny. Należały do niego wioski M, i Anańczy-
ce, posiadające 242 włościan płci męz. Olel-
kowiczowie Słuccy i Stanisław Abramowicz
byli szczególniejszemi dobrodziejami. Ten osta-
tni w 1689 r. zapisał monasterowi 2,200 złp.
Monaster podlegał władzy archimandryty
słuckiego; zrozporządzenia władzy został zam-
knięty w 1817 r. Cerkiew paraf. zbudował
w 1845 r. ks, Leon Radziwiłł. 2.) M., wś, pow.
słucki, nad kotliną rzeki t. nazw. (ob.), z praw.
strony, przy drodze ze wsi Kołki do Uznohi,
cerkiew, 6() osad; miejscowość odludna, poles-
ka, grunta lekkie. A. Jel,
Moroczna, wś, pow. piński, w 3 okr, polie,,

0 50 w. od Pińska. Cerkiew paraf. Wieś stano-
wiła niegdyś uposażenie biskupów unickich piń-
skich, potem dziedziczna Rodziewiezów, którym
skonfiskowano. Do M, należy wś Wólka- Moro-
czańska, w cerkwi której, dawniej unickiej,
znajdował się obraz cudowny Chrystusa Pana
modlącego się. Przy cerkwi znajduje się rę-
kopism w języku polskim opisujący cuda od r.
1786 —1632. M. dana była dominikanom
pińskim prawem zastawnem, przeszła potem
do Zaborowskich, do Chrzanowskich, na końcu
do Rodziewiczów. Jest tu zarząd gminy, do
której należą wsie: M., Wólka Rzeczycka, Du-
bczyce, Sienczyce, Zaruczajsk, Nowosiele, Ku-
tyń, Lubin, Morowin, Ossowa, Kalec, Pohost
zarzeczny, Starekonie, Rzeczyca, Prywitów-
ka, Ciółkowicze, Iwanczyce, Nienkowicze, Mu-
twica, Ostrowie, Łodoroże, Łoknica, Byszlak,
Zelino, w ogóle 2138 dusz męzkich. Ks. M.
Moroczna, dobra przy ujściu rz. Nożyk do

Prypeci, pow. piński, w 3 okr. polie, płotni-
ekim, około 36 włók przestrzeni. Są oddawna
własnością Terleckich. W połowie XVIHI w.
zasłynęli awanturami Mikołaj, ojciec, tudzież
synowie Józef, Andrzej i brat Stefan Terleccy.
Sąsiądując z królewszczyzną Łoknicą (ob.) i
Wólką-Rzeczycką, w pierwszej najeżdzali do-
żywotnika Benedykta Grodlewskiego, tak że
w 1775 r. uchwalono konstytucyą, naznacza-
jącą rozgraniczenie dóbr Łoknicy i M. (ob.
Vol. Leg., t. VIII, str. 435); w drugiej napa-
dali krewnego swego Jerzego Minihanza, któ-
rego wreszcie najechawszy w 1741 r. okrutnie
zamordowali. Sprawa ta wytoczyła się przed
trybunał przez starania sukcesorów zabitego
Minihauza, wskutek czego zapadł dekret, ską-
zujący Mikołaja i Stefana Terleckich na gar-
dło; jakoż pierwszy ścięty został w Pińsku w
1/42 r., drugi zaś salwował się ucieczką na
obczyznę; Minihauzom zaś zasądzono summy
na M,, Pierekalu, i Prewitowie, w ilości kil-   
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kunastu tysięcy złotych, tudzież zwrócono im
najechaną i zrabowaną Wólkę. O summy
długo się jeszcze procesowali Minihauzowie,
gdyż Terleccy wszelkiemi sposobami odwle-
kali wypłatę; skończyło się w końcu układami
(z Relacyi Trybunalskich). A. Jel.

oroczyn, wś, pow. hrubieszowski, par.
Horodło, odl. 5 w. od Hrubieszowa. W 1827
r. 36 dm., 259 mk, Obec. folw. i wś M ma rozl.
mr, 721: gr. or. i ogr. mr. 494, łąk mr. 115,
pastw. mr. 10, wody mr. 4, lasu mr. 85, nie-
użyt. i place mr. 13; bud. mur. 6, z drz, 14;
młyn wodny. WŚ M. osad 35, z gr. mr. 318.
Morogówka, część wsi Jachówka, w pow.

myślenickim,
Morohówka, wś, pow. radomyski, w po-

bliżu rzki Szlamarki, par. prawosł, Borszczów
(o 12 w.), 47 mk. obojga płci, 704 dz, ziemi;
własność Kanusiewiczów,

Morolasy, wś włośc., pow. święciański,
w 4 okr, polie., o 78 w. od Święcian, 5 dm,,
54 mk. katol.
Moroń 1) przys, Wilczysk, w pow. gry-

bowskim, ma folw., 200 mk, rz.-kat. Na wsch.
graniczy w, z Polną, od której oddziela go
wzgórze Stróże 409 m. npm., u którego stóp
zbudowano kapliczkę, w miejscu gdzie się
krzyżuje gościniee z Bobowy do Grybowa
z drogą gminną z Jeżowego do Szalowy; Ma-
ły gaj oddziela M. ną płn. od Strożny, na
zach. styka się z Jeżowem a na płd, z Wilczy-
skami, 2.) M., karczma na obsz. dwors. La-
skowej, w pow. limanowskim, w pobliżu rz.
Łososiny, przy drodze z folw. Skrzyńskiego,
Moropol (Zeokadyów), ob. Rukszany.
Morosanu, pot., ma źródło w obr. gm. Fun-

dula mołdawskiego, w pow. kompoluńskim,
pod górą Piatra Fuseului (1236 m.), płynie
górską doliną na płd., nad którą od zach. Co-
lacului (1155 m.) a od wsch. Bobeć (1229 m,)i Negru (1221 m.). Wpada do Mołdawy od
lew. brz. Długość biegu 4 kil. Br, G.
Moroseny al. MMoroseni, część gm. DornyWatry, wpow. kimpoluńskim, na płd. od mka,nad rz. Niagra, dopływem Bystrzycy Złotej,

nąd granicą multańską. Br. G.
Morośki al, Marośki 1.) wś włośc., pow.

wilejski, w 1 okr, polic., gm, i okr, wiejski
Lebiedziów, przy byłej drodze poczt, z Wilną
do Mińska, o 27 w. od Wilejki, 49 dm., 401
mk, (w spisie urzędowym tylko 65 dusz rew.,
prawdopodobnie resztę ludności podano pod
nazwą Morosoki, ob.), Należy do dóbr rząd.
Krasne Sioło, 2.) M., zaśc. szl., pow. dzi-
sieński, 3 okr, polie., o 37 w. od Dzisny, 2 dm,,
18 mk, starow,
Morosoki (czy nie Morośki ?), wś, pow. wi-

lejski, w 1 okr. polie, gm. i okr. wiejski Le-
biedziów, 106 dusz rew., należy w części do
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dóbr Lebiedziów Cywińskiego, w części zaś do
dóbr Malinowszczyzna Świętorzeckich.
Morosówka, małoruskie Morosiwka, część

m. Bałabanówki.
Morowin, wś, pow. piński, w 3 okr, polie.,

gm. Moroczna, 107 mk., 1442 dz, ziemi, wła-
sność Skirmunta. Cerkiew paraf. _ Ks. M.
_ Morownia, pow. miechowski, gm. i parafia
Racławice,

Morownica, niem. Murkwitz 1.) wś, pow.
kościański, 24 dm., 189 mk., wszyscy kat., 66
analf. Poczta i gośc, w Szmiglu o 4 kil.,. tel.
lst. kol. żel. w Starem Bojanowie o 7 kil.
2.) M., dom., 3864 mr. rozl., 6 miejse.: a) M,,
dom.; b) dwie cegielnie; folwarki: e) Kata-
rzynki, d) Antoniopole, e) Sikorzyn, f) Stare
Szczepankowo; 26 dm., 455 mk,, wszyscy kat.,
166 analf. Własność w pierwszej połowie wie-
ku bieżącego Kwileckich, następnie Włady-
sława Niegolewskiego. Przed kilku laty prze-
szło w ręce niemieckie za sumę 245,000 tal.
Morowsk, w dok, Murawsk, u Echarda Mo-

romsk, mko nad rz. Desną, pow. osterski gub.
czernihowskiej, o 15 w. na płn. od m. powiat,,
152 dm., 876 mk., 2 cerkwie; niegdyś wła-
sność monasteru brackiego w Kijowie. Od M.
nosiła nazwę sotnia pułku kozackiego kijow-
skiego (Morowska lub Murawieńska), z liczby
sotników której wymienieni są Jakób Wasi-
liew i Iwan Szumeńko; ob. Pamiat, Kij, Arch.
Kom., t. II, cz. I: 299.
Morozów, w dok, Morozowcze, wś nad rz.

Uszycą, pow. uszycki, w | okr, polic., gm.
Bołobkowce, par. Wońkowce, na płd,-wsch.
od Sołobkowiec, 862 mk. (wraz z Majdanem
Morozowskim i słobódką Adeliną), w tej licz-
bie 69 jednodworców, ziemi włościańskiej 549
dzies., dworskiej 1361dzies.; grunta górzyste,
glinkowate. Kaplica katol. paraf. Wońkowce,
Wś ta należała do sstwa barskiego, do tak
zw. wsi bojarskich, założona prawdopodobnie
przez Morozowskich, W lustracyi Humieckie-
80, kaszt. kam., z 1616 r. o tej wsi czytamy:|
„„Posesorami wsi Morozowcze są Morozowscy,
synowie nobilis Rajtko de Pokutyńce, za przy-
wilejem króla Zygmunta Starego, de dato Cra-
Goviae feria secunda ipso die St. Alexii anno
1542, który pewną część gruntu pustego od
wsi Makarowa (dzisiejszy Mukarow) rzeczo-
nej, od niegdy Bernata Pretfica, ssty barskie-
go, za zleceniem sobie tego przez królowę
JMć Bouę, ukazaną dla osadzenia ludzi na
tym gruncie, za przyczyną samejże królowej
JMści potwierdził i dożywocie temu to Ale-
xemu i synom jego sumę 300 grzywien na tem
zapisawszy i onera do zamku barskiego za-
chowawszy, zwyczajem nobilium in ditione
barensi dać raczył”, Synowie tego Rajtka
byli: Daniło, Serhej, Paweł, Demian, Jaśko i
Semian. Następna lustracya o niej nie wspo-  
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mina, być może że w czasie wojen kozackich
lub napadów tatarskich została zniesioną.
W ostatnich czasach należała do Wilamow-
skich; Adela Wilamowska wniosła ją w dom
Markowskich, do których dziś należy. Ob.
Arch. J. Z. R., cz. I, t. 4: 573. Dr. M.
Morozów, ob. Rychty,
Morozowa al. Morozówka, rzka w pow.

winniekim, dopływ Morachwy z lewej strony.
Morozowa, wieś nad rz. Kasplą, pow.

suraski.

Morozowcze (w dok,), ob. Morozów,
Morozowicze 1.) fol, i młyn wodny, pow.

nowogródzki, 36'/, włók ziemi, od r. 1861
własność Jasińskich. 2.) M., folw., pow. piń-
ski, w 8 okr. polic, płotniekim, w okolicy Ser-
nik, o 15 w. na płd. od Pińska, około 11 włók;
miejscowość odludna, komunikacya przez wo-
dy. Od 1869 r. własn. urzędnika Stachewicza,
8.) M., wś, pow. piński, w 3 okr, pol., gm. Le-
mieszewicze, 59 mk, Majątek niegdyś bisku-
pów unie., obecnie należy w części dowłościan,

w części do rodziny szlach, Pióro. 4.) M., kró-
lewszczyzna w wojew. brześciańskiem, w pow.
pińskim, wspomniane w lokacyi wojska 1717
r. płaciła hyberny, czopowego i podymnego
wraz z królewszczyzną Mołodelczyce (ob.)
260 złot, (ob, Vol. Leg., VI, str. 191). 5.) M.,
wś cerkiewna, pow. homelski, gm. Czeboto-
wicze, 78 dm., 363 mk., wchodziła niegdyś
w skład sstwa homelskiego. 4. Jel. i Ks. M,
Morozówka 1.) wś, pow. wileński, w 3

okr. polic., gm. Malaty, okr. wiejski Bijuci-
szki, o 2 w. od gminy, 19 dusz rew. 2.) M.,
zaśc, nad rz, Pereczutą, prawym dopł. Usy,
w płd.-wsch, stronie pow. mińskiego, w okr.
polic. kojdanowskim, par. katol. Kojdanów,
2 osady; miejscowość dość leśna, grunta uro-
dzajne, łąki dobre. 8.) M., wś, pow. homel-
ski, w pobliżu znajduje się jezioro Rewucze,
największe w powiecie, zajmujące około 120
dz. przestrzeni, J. Krze.1 A. Jel.
Morozówka 1.) al. Morozy, futor i folw.

nad rz. Zamczykiem, dopł. Bohu, pow. bra-
aławski, okr. polic., gm. i par. Niemirów, młyn
wodny; należy do klucza niemirowskiego hr.
Maryi zPotockich Strogonowej. 2.) M., folw..
nad rz. Źwańcem, dopł. Dniestru, pow. kamie-
niecki, okr. polic. i par. kat, Zwaniec, par.
prawosł, Kniahenin, gm. Hawryłowee, 5 dm,
(w 1868 r.). 8.) M. al. Morożów, w dok, Mro-
zówka, wś u zbiegu Pszonki z Balniczką, pow.
lityński, gm. i par. kat. Ułanów, 043 w. od
Lityna, 62 dm., 352 mk., ziemi włośc. 627 dz.,
dwors. 563 dz.; młyn wodny i cegielnia. Na-
leżała do sstwa chmielnickiego, później uła-
nowskiego. Lustracya Humieckiego, kaszt.
kam.,z 1616 r. nazywa ją Mrozówką; poseso-
rem jej był Mikołaj Petrykowski z Katarzy-
ną Lidychowską, małżonką swą, per cessionem
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juris przez urodz. p. Jana Petrykowskiego,
brata swego, za konsensem króla JMei de da-
ta Varsaviae in conventu generali 10 Marti a.
1615. W tej wsi robociznę i czynsze dają,
innych zaś dziesięcin ratione libertatis nie da-
ją. Stawek jeden niespustny i młynek jeden,
który nie zawsze miele; sianożęci potrosze,
której się przynajmniej uprzedać może za fl. 3.
Summa prowentu tej wsi f. 1l, kwarty f. 2
gr. 6. Podług lustracyi z 1629 r. posesorem
M. był Aleksander Piaseczyński, ssta ułanow-
ski; czyniła ona wówczas fi. 35 gr. 18. Na-
stępnie wraz ze sstwem ułanowskiem dzierża-
wił ją Czosnowski, ssta winnicki, a 1775 r.
otrzymał je w dożywocie Jan Aleks. Kraszew-
ski, regimentarz, w nagrodę poniesionych strat,
po jego zaś zgonie nadane zostało 17 września
1787 r. małoletniemu synowi Ludwikowi pra-
wem emfiteutycznem na lat 50. W ostatnich
czasach władali nią Chołoniewscy, dziś Maza-
rakich. 4.) M., wś, pow. nowogradwołyński,
gm, korecka, 1438 dusz włośc., ziemi włośc,
615 dz., ziemi dwors. 416 dz.; niegdyś należa-
ła do dóbr koreckich, przez ks. Józefa Czarto-
ryskiego darowana Podleskiemu, dziś wła-
sność jego sukcesorów Zalewskich. 5.) M.,
wś nad strumieniem wpadającym do Zdwiża,
pow. radomyski, par. prawosł. Sołowiówka,
08 w. od Brusiłowa, 353 mk., 849 dz. ziemi;
w 1856 r. od Stanisława i Anny Zarembów
nabyta przez Pokrzywnickich. 6.) M, wś
nad rz. Orzechowatką, pow. skwirski, o 20 w.
od Skwiry; przez wś przechodzi droga poczt.
ze Skwiry do Lipowiec, Ma 1162 mk, prawosł,,
28 kat. i 80 żyd; w 1741 było 100 osad; ra-
zem z Berezianką 5097 dz. ziemi dwors. M.
z Berezianką, Nowochwastowem, Babińcami,
Mołczonówką i Snieźną w początku zeszłego
wieku należała do klucza pohrebyszczańskie-
go, będącego kolejno w posiadaniu ks. Wi-
śniowieckich, hetm, Radziwiłła i hr. Rzewu-
skich, W 1805 r. od Adama hr. Rzewuskiego
nabyta przez gen. Stefana Lubowieckiego; przy,
podziale spadkowym po jego śmierci M, wraz
z Berezianką przypadła najstarszemu jego sy-
nowi Wacławowi. We wsi jest cerkiew drewn.
pod wezw, Ś. Mikołaja, wzniesiona w 1817
r. przez parafian, na miejsce dawnej, opisa-
nej w wizycie dziekana pohrebyszczańskiego
z 1741 r., a wybudowanej w 1738 r. Znajduje
się w niej obraz Bogarodzicy, przeniesiony
przez Stef, Lubowieckiego z Iskorości, będący
w wielkiem poważaniu u okolicznych mie-
szkańców. 7.) M., przedm. mka Zlińce al. Zdń-
ce (ob.). 8.) M., rzka, ob. Morozowa, J. Krz.
Morozówka, mko nad Sułą, pow. kremień-

czucki gub. połtawskiej, o 49 w. od m. pow.
Ma 353 dm., 3050 mk. W końcu XVI w.
własność Wiśniowieckich. R. 1764 należała
do pułku łubieńskiego.  
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Morozowska Huta, ob. Huta Morozowska.
Morozowski Majdan, ob. Majdan Moro-

zowski i Morożów.
Morozowszczyzna al. Ososy, zaśc., pow.

słucki, w 2 okr. police, kleckim, o 5 w. na płd.
od mka Siniawki; miejscowość poleska, grun-
ta lekkie, A. Jel.
Morozy, folw., pow. słucki, własność ks.

Radziwiłłów, do 1874 r. należał do ordynacyi
kleckiej, odtąd, w skutek układu familijnego,
do ordynacyi nieświeskiej; ma przeszło 201/ą
włók obszaru. A. Jel.
Morozy, ob. Morozówka i Mrozy.
Moroża, rzka w pow. bobrujskim, lewy do-

pływ Oresy, płynie lesistemi moczarami w kie-
runku płd.-wsch. około 1 mili i o wiorstę
przed osadą Wilczy-Bór ma ujście, kanałem
wyprostowane. A. Jel,

Morożyszki, wś, pow. maryampolski, gm.
Michaliszki, par. Igłówka, odl. Żl w. od Ma-
ryampola, ma 4 dm., 48 mk.
Morren (niem.), majątek chełm,, pow. świę-

tosiekierski, st. p., dr. żel. i tel. Kobbelbude,
okr. urz, stanu cywil. Pórschken, obejmuje
106 ha roli or. i ogr., 13 łąk, 38 past., 5 nie-
użyt., razem 157 ha; czysty dochód z gruntu
2553 mrk. W 1856 r. 68 mk. Dawniej mie-
szkali tu Łosiowie (ob. Kętrz., O ludn. pols,,
str. 588). Ks. Fr.
„Morroschin (niem.), ob. Morzeszczyn,
Morsk, dok, 1415 Morske, 1424 r. Moersky,

dobra, pow. świecki, st. poczt. Świecie 2 kil.
odl., st. kol. Terespol 7 kil. odl., par. kat. i
ew. Swiecie, szkoła Wiąg, okr. urz. stanu cy-

wil. Górne Sartowice, 295*70 ha. roli or. i
ogr., 13:27 łąk, 7:14 past., 6'80 nieuż., razem
322:91 ha; czysty dochód z gruntu 4342 mrk,
Właśc. hrabina v. Schwanenfeld. W 1868 r.
13 dm., 142 mk, kat., 101 ew. Krzyżacka
księga czynszowa z r. 1415 donosi, że M, miał
wtedy 23 włók, sołtys miał 21/, wolnych wł.,
od reszty płacono po 17 skojców od włóki
na ś. Marcin; obsadzonych było tylko IŁy?

włóki. Kó. Fr.
Morskie Oko, właściwie Rybie Jezioro, niem.

Meerauge, także Fischsee, węg. Halas-tó, jeden
z największych i najpiękniejszych tatrzań-
skich stawów, nie tylko po stronie polskiej,
lecz także węgierskiej, Ludność miejscowa
nazwę Morskiego Oka daje Czarnemu Stawowi,
położonemu wyżej nieco (ob. Czarny Staw) a
Jezioro zwykle przez turystów nazywane Mor-
skiem Okiem, zwie Rybiem. M. Oko al. Rybie

legło po płn, stronie głównego grzbietu Tatr,
w górnej dolinie Białki. Majestatyczne oto-
czenie nadaje mu główną cechę piękności. Od
płd, piętrzą się dzikie, urwiste turnie Mięgu-
szowieckie, z kończystym od zach, czubkiem
Mnicha. Od zach. rozpościera się Miedziane
(2167 m. szt. gen.), a od wsch. nad kotliną,
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w której się mieści Czarny Staw, Żabie i Ry-
sy. Od płn. zasię wyłom tworzy dolina Białki
aż na Podhale. Ma ono kształt podłużny, od
płd. spłaszczony, Wzdłuż liczy blisko 800
m., wszerz do 450) m. Dno jego w odległości
100 m. naokoło brzegów zasłane jest głaza-
mi i zwirem, dalej środek dna pokrywa ił,
Kształt dna wskazuje zagłębienie powolne
z powierzchnią na wielkiej przestrzeni prawie
równą. Staw ten badany przez prof. Eug.
Dziewulskiego z Warszawy r. 1878, nie zdra-
dza nigdzie nagłego wyżłobienia. Najwię-
ksza głębokość według tego badania 49*5 m.
w środku. Leży ono jeszcze w zasiągu leśnym,
co też stanowi wielką jego ozdobę, Piękny
ono przedstawia widok, gdy je słońce oświeca.
Przy niem znajduje się schronisko, założone
przez polskie Towarzystwo tatrzańskie; nosi
ono miano Staszica, najpierwszego polskiego
badączą Tatr. Na dole są trzy izby gościnne,
a na zwyżce cztery. Na stawie jest tratwa

_ dla przyjemności turystów. M. Oko nazywa
się także Rybiem Jeziorem, dla tego że w niem
jedynie żyją pstrągi i łososie. Ponieważ Biał-
ka, wypływająca z tego stawu, nie posiada
takich wodospadów, którymi by się ryby nie
dostały w górę rzeki, z tej przyczyny chowa
się w nim mnóstwo ryb. Oprócz tego stawu
jest jeszcze jeden staw Popradzki zarybiony,
ztąd Małem Rybiem zwany. M. Oko da się
obejść dokoła, bo ma brzegi połogie. Z prze-
ciwległego brzegu nie dosłyszy głosu ludzkie-
g0; tratwę można ujrzeć, lecz człowieka z po-
między kamieni nie odróżni. Obszar stawu
według pomiaru sztabu gen, wynosi 59 mr.,
czyli 38 ha; według prof, Dziewulskiego 30
ha. Wody jego przybierają od głębokości
barwę żółtą, szmaragdowo-zieloną i ciemno-
granatową. Rano przed wschodem słońca tra-
ci ono swą zwykłą barwę, wydaje się patrzą-
cemu, jakoby stawu nie było, tylko przepa-
ścista kotlina, w której głębi tkwią turnie.
Powyżej M, Oka, w płd.-wsch. stronie od nie-
80, leży Qzarny Staw; potok odpływający
z niego i liczne strugi sączące się z nad brze-
gów, zasilają M, Oko, Wzniesienie 14813 m.
(Staszic), 1387:4 m. (Blasius), 1403:52 (Ku-
czyński), 1422:5 m. (Korzistka), 14098 m.
(Fuchs), 138453 m (Janota), 1384 m. (szt,
gen.). Ciepłota wody 2] sierpnia 1860 r. o 3-ej
godz. po poł. 10:69 R.; ciepłota powietrza 14:40
R. (Korzistka), Staszie znalazł ciepłotę wody
w głębokości 496 st. czyli 161 m. (?) 6-160 R.
przy ciepłocie wody na powierzchni 12:7 R.,
powietrza w cieniu 14? R. Ciepłota wody na
środku 12 lipca 1876 r. o 2 godz, po poł. 10-20
C.; ciepłota powietrza 149 O, (Świerz). Qzyt.
Wal. Eliasza, Nowy illust. przewodnik do Tatr
i Pienin, Kraków 1881; Kolbenheyer, Die Ho-
he Tatra, Teschen 1881; E. Dziewulski, Ry-  
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bie Jezioro w Tatrach polskich, Pam. Tow.
tatrz., t. 4, 1879; W. Eliasz, O nazwie Mor-
skiego Oka w Tatrach, Pam, Tow. tatrz, t. 9,
1884, i w. in. Br, GQ.
Morsko 1) wś i folw. nad Wisłą, pow. piń-

czowski, gm. Książnice Wielkie, par, Witów.
Wisłą tu stanowi granicę od Galicyi. M. odl.
86 w. od Pińczowa, najbliższa poczta w Ko-
szycąch. Posiada dom schronienia dla starców
i kalek, W 1827 r. 39 dm., 318 mk, W XV
w. należała do par. w Koszycach a dziesię-
cinę (wartości 8 marek) dawała kościołowi
w Witowie. Były tu łany kmiece, karczem-
ne, zagrodnicy i folwark. Dziedzicem był To-
porczyk (Dług. LI, 173). Fol. M. z wsią M,,
Witów i Wroczków, rozl. mr. 484: gr. or. i
ogr. mr. 289, łąk mr, 70, past. mr. 42, wikla
i zarośli mr. 80, nieuż, i place mr. 53; bud.
mur, 3, z drz. 12; płodozmian 8-polowy. Wś
M. os. 41, z gr. mr. 166; wś Witów os. 28,
z gr. 144; wś Wroczków os, 8, z gr. mr, 45.
2.) M., wś i folw., pow. olkuski, gm. Kromo-
łów, par. Skarzyce. W 1827 r. 11 dm., 108
mk. Władysław Łokietek dał tę wś w 1327
wraz z Komornikami i Skarszycami klasztoro-
wi we Mstowie w zamian za Włodowice (Dług.
I[, 211 i 216). Br. Ch.
Morskowo (?), dobra, pow, siebieski, w 1

okr. polic., gm. głęboczyńska, 20 dusz rewiz,
Morsoł al. Jarsol, zaginiona wś w płn.-

zach. części pow. radomyskiego, w okolicach
m. Malina; ob. Arch. J, Z, R., cz. VI, t. 1, do-
datki: 207.
Morsz, wś rząd., pow. dzisieński, w 1 okr.

polic., o 68 w. od Dzisny, 5 dm., 37 mk.
prawosł,
Morsza al. Morza, wś nieistniejąca obecnie,

leżała w dawnym pow. kaliskim, par. Kajewo,
dziś w pow. pleszewskim, ale kościół już tu
nie istnieje. Wedle regestr. pobor. z 1519 r.
należała do Rafała Leszczyńskiego, starosty
radziejowskiego, miała 1 łan sołtysi i 2 łany
kmiece. Wspomina też M. Lib. Ben. Łask, (t.
LI, 48) i Kod. dypl. Muczk. i Rzyszez, (t. I,
265). Br, Ch.
Morszańsk, miasto pow. gub, tambowskiej,

na lew. brzegu rz. Cny, o 1018 w. od Peters-
burga a 278 w. od m. gub.; 20302 mk., 8 cer-
kwi, szkoły pow. męzka i żeńska, zakł, do-
brocz., bank miejski, st. poczt. i st. dr. żel,
(o 1'/ą w.), przystań, fabryki świec, mydła,
kleju i t. d.; ożywiony handel zbożem, sadłem
i bydłem. Pierwotnie wś, od 1779 r. miasto.
Morszański powiat ma na przestrzeni 5908 w.
kw. 218,120 mk., zatrudniających się prze-
ważnie rolnictwem. Powierzchnia równa, ste-
powa, grunt urodzajny, lasy zajmują około
380/, przestrzeni. Zroszony rzekami systemu
Oki, z których znaczniejsze Woroneż, Cna i
Wysza,  
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Morszańsko-Syzrańska droga żel., idzie
w kierunku wschodnim od Morszańska, gdzie
łączy się z dr. żel, riasko-morszańską, przez
gub. tambowską, penzeńską i samarską do st.
Batraki, gdzie łączy się z dr. żel. orenburską
Długa 498 w. Główne stacye: Paczelma, Wo-
jejkowska, Penza, Kuźnieck, Nikulino, Syzrań.
Koncesya na budowę wydana d. 28 kwietnia
1872 r.; otwarcie, z wyjątkiem stacyj S$yzrań
i Batraki, nastąpiło w d. 12 paździer. 1874 r.
Morszczynowicze, wś nad Słuczą, pow.

mozyrski, między Leninem a wsią Wilczą,
o 23 w. od ujścia Słuczy.
Morszkówka, wś, pow. żytomierski, na

zachód od Iwnicy,
Merszoliówka, ob. Kraszewski, Sztuka u

Słowian, str. 99i Grabowski, Ukraina, str. 85,
właściwie Mormolzjówka (ob.).
Morszyn, wś i zakład kąpielowy, pow.

stryjski, 12 kil. na płd. od Stryja a 89 kil.
od Lwowa. Urząd poczt., st, kolei arcyks, Al-
brechta, st. tel. w miejscu, Na płn.-zach., płn.
i płn.-wsch, leży Dołhe, na płd.-wsch. Liso-
wice, ną płd.-zach, Niniów (obie w pow. do-
lińskim). Wś leży u stóp podnóża karpackie-
go a w dorzeczu Dniestru za pośrednictwem
jego dopływu Bereźnicy. Wchodzi ona tutaj
od płd, a płynie na płn, i dzieli wś na część
większą zachodnią i mniejszą wschodnią. Od
lew. brzegu przyjmuje B. w obrębie wsi jednę
znaczniejszą strugę, płynącą z Dołhego od
zach. na wsch, i kilka strug mniejszych, We
wsch. kończynie wsi nastaje dopływ Bereźni-
cy pot. Wiedernica i płynie na płn.-wschód.
Wsch. część wsi lesista. Zajmuje ją las Wie-
dernica ze szczytem t. n. 370 m. wys, (znak
triang.). Lesista jest także płd.-zach. część
obszaru. Zabudowania wiejskie leżą w płn.
stronie wsi, a na płn.-zach. od nich dwór.
W płd, części wsi leży zakład zdrojowy Wy-
hadówka (Wyhadiwka). Przez wś idzie gości-
niec stryjsko-bolechowski i kolej arcyks, Al-
brechta i ma stacyę w Wyhadówce, tuż obok
zakładu zdrojowego. Własn. więk. ma roli or.
117, łąk i ogr. 78, past. 4, lasu 323 mr.; wł.
mn. roli or. 187, łąk i ogr. 261, past, 28 mr.
W r. 1880 było 303 mk, w gm., 29 na obsz.
dwor. (między nimi 15 obrz. rz.-kat.). Par.
rz.-kat, w Bolechowie, gr.-kat, w Dołhem, We
wsi jest cerkiew. Niegdyś była w M. warzel-
nia soli. Zygmunt I mianowicie pozwolił r.
1588 Mikołajowi i Annie Braniekim tak tutaj
Jak i w sąsiedniem Dołhem otworzyć szyby
czyli okna solne. W r. 1684 Katarzyna Bu-
Szowska, wikarya bełzka, Wiktorya Prusi-
nowska, suppryorysza, i trzy konsyliarki zako-
nu dominikanek w Bełzie, pozwalają Zofii na
Hoczwie Bełzeckiej, wojewodzinie podolskiej,
starościnie bełzkiej, przenieść ubezpieczenie
zapisanych klasztorowi przez Aleksandra Sta- 
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nisława z Bełzea na Cieszanowie Bełzeckiego,
wojew, podolskiego, sstę bełzkiego, a męża Zo-
fii, 5000 złp. ze wsi Dołhe i Morszyn. odstą-
pionych Kaz, Łabęckiemu, sście kiszyńskiemu,
na inne wsie (ob. Arch. Bernard. we Lwowie,
T. t. 83, str. 13388), W ostatnich czasach za-
słynął M. z kąpieli solankowych i borowino-
wych, a w r. 1884 objęło te dobra w posiada-
nie „Towarz. lekarzy galicyjskieh*, Ostatni
właściciele bowiem, Magdalena i Bonifacy Stil-
lerowie, przeznaczyli aktem fundacyi z r. 1881
dobra Morszyn wraz z znajdującym się tam
zakładem leczniczym i prawami, do zakładu
nabytemi, po śmierci Stillera, na wieczystą
własność wspomnianego towarzystwa, a mia-
nowicie na rzecz funduszu zapomogi dla wdów
i sierot po zmarłych członkach tego towa-
rzystwaą wyznania chrześciańskiego. 'Towa-
rzystwo wydzierżawiło zakład kąpielowy do-
ktorowi Aleksandrowi Medwejowi od 1 kwie-
tnia 1884 r. na lat 12, względnie na „at 8.
Zdroje morszyńskie i prawo wyrobu i sprze-
daży produktów zdrojowych oddano w dzier-
żawę od 1 kwietnia 1884 r. Piepesowi, apte-
karzowi ze Lwowa. Obecnie istnieją tu zdroje
solanki słono-gorzkiej ,Magdalena" i „, Boni-
facy' a będące odnowionemi studniami po za:
rzuconej eksploatacyi soli jeszcze w XVI w.
Studnie te dostarczają wody do użycia lekar-
skiego i do kąpieli w urządzonych tu niewiel-
kich łazienkach. Obfite pokłady borowiny
dają wyborny materyał do kąpieli. Malowni-
cze położenie śród podgórza karpackiego i ła-
godny górski klimat stanowią ważne uzupeł-
nienie uzdrawiających czynników dostarczo-
nych tu przez przyrodę. Zakład sam zresztą za-
czyna zaledwie się rozwijać i przedstawią się
jeszcze bardzo ubogo pod względem urządzeń
mających na celu wygodę gości i uprzyjemnie-
nie im pobytu. „O wodzie gorzkiej morszyń-
skiej w porównaniu z innemi wodami gorzkie-
mi', pisał dr. Korczyński w „Gazecie lekar-
skiej”, Warszawa 1882. Woda gorzka ze
zdroju Bonifacego, najobfitsza w części skłą=
dowe stałe, działa silnie, szybko, bez bólu i
bez upośledzenia trawienia. Wyszczególniona
na sześciu wystąwach, między innemi także
w Nicei w r. 1883. Rodzima sól gorzka z te-
goż zdroju sporządzona jest pod kontrolą ko-
misyi Towarzystwa lekar. galicyjs. na sposób
soli karlsbadzkiej, Rozbiory wód morszyń-
skich dokonywa znany chemik prof, Bronisław
Radziszewski we Lwowie, Lu, Dz.
Mortangen (dok.), ob. Mortęgi.
Mortąg, niem. Mortung, wś, pow. morąski,

st, p. i okr. urz. stanu cywil. Alt-Christburg,
W 1856 r. 273 mk. R, 1601 mieszkał tu 1
kaszuba i 2 niemców (ob. Kętrz., O ludn, pol.,
str. 572). Z szlacheckich familij mieszkali tu
dawniej Rolbieccy (tamże, str. 585), Kó, Fr,
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Mortęgi, niem, Mortung, dok. Mortangeni
_ Mortang, dobra ryc, i wś, pow. lubawski, par.
kat. i ew. Lubawa, st. p. Montowo 4 kil. odl.,
szkołą Wólka; mają razem z wsią 3794'47 mr.
Jest tu gorzelnia, Według nowszych pomia-
rów M. mają 764 ha roli or. iogr., 54 łąk, 73
past., 51 boru, 17 nieuż,, 1 wody, razem 960
ha; czysty dochód z gruntu 4708 mrk. W 1868
r. 65 bud., 28 dm., 350 mk., 303 kat., 47 ew.;
podatek od gruntu 103 tal., od bud. 33 tal.
Tutejszy okr. urz, stanu cywil. liczył 1880 r.
1841 dusz. W 1882 r. ur. się 81 dz., um. 68
08., zawarto 21 małżeństw. M. miały pierwo-
tnie prawo polskie, dopiero w. mistrz Michał
Kiichmeister (1414—22) nadał tym dobrom
prawo chełmińskie (ob. Kętrz., O ludn. pol.,
str. 114). W. m. Dytryk z Aldenburga (1385
—41) nadał wś M. Ludwikowi z Krzykos
w ziemi lubawskiej; od niego to pochodzi ro-
dzina Mortęskich, R. 1402 odnawia biskup
Jan przywilej z r. 1326 Ludwikowi z Mortąg
(ob. Kętrz., tamże, str. 185). Księgi szkodowe
Krzyżaków z r. 1414 donoszą, że Hartwigowi
z M. zabrano konia, prócz tego różne narzędzia
gospodarskie, w wartości 20 grzywien; świad-
kami są: Mikołaj Bażyński (Claus von Bay-
sen), Michał z Zajączkowa, Gutze z Rakówca
i Mikołaj ze Sampławy (ob. Schultz, Giesch, d.
St. Kulm, II, str. 168). R. 1451 i 1452 toczył
się proces między biskupem chełm. Janem a
Fryderykiem Mortęskim i jego synem Ludwi-
kiem o młyn, zbudowany na strudze Prątnicy
w granicach Tyszwałdu, należącego do bisku-

_ pa (ob. Urk, Buch des Bistbums Culm v. Woel-
ky, LI, str. 480—489). Wizyt. kan, Strzesza
z r. 1667 donosi, że M.posiadał wówczas Sta-
nisław Narzymski; mesznego płacił tylko 3
korce, podczas gdy podług wizyt, Tylickiego
z r. 1597 miał proboszcz ztąd pobierać 28 kor-
cy (mensuras) żyta i tyleż owsa (str. 207, b).
W M. urodz, się Magdalena Mortęska, staro-

 Soianka pokrzywińska i podkomorzanka mal-
borska, od r. 1579 ksieni panien benedykty-
nek w Chełmnie, Z M. chodziła pieszo na ro-
raty do Lubawy. Zmarła r. 1631 w Chełmnie
ze sławą świętobliwości. Obszerny jej żywot,
napisany przez Stanisława Brzechfę 8, J„wy:
dał na nowo ks. G. Pobłocki 1880 r. u Roma.
na w Pelplinie. Kś, Fr.

Mortinpols (łotew,), ob,Marcinpol.
Mortków, niem. Mortke, wś, pow.wojerec-

ki. Do 1815 r. na saskich Łużycach. W 1843
r. 29 dm., 146 mk. ew. W 1840 r. było tu
135 Serbów, w 1860 r. 144, a w 1880 r. 153
Serbów. : A.J. P,
Mortwidów, wś i folw. nad Datnówką,

' pow. kowieński, gm. i par. Kroki (o 6 w.),
przy gościńcu z Kiejdan do Bejsagoły, Kol.
żel. lipawska przechodzi przez grunta. Folw,.
własność Grużewskich.  
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Mortwin,
t. V, 392.

Morulino, wś bojarska, wchodząca niegdyś
w skład sstwa białocerkiewskiego. Lustracya
Humieckiego, kaszt, kamienieckiego, z 1615 r.
powiada: „Tego posesorami szlachetni Tychno
Hreorowicz, Buiczyn Iwan, Ląwryn i Hre-
ory Jachowi synowie Kierdanowscy, prawem
wiecznem od Ś, p. króla JMci Zygmunta Augu-
stą de data w Wilnie r. 1558 przed unią przod-
kom ich danem. Co potem król JMćdzisiej -
szy de data w Warszawie na sejmie walnym
w 1618 r. konfirmował, Względem czego służ-
bę wojenną przy panu sście białocerkiewskim
albo namiestniku jego odprawować powinni*,
W lustracyi Charlęskiego, kaszt. bracławskie-
80, z 1622 r. czytamy: „,Futor Rutek al. M.
lego futoru posesorem p. Konstanty Starkie-
wicz QCzyrniowski, prawem wiecznem przod-
kom jego nadanem od Ś. p, króla Augusta,
czego potem król Henryk aprobował, Z czego
powinien służbę wojenną przy p. sście biało-
cerkiewskim odprawować* (ob. Jabłonowski,
Lustracya królewszczyzn, str. 110 i 139).
Morungen (niem.), ob. Morąg.
Morwianka, właściwie Marwianka, rzeczka

w pow. maryampolskim, pod folw. Koźliszki,
Bierze swą nazwę od wsi Marwa w tej gminie.
Morwino, wś, pow. orszański, gm, Mikuli-

no, 39 dm., 305 mk,, z których 2-ch zajmuje
się obrabianiem kamienia, 9 krawiectwem.
Mory 1.) wś, pow. warszawski, gm. Bli-

zne, par. Babice, Jest to attynencya dóbr Go-
łąbki, ma 116 mk., 110 mr. dwor. i 57 mr.
włośc. 2.) M., wś, pow. pułtuski, gm. Gzo-
wo, parafia Dzierzenin. W 1827 r. w poło-
wie rządowa (7 dm., 36 mk.) i w połowie
prywatna (7 dm., 38 mk.), Jako wś zarobna
wchodziły M. w skład klucza Gzowo, stano-
wiącego część dawnych biskupich dóbr Groląd-
kowo. W 1821 r. spotykamy tu 1 osadę pań-
szczyźnianą, wysiewającą 3 korce oziminy i
tyleż jarzyny i odrabiającą 115 dni pieszych
(od 8. Małgorzaty przez 11 tygodni po „3 dni
tyg., w pozostały czas po 2 dni tyg.) i 5T1/4
dni sprzężajem (tygodniowo nie więcej nad $
dni). Prócz tego była osada pusta, odrabiająca
104 dni pieszych; pańszczyznę odrabiano do
Gzowa. Było wtedy 4 męż., 6 kob., 2 konie,
2 woły, 3 krowy, 2 jałoszki, 3 świń. Zu, Kre,
Moryca, niem. Muerśtz, największe z jezior

północno-niemieckich, bo około 4 mil długie
a 2 mile szerokie, leży w dawnej ziemi Obo-
trytów i łączy się z jez. Kołpińskiem (ob.).
Moryczówka albo Stawki, grupa domów

w Ponikowicy, w pow. brodzkim,
Morygus, struga w pow. piotrkowskim,

gm. Kluki, pod osadą Podścichawą,
Morymborskie sstwo niegrodowe, było po-

łożone na granicy ks. inflanckiego i Litwy.

jezioro w ziemi lubawskiej, ob.
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Podług układu dyplomatycznego z kawalera-
mi mieczowymi, w 1486 r. obejmowało dobra
Morym, Orłów, Neudorf i zamek zwany Jesz-
nie. W 1778 r. ostatnim starostą był Jan
Gierżodowicz.
Moryń al. Moryno, wś i dobra na prawym

brzegu Niemna, w zach.-płn. części pow. no-
wogródzkiego, w 1 okr. police. niechniewiekim,
przy drodze z mczka Iwia (w oszmiańskim)
do Dokudowa (w lidzkim); w czasie rozlewów
nie ma żadnej komunikacyi z resztą powiatu.
We wsi M. jest cerkiew paraf., 60 osad pełno-
nadziałowych; lud zamożny trudni się rolnic-
twem i fiisactwem. Dobra, dawne dziedzietwo
rodziny Brochockich, mają przeszło 100 włók
obszaru w glebie wybornej, łąk obfitość, lasu
dostatek. (Grunta folwarczne uprawiane są
przeważnie przez sprowadzonych tu przed 20-
paru laty kolonistów niemieckich, którzy pra-
cą i obyczajami są dobrym przykładem dla
miejscowej ludności. Piękna murowana rezy-
dencya dziedzica ozdabia okolicę, O M. wspo-
mina Syrokomla w opisie Niemna, mieszcząc
go mylnie w pow. lidzkim, A. Jel,
Moryńce 1.) wś nad rzką Korsunką, pow.

kaniowski, o 12 w. od Korsunia a o 2 w. od
sioła Sytniki, 517 mk.; parafia prawosł. Syt-
niki, Wchodziła niegdyś w skład starostwa
korsuńskiego, dziś należy do klucza korsuń-
skiego ks. Łopuchina. 2.) M., wś, pow. zwi-
nogródzki, w 2 okręgu polie. Ekaterynopol
(Kalnibłoto), rozłożona na równinie, przy dro-
dze z Szenderówki do Zwinigródki (o 18w.),
o 8 w. od wsi Majdanówki, 2284 mk. płci ob.;
słynie owocowemi ogrodami. W 1730 r. M.
były własnością ks. Jabłonowskiej, chorąży-
ny koronnej i miały 50 dm., obecnie stano-
wią ekonomią klucza olszańskiego hr. Wład.
Branickiego. Dokoła wś otoczona lasem, śród
którego znajduje się wał zarośnięty drzewami
i mający 4 sążni wysokości, 4 do 5 w. długo-
ści, prawdopodobnie zabytek jakiegoś obron-
nego miejsca. Cerkiew drewniana, wzniesiona
1784 r. na miejsce dawnej, zbudowanej, po-
dług wizyt dziekana śmilańskiego z 1741 i
1746 r, w 1726 r. Par. katol. Zwinogródka.
W M. urodził się d, 25 lutego (9 marca) 1814
r. znakomity poeta małoruski Taras Szewczen-
ko. Ob. Arch, J. Z. R., cz. I, t. 2: 414, 415.
Moryngk (dok.), ob. Morąg,
Moryno, ob. Moryń,
Morynziejs (łotew.), ob. Mariensee.

, Morysin 1.) folw., pow. warszawski, gm.
t par. Wilanów. Należy do dóbr Wilanów
(ob.), ma 24 mk, 2 mr, 2.) M., wś, pow.

_ Warszawski, gm, i par. Nieporęt, ma 19 mk.
1 71 mr, 3.) M., folw., pow. ciechanowski,
gm. Ojrzeń, par. Sochocin, odl. o 16 w. od
Ciechanowa, ma 105 mr. obszaru.
-_ Moryszka al, Morischka 1.) młyn na obsza- 
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rze dworskim Teodorestie, w pow. suczawsk im,
nad Sołońcem, 2.) M., młyn w obrębie gm,
Wołowca, w pow. radowieckim. Br, G.
Morze-Herodotowe, domniemany olbrzy=

mi zbiornik wód w czasach przedhistorycz-
nych, łączący jakoby morze Czarne z Balty-
kiem; miał obejmować przestrzeń dzisiejszego
Polesia w gub. mińskiej, grodzieńskiej i wo-
łyńskiej, zakreśloną od płd. stokami Awra-
tyńskimi, idącymi od Karpat, od zach. odłam-
kami gór sandomierskich w kierunku zach,
Bohu, od płn. wzgórzami Alauńskimi, Histo-
ryk i podróżnik grecki Herodot, żyjący w V
w. przed erą chrześc., dotarłszy do Scytyi
nad Euxinem, wspomina o Budynach i Geto-
nach tam żyjących i o wielkiem jeziorze, ba-
gnach i lasach po za osadami tych plemion
(ob. Lelewela: ,,Narody na ziemiach słowiań-
skich*, str. 30). Jakkolwiek wskazanie Hero-
dota nie jest jasne, domyślać się jednak mo-
żna owych lesisto-bagnistych i wodą wtedy
pokrytych przestworów w miejscowości dzi-
siejszego Polesia litewskiego. Również i ge0-
graf Strabe, żyjący w I-szym w. przed Chr.,
mówiąc o Ścytyi w księdze VII, wspomina
o wielkich moczarach za rzeką Hiponis czyli
Bohem (ob. Lelewel, tamże str. 42). Historyk
niemiecki X w. Dytmar, biskup merseburski,
opisując apostolstwo współczesnego sobie bi-
skupa kołobrzeskiego Reinberna w okolicach
Turowa, dziś w pow. mozyrskim, wspomina
o morzu tam znajdującem się, zanieczyszczonem
przez złych duchów, których apostoł wyga-
ganiał, wrzucając w głębiny głazy namazane
olejami św. i wlewając wodę święconą (ks,
VII, rozdz. 52). Czacki w dziele: „O Litews,
i Pols. prawach** świadczy, iż w bagnach Piń-
szczyzny znajdowano bursztyn, produkt mo-
rza Baltyckiego, i szezątki gatunków ryb mo-
rza Czarnego, leżące na pokładach gliny (t, II,
str. 184—185 w przypisach), Zauważmy, że
w 1847 r. przy robotach wstępnych dla zba-
dania warunków możebnego osuszania błot
pińskich, dokonanych pod kierunkiem genera=
ła Żylińskiego, znaleziono bursztyn około
mczką Lubiaż, nad dużem jeziorem, przez któ-
re przepływa Prypeć, Kazimierz Kontrym
w relacyi swojej z odbytej w 1829 r. podróży
po Pińszczyźnie daje niejakie wskazówki co
do znaczenia błot pińskich w przeszłości, Kra-
szewski we Wspomnieniach Wołynia, Polesią
l Litwy pisze o morzu Pińskiem (t. I, str.
121). Jan Potocki, badacz starożytności i ko-
mentator opowieści Herodota 0 Seytach w „„Hi-
stoire primitive des peuples de la Russie*
wspomina o wodach Herodotowych w Scytyi
i o tradycyi jemu współczesnej co do gorz-
kich wód w Bohu podczas wiatrów od morzą
Czarnego wiejących. Lelewel nie dowierza
opowieści Herodota o morzu po za krajem Bu-
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dynów i Getonów (ob. „Narody na ziemiach
słowiańskich', str. 27—28) i twierdzi, że po-
wód do domysłów starożytnych leżał w nie-
zbadaniu tych okolice (tamże, str. 112). Po-
mimo to zachodzi pytanie, czy nie należy
opowieści starożytnych 0 błotach lesistych
i wodach po zą Scytyą, w kierunku zkąd Bo-
rystynes (Dniepr) i Hipanis (Boh) płyną,
uważać jako fakt istnienia niegdyś zbiornika
wód w miejscowości naszego Polesia. Skoro
morze Baltyckie według tradycyi miało do-
chodzić do Groniądza, o 15 mil od Gdańska
nad Wisłą dziś położonego, jeśli wody ztam-
tąd ustąpiły w skutek jakichś przewrotów na-
tury, to czemuż nie przypuszczaći wcześniej-
szego obniżenia się wód na całym poziomie

_Baltyku. Bądź co bądź późniejsze badania
naukowe są w zgodzie z podaniem starożyt-
nych. Itak geolog Edward Eichwald, prof.
wszechnicy wileńskiej, w 1829 r. z polecenia
władzy badając Polesie Mińskie, przypu-
szcza istnienie tam w. starożytności morza,
które się łączyło z Baltykiem i m. Czarnem,
a zmianę topograficzną kraju w epoce lodow-
ców tłumaczy przez zamulenie obrębów czyli
granie dzisiejszego Polesia, mających od płd.
i zach, wyniosłości, stanowiące dział wodny
rzek w dwa przeciwne morza płynącychi
twierdzi, iż grunt stały Polesia coraz bardziej
się podnosi przez torf, formujący się z traw
obfitych, znajdujących niezmierny popęd do
wzrostu w mułach powstających ze szczątków
wymoczków (ob. Eichwalda Geognozya, str.
200, 349, 534—536i Oryktognozya, str. 365).
Dzisiejsze błota zwane Hryczyńskiemi (ob.),
zajmujące pograniczne kąty trzech stykają-
cych się pow. pińskiego, mozyrskiego i słuc-
kiego, na przestrzeni 500 w. kw., nigdy nie-
wysychające, tudzież duże jeziora, w pow.
pińskim: Pohost, Nobel, Lubiaź, Wyganowskie
i Bobrowickie, w pow. mozyrskim: Kniaź, Wie-
czera i in., zdaje się że są śladami przedhisto-
tycznego wodozbioru, który przez jakiś kata-
klizm opadł w poziomie i teraz przedstawia
się jako bagnista przestrzeń Polesia, przecięta
nieprzeliczonemi rzekami. Niezawodnie, że
ta kraina zarówno dla przyrodnika jak i ar-
cheologa przedstawia niezmierny interes, gdyż
kryje w sobie tajemnice przeszłości, mogące

__ być tylko przez badania naukowe wyjaśnione.
Pełno jest legend wśród ludu o znajdywanych
w bagnach Polesia kotwieach, częściach stat-
ków żeglownych, bryłach topionego wosku,
bursztynu itd, Na miejscach wynioślejszych
widnieją okopiska, olbrzymie mogiły, jak np.
przy ujściu Ony do Prypeci góra sypana,
zwana „Widium Horod,' domniemany grób
Owidyjusza Nazona. Archeolog Henryk Ta-
tur, niedawno badającyPolesie, utrzymuje, iż
są tam ślady nawodnych siedzib ludzkich i 
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możnaby odszukać wiele pamiątek z tej epoki.
Naturalnie, że jak dziś tak i w zamierzchłej
przeszłości musiała istnieć komunikacya wo-
dna pomiędzy stronami Czarnomorskiemi i Bal-
tyckiemi i tą drogą ludy wzajemnie wymie-
niały produkta, porozumiewały się ze sobą
i pomykały na siebie, o czem świadczą liczne
kurhany, okopiską i horodyszcza wśród bagien
na wyżynach rozsiane, Sądzimy przeto, iż
morze Herodotowe na Polesiu nie było mrzonką
i że nauka z czasem dostarczy większej o tem
pewności. W końcu dodać należy, że Polesie
iobecnie na wiosnę i wcząsie ulew staje
się zwykle ogromnym zbiornikiem wód, tak
że ludzie tylko za pomocą łodzi komunikują
się ze sobą. Formujący się torf podnosi wpraw-
dzie stopniowo poziom miejscowości, ale zaw-
sze jest to olbrzymia kotlina, naprowadzająca
na wniosek, niemal pewny, o przedhistory-
cznym rozlewie, jakowy nie dość jasno okre-
Ślili starożytni, A. Jel.
Morze zgniłe, błotnista zatoka morza A-

zowskiego na wsch. brzegu Krymu, ob, Siwasz.
Morzeszczyn (według Kętrz. Moroszczyn),

niem. Morroschin, wś, pow. starogardzki, między
dwoma strugami Beką i Jonką, dopływami
Wierzycy. Ma jednoklasową szkołą symul-
tanną; gorzelnia i dwie karczmy. M. jest od
1883 r. stacyą kolei tczewsko - bydgoskiej,
W 1884 r. zaczęto budować szosę z Gniewu do
M.iz M. na Nowącerkiew i Bielawki do nad-
leśnictwa pelplińskiego, gdzie się łączy z szo0-
są starogardzką. Par. kat. Nowącerkiew 2
kil. odl., ew. Gmiew. Odl. od m. pow. 2*/
mili; okr, urz. stan. cywiln. Borkowo. Obej-
muje 5 włośc, posiadł. i 6 zagród, razem
265471 mr.; większą część wykupił jednak
Jerzy Plehn, który tu posiada 50261 ha, i to
roli orn. i ogr. 416'12 ha, łąk 41'42, pastw.
45:07; czysty dochód z tego gruntu wynosi
6003 mrk. W 1868 r. było tu 365 mk,, 310
kat,, 53 ew., 2 żydów. W r. 1875 liczono 34
bud., 65 dm, i 357 mk. M. był dawniej
własnością cystersów w Pelplinie. R. 1316
został osadzony przez opata Gotfryda z El-
bląga, obejmował wtedy 401/ą włóki, z któ-
rych 4 przypadły na sołtysa Ueberhackera;
bratem jego był Tiedemann, gospodarz. Wie-
śniący płacili jak zwykle 8 skojców i dawali
2 kury, po 2 korce czworakiego zboża, choć,
jak pisze zakonnik w XV w., przywilej wy-
mienia trzy, W r. 1365 kupił Mik, Neumann od
Konrada z Bobowa karczmę z prawem przeda-
wania mięsa, śledzi, soli i innych pokarmów.
Klasztor z niej pobierał 1*/ę grzywny chełm.
i funt pieprzu; do ciężarów był karczmarz z0-
bowiązany jak od włóki. R, 1600 dano Kam-
rowskiemu nowy przywilej na 4 włóki sołee-
kie na zwyczajnem prawie. R. 1630 dokoń-
czył Wojtek Nojka reparacyę karczmy zupeł-
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nie podupadłej, za to dał mu ją klasztor razem
z dwoma ogrodami i jedną włóką, Czynszu
rocznego miał dawać 10 grzywien pruskich,
po korcu czworakiego zboża, gęś i 2 kury.
R. 1730 przejął Andrzej Banimiński po Woj-
ciechu Kierzku karczmę „olszową* z włóką
roli, od której miał płacić 40 zł. czynszu; dru-
gą zaś włókę trzyma, od której winien szar-
warkować i płacić zł, 7 gr.15. R. 1735 spadło
sołectwo po Kamrowskich na Naclów z Rze-
żęcina, od których je nabył Walenty Licz-
ner, na co przywilej wystawił opat Walentyn
Aleksander Czapski w Pogutkach d. 17 marca
tegoż roku. W r. 1787 wziął znowu Kierzek
karczmę na jeden rok; od włóki miał zapł, 40
zł. czynszu, Na piwie ustąpił opat 13 beczkę łasz-
tówki, gdyby jezaś miał brać z obcego browaru,
klasztor mógł nałożyć 10 tal. kary. R. 1749
zawiera opat Ignacy Franciszek Czapski kon-
trakt z Benedyktem Drążkiem, nadając mu 4
włóki lemańskie w M. na 20 lat aż do św.
Marcina 1769 r. pod następ, warunkami, Czyn-
szu będzie płacił od włóki 15 zł, nadto po-
główne i hybernę, Od tłoki będzie wolny, ale
z innymi lemanami zobowiązany jest do pod-
wody do Gdańska i gdzie będzie potrzeba. Na
Wielkanoc, Zielone świątki i Boże Nar., powi-
nien zwieść jednę furę drzewa. Do naszej ku-
chni zaś będzie odstawiał 4 gęsi i 8 kur; l
morgi żyta zimowego jest zobowiązany sam
zeżniwić i do nas zawieść bez wynagrodzenia,
Dan w Pelplinie d. 11 paźdz. 1749. R. 1754
wydzierżawia klasztor Michałowi Czarnocie
karczmę w M. wraz zjedną włóką roli, od
której będzie płacił 40 marek rocznie; od dru-
giej włóki szarwarkowej będzie czynił tłókę
i płacił rocznie 12 marek, nadto winien dać ro-
cznie 2 kury, 1 gęś i 6 jaj. Piwo i gorzałkę,
chleb, siano i owies, powienien zawsze mieć
ną sprzedaż, pierwsze dwa pod karą 10 tal.,
na co sołtys winien uważać, niemniej i na spra-
wiedliwą miarę; od piwa będzie się mu nale-
żała 13-ta beczka, od gorzałki jedenasta kwar-
ta. Dan w Pelplinie 4 czerw. Ciekawy jest
spis wszystkich rocznych dochodów z M., pocho-
dzący z połowyXVIII w. Według niego zawie-
rała ta wieś 36 włók, sołectwo, 2 lemaństwa,
8 gburskich posiadł, i karczmę. 1.) Sołtys
ma 5!/, wł., płaci czynszu od 1'/, wł. 22 £1.
15 gr., 4 wł. ma wolne, od nich płaci
tylko hybernę; hyberna od wszystkich 5!/
wł. wynosi 33 fl, pogłówne 6 f1. 18 8T.,
za drzewo opałowe (vorm ofen heiżzer'* stol
w dok.) 9 gr. 2.) Benedykt Drążek, le-
man, ma 4 wł., płaci czynszu 60 flor., hy-
berny 24 fl, pogłównego 4 fl. 24 gr., 8 kur,
4 gęsi, za drzewo opałowe 24 gr. 38.) Leman
Kamrowski ma 5 wł., pł. czynszu 75fL., hyber-
ny 80 fl, pogłównego 6 fL., 10 kur, 5 SĘ81,
za drzewo opał, 1 fl. 4.) Andrz. Zabiański (?
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Jabiiański), gbur, ma 3 wł., płaci czynszu 36 fL.,
hyberny 18 £fl., pogłównego 3 £l. 18 gr., 6 kur,
8 gęsi, za drzewo opał. 18 gr. 5.) Jakób Grę-
stwa ma 3 wł., pł. czynszu 36 fl, hyberny 18
fl, pogłówn. 3 fl. 18 gr., 6 kur, 8 gęsi, za
drzewo na opał 18 gr. 6.) Paweł Szada ma
4/, wł., pł. czynszu 54 fl. hyberny 27 fL.,
pogłówn. 5 fl, 12 gr., 10 kur, 4 gęsi, za drze-
wo na opał 27 gr. 7.) Michał Hildebrandt ma
4 wł., pł. czynszu 12 fl, hyberny 6 fl., po-
główn. 1 fl. 6 gr., 2 kury, 1 gęś, za drzewo
na opał 6 gr. 8.) Stanisław Łangowski ma 3
wł., pł, czynszu 36 fL., hyb. 18 fl, pogłówn.
3 fl. 18 gr., 6 kur, 3 gęsi, za drzewo na opał
18 gr. 9.) Michał Czarnota, karczmarz, ma 2
wł., 1 karczmarską, drugą sząrwąrkową, za
pierwszą pł. 40 fl., za drugą 12 fl., hybern. za
obie 12 fl., pogłówn. 2 fl. 12 gr., 2 pary kur,
2 gęsi, za drzewo na opał 12 gr. 10.) Michał
Kruchy ma 1 wł., pł. czynszu 12 fl. hyb, 6 £L.,
pogł. 1 fl. 6 gr., 2 kury, I gęś, za drzewo na
opał 6 gr. 11.) Maciej Burzyński ma 4 wł,
pł. czynszu 48 fl., hyb. 24f1,, pogł. 4 fl, 24gr.
4 pary kur, 4 gęsi, za drzewo na opał 24 gr.
Cała wieś płaci na kata 2 fl., daje do dwor-
skiej kuchni 115 jaj; czynszu zaś 448 fl. 15
gr., hyberny 216, pogł. 43 fl. 6 gr., za drzewo
na opał 6 fl. 12 gr., 31 par kur i 30 gęsi.
R. 1755 d. 5 marca zawiera opat Turno z Jó-
zefem Kamrowskim kontrakt, mocą którego
nadaje mu 5 włók lemańskich na 26 lat, więc
aż do r. 1771, płacić będzie od każdej wł. 15
marek pruskich, pogłówne i hybernę jak inni;
od 'tłóki będzie wolny, ale do Gdańska lub
gdzie mu nakażą winien dostarczyć podwodę
jak inni lemani; na Wielkanoc, Zielone świąt-
kii Boże Nar. powinien rocznie zwieść 4 fury
drzewa, do naszej kuchni będzie odstawiał 5
gęsi, 10 kur, a zamiast żyta zimowego z mor-
gu roli 3 złote prus. Owiec może trzymać ile
chce. Po upływie kontraktu będzie miał pier-
wszeństwo przed drugimi. Dan w Pelplinie,
R. 1856 było tu 288 mk. (ob. Kujot Opa-
ctwo Pelplińskie, str. 326—27; Acta Pelpliń-
skie.), Kś. Fr.
Morzewiec, niem. Martkashausen, folw., pow.

bydgoski, 712 morg. rozl., 4 dm., 65 mk., nal,
do gm.i dwor, 'Tryszczyna, Poczta w Trysz-
czynie o 2 kil. gość. o 2 kil., st. kol. żel. w
Bydgoszczy o 15 kil. M. St,
Morzewo, wś, o 3 kil. na płn. od Noteci,

pow. chodzieski, 77 dm., 705 mk., 5 ew., 693
kat., 7 żydów, 166 analf. Poczta w Kaczorach
0 4 kil, st. kol. żel. i tel, w Miasteczku o 8
kil., gość. o 8 kil. Według regestr. poboro-
wych z 1578 r. M., leżące w pow. nakielskim,
miało 24 łanów kmiecych i należało do par.
w Miasteczku (Pawiński., Wielk., I: 171). Obec-
nie M, posiada kościół par. należący do dekanatu
nakielskiego. Par. obejmuje 1700 dusz (1873 r.),

24
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Morzków, wś i folw., pow. sokołowski, gm.
i par. Jabłonna. Ma 15 dm., 172 mk. 280 mr.
W 1827 r. 7 dm., 49 mk. Dobra M. składały
się w 1866 r. z folw. M. i Czortki i miały 633
mr. obszaru. WŚ M, 33 os. i 233 mr. włośc,,
wś Czortki 2 os, i | mr.
Morzków, wś, pow. dubieński, fabryka

pługów, ekstyrpatorów i potrójnych radeł
ś. p. Oszmiańca, która i dziś pod kierownic-
twem jego wdowy i jej brata ledwie nastar-
czyć może obstalunkom (ob. Gaz. polska Ne 24
z 1884 r.),

Morznica, jedno z trzech małych jezior,
przy Przetoczynie, w pow. wejrowskim. Dwa
inne zwą się Kropówko i Wygoda,
Morzów, dobra, pow. rzeżycki, w 4 okr.

pol., gm. andrepnieńska, wraz z folw. Zielo-
ny Dwór 13 dm. rew.
Morzyca, ob. Morzyce.
Morzyce 1.) al. Morzyca, wś, pow. włocław-

ski, gm.i par. Chodecz, 6 dm., 38 mk., 93 mr.
gruntu. Wchodziły w skład dóbr Brzysze-
wo. 2.) M., wś i folw., pow. włocławski, gm.
i par. Lubień. Ma 86 mk., 322 mr. ziemi
dwor, i 15 mr. włośc, Dobra M, mają 588 mr.
obszaru. Należy do nich Maksymilianowo. 3.)
M. Bielawy, wś i dobra, pow. nieszawski, gm,
i par. Bytoń, odl. 34 w. od Nieszawy. Mają
237 mk, 1085 mr. dwor. i 46 m. włośc. W
1827 r. było tu 12 dm., 116 mk. Jest tu ce-
gielnia i pokłady torfu. Dobra M. Bielawy
składają się z folw: M. Bielawy i Drwalewo
"Stróżewo, wsi: M, i Drwalewo. Rozl, mr.
1137: fol. M. Bielawy gr. or.i ogr. mr. 813,łąk mr. 66, pastw. mr. 14, nieuż. i place mr.
48, razem mr. 936; płodozmian 13 polowy;
fol. Drwalewo i Stróżewo gr. or. i ogr. mr.
109, łąk mr. 85, pastw. mr. 3, nieuż. i place
mr, 4, razem mr. 201. Na obu folw. bud,
mur. 13, z drzewa 14, WŚ M. os. 32, z gr.
mr. 46; wś Drwalewo 05, 3, z gr. mr. 62. 4..)
M. Stare, wś i folw. nad rz. Noteć, pow. kol-
ski, gm. Lubotyń, par. Mąkolno, odl. od Koła
w. 15; wś ma dm. 9, mk. 105, folw. dm.6,mk.55. W 1827 r. 13 dm., 109 mk. Fol M. Stare
Z wslą M, Stare, Janowice, Zamoście i Suchy-
las rozl, mr. 350, łąk mr. 117, pastw, mr.31, wody mr. 7, nieuż. i place mr. 20; bud.
mur. 1], z drzewa 5. WŚ M. Stare os. 17,z gr. mr. 51; wś Janowice os. 14, z gr. mr.
122; wś Zamoście, os, 16, z gr. mr. 30; wś Su-SRYJAR 08, 4, z gnom, 7. WŚ i folw. M.wchodziły w skład dóbr Kąty, w pow..kut.
nowskim, Br. Ch.i A. Pal.
Morzychna, gajówka, nieopodal wsi Ba-giennicy, w pow. dąbrowskim, Br. G.
Morzyczyn 1.) wś włośćc, pow. nieszaw-

ski, gm, Ruszkowo, par. Broniszewo, ma 256
mk. i 217 mr. obszaru. 2.) M, wś i folw.,

_ pow. węgrowski, gm, Prostyń, par. Sadowne;
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posiada szkołę początkową ogólną, 97 dm,,
902 mk., 2079 mr. ziemi. W 1327 r. należał
do par. Brok, miał 70 dm. i 418 mk. Folw.
M. wchodzi w skład dóbr Kołodziąż. Gleba
żytnia, położenie płaskie, dużo łąk; wyrób se-
ra śmietankowego. T. Ł.
Morzykobyła, os,, pow. wieluński, gm.

Skomlin, par. Ożarów, odl. od Wielunia w.8,
dm. 1, mk, 9.

Morzyłki, wś należąca niegdyś do ordy-
nacyi ostrogskiej, na mocy tranzakcyi kolbu-
szowskiej w 1758 r. odstąpiona przez Sangu-
szkę Czackiemu.
Morzynek, 0s. do wsi Budkowice, w pow.

opolskim,
Morzysław, wś, folw. i os. karcz. nad rz.

Wartą, pow. koniński, gm. Grosławice, par.
Morzysław. Leży na wyniosłym brzegu doliny
Warty, na płn.-wschód od Konina, w odl. 5 w.
Posiada pokłady kamienia piaskowca drobno-
ziarnistego Gleba szczerkowata, w dolinie
Warty łąki. WŚ z folw. ma 133 mk., 327 mr.
ziemi i folw, utworzony z gruntów poprobosz-
czowskich, Kościół par. istniał tu już zapewne
w XIV w., bo już w 1419 r. konsystorz gnie-
znieński przyznaje proboszczowi pewne dzie-sięciny na mocy dawnej obserwancyi. Kościółten wzniesiony został pod wezw. św. Wojcie-cha i prawo patronatu miał król. Do par. na-leżały w początku XVI w. wsie: Morzysław,
Grodziec, Szczepidło, Kociętowy, Patrzycho-
wo, Wola (podłężna), Budzica, Laskowiec, Ku-
rowo, Czarnkowo, Chorzeń, Międzylesie, Blu-
zino (deserta) i Sulanki. Odtąd przybyło jesz-
cze siedm wsi i osąd. Proboszcz miał swe łamy
folwarczne (praedium) i łąki nad rz. Gropleni-
cą i prócz dziesięcin pobierał od karczmarza w
M. miarę piwa od każdej fury (oth kozdy fo-
ry) i „unam sexagenam* pieniędzy. Tyleż
płacił i rybak mający swą rolę w M. i obo-
wiązany eo tydzień dawać plebanowi ryb w
wartości grosza jednego. W 1785 r. proboszcz
miejscowy Andrzej Liszkowski wzniósł nowy
murowany kościół, Jest tu obraz św. Rocha,
zdawna miany za cudowny. Według lustra-
cyi z 1564 r. M. należał do dóbr starostwakonińskiego. Według regestr. pobor, z 1579
r. zostawał w posiadaniu Jana ze Służewa, woj.
brzeskiego i starosty konińskiego, miał 4 łany
kmiece i ćwierć łanu karczemnego (Pawiński,
Wielkop, t. I: 238). W 1827 r. M., wś rządo -
wa, miał 4 dm. i 64 mk. M,, par. dek, koniń-
ski, ma 2890 dusz (por. Lib. Ben, Łask., t.
I: 236, 238). Br. Ch.
Morzywół, wś ios. młyn., pow, konecki,gm. i par. Gowarczów, odl. 6 w. od Końskich,..leży przy drodze bitej, ma 13 dm., 88 mk., 258

mr. ziemi włośc. i 8 os. młyn,, należącej do
Growarczowa (ob.).
Mosaki, ob. Mossak:,  
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Mosalsk, m. pow. gub. kałuskiej, nad rz.
Możajką, pod 549% 29 płn.-szer. i 52% 39
wsch. dł., odl. 64*/, w. od Petersburga a 106
w. od Kaługi, 2546 mk., 4 cerkwie, szkoły,
szpital, 3 garbarnie, 4 jarmarki, st, poczt. Sta-
rożytne, wspominane już w XVI w. jako obro-
ne; wówczas stolica udzielnego księstwa, któ-
re następnie przyłączone do Litwy, od XVI
w. dobrowolnie oddało się w. ks. moskiewskie-
mu. Mosalski powiat ma na przestrzeni 38902
w. kw. 131832 mk., zajmujących się rolnict-
wem i przemysłem. Grunt piaszczysty igli-
niasty, lasy zajmują 210/, przestrzeni. Znacz-
niejszą rzeka Ugra.
Mosanczendorf (dok.), ob. Marzęcice.
Mosantz (dok.), ob. Mazanki.
Mosany, w dok. Masany, wś i folw., na płd.

krańcu pow. rzeczyckiego, przy granicy pow.
radomyskiego, nad jez. Pierst, połączonem zza-
tokami Prypeci, w okr. pol. brahińskim, gm.
Nawicze; wś ma cerkiew, 11 osad; folw., włas.
Leszkiewiezów, około 7-mu włók; miejscowość
odludna, nizinna, obfitująca w łąki iryby. Ob.
Arch. J. Z. B., cz, III, t. 3: 530. A. Jel.
Mosany, część Stanisławczyka, w pow. bro-

_dzkim.
Mosar, ob. Mosarz.
Mosarz, Mośsarz, urzęd. Josar 1.) mko i do-

bra, pow. dzisieński, w okr. pol., gm. Łucko,
okr. wiejski Buki, o 7 w. od gminy, 60 w. od
Dzisny a 280 w. od Wilna. Dziedzictwo Desz-
pot Zenowiczów, następnie Paca, woj. trockie-
go, potem Maryana Wołłowicza, marszałka
litew., w 1639 r. było w posiadaniu możnej
rodziny Dołmat Pajkowskich, Przez wiano
przeszedł do Paców, potem Mleczków, wresz-
cie do hr. Brzostowskich, w ręku których do
dziś pozostaje. W 1792 r. Robert i Anna z
Platerów Brzostowscy, kasztelanowie połoccy,
wznieśli okazały kościół murowany pod wezw.
św. Anny. W kościele tym znajdują się w
srebrnej trumnie relikwie św. Justyna, spro-
wadzone przez KoszczycazRzymu do Miadzio-
łu, następnie tu przewiezione. Na odpuście
w dzień św. Justyna bywa do kilkudziesięciu
tysięcy ludzi. Dalej znajdują się w kościele
nagrobki M. hr. Brzostowskich i Maryanny
Wołosowskiej. W podziemiach kościoła są
groby rodziny fundatora. W M. jest staro-
żytny, wielki pałac, kilka pięknych sal mają-
cy. Od Roberta Brzostowskiego dobra prze-
szły do syna jego Augustyna i jego żony Bar-
bary z Hrebnickich. Poprzednio dobra mosar-
skie były znacznie większe, lecz przez exdy-
wizyą wiele folwarków odpadło. Obecnie ma-
Ja 558 dusz rew. i 2030 dzies, ziemi dworskiej,
z tego 1206 dzies, w M.i824 dzies. w Bu-
kach. Należą do niego wsie: M. (117 dusz),
Łużki (70 d.), Papieryłowszczyzna (66 d.),
Sautki (48 d.), Buki (47 d.), Robertowo (12
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d.), Łucko (80 d.), Worońce (61 d.) i Hatów-
ka (62 d.). Par. kat., dek. dzisieńskiego, ma
6106 wiernych; kaplica, dawniej filia, w Ko-
złowsku. 2.) M., dobra, pow. lepelski, w 2
okr. pol., 3 okr. sąd., gm. Biała, 529 dusz
rew. Należały do jezuitów połockich, następ-
nie były w ręku komisyi edukacyjnej wileń-
skiej, w 1774 r, oddane w wieczystą dzierża-
wę Bogusławowi Tomaszewiczowi, który oko-

1800 r. przeszły do jego syna Józefa, marszał-
ka lepelskiego, dziś własność wnuczki osta-
tniego Józefy z Korsaków hr. Zabiełłowej.
Do M. należą awulsa: Bogusławowo, Zaboro-
wie i Wenecya, We wsi M, znajduje się cer-
kiew i zarząd gminy bialskiej. 3.) M., dobra,
pow. połocki, w 1 okr. pol., 2 okr. sąd., gm.
Bierocin, 266 dusz rewiz., 451 dzies. ziemi
dworskiej; w 1741 własność Felicyana Hre-
bnickiego, podstolego smoleńskiego, później
Reuttów, od 1870 r. barona Rosena. Do dóbr
M. należy mko Sierocin, odł. o 3 w., w którem
jest cerkiew fundacyi Hrebniekich h. Ostoja.
4.) M., dobra, tamże, 46 dusz rew., 740 dz. zie-
mi; własn. Onufrego Dogiela. J. Kre.i A. K.£.
Mosberg al. Moosberg, Niemcy podłubieckie,

kol. niem., pow. jaworowski, 14 kil, na
płd.-wsch. od sądu pow. i urz. poczt, w Jawo-
rowie, 11 kil. na płn.-zach. od st. kol. w Ka-
mienobrodzie, Na płn.-zach. leży Bruchnal,
na płn, Szkło, na wsch, Mołoszkowice, na płd,
Berdychów i Podłuby wielkie. Płd.-zach. kra-
niec wsi przepływa pot. Hnojeniee (ob.), do-
pływ Szkła, od płd. na płn. a potem na płn.-
zach., kraniec płn. zaś: pot. Ponikła, dopływ
Hnojeńca, od płn.-wsch. na płd.-zach. O roli
ornej i t, d. ob. Podłuby. W 1880 r. było 249
mk. w gm. Par. rzym.-kat. i gr.-kat. w Bru-
chnalu. Lu, Dz,

Moscawa (dok.), ob. Jfozgawa.
Moschen (dok.), ob. Mroczno,
Moschendorf, wś, pow. złotoryjsko-haj-

nowski, W 1843 r. 24 dm., dworzec, 126 mk.
ewang., folwark i oberża.

Moschenhof, fol., pow. byssrzycki, ob. Gra-
fenort,

_ Moschin, ob. Mosina,
Moschiner Canal (niem.), ob. Kościan,
Moschiskaą (niem.), ob, Mościska.

| Moschnik al. Mwierczyna, młyn., pow. ry-
bnicki, należy do wsi Radzców, w okr. pol,
Popielów, >

Moschnitz, niem., ob. Mosznica,
Moschwitz, ob. Muszkowice.

- Mosci (dok,), ob. Mosty.
Mościanice, ob. Moszczanica, wś w pow.

żywieckim,

Mościanka al. Moszczanki, nazwa zabudo- wań w obrębie gm. Hyżnego, w pow. rzeszow-

ło 1790 r. ustąpił je Justynowi Szczyttowi, w.
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skim, nad potokiem zlewającym się do Niebó-
rówki, lew. dopływu Tatyny. Br. GQ.
Mościany, wś włośc. nad rz. Rudnią,

pow. święciański, w 1 okr. pol, o 26 w. od
Święcian, 13 dm., 170 mk. kat., 2 praw,, 7
żydów.

Mościbrody, wś i fol., pow. siedlecki, gm,
Wiszniew, par. Zbuczyn. W 1827 r. wś rząd.,
27 dm., 135 mk., obecnie 10 dm,, 134 mk,,
1086 mr. obszaru.
Mościce 1.) wś nad rz, Łydynią, pow. cie-

chanowski, gm. Regimin, par. Lekowo, odl.
o 13 w. od Ciechanowa, ma 2 dm., 50 mk., 44
mr. roli, 7 mr. nieuż, 2.) M., dok. Moszczyce,
wś, w par. Jeżów, pow. rawskim, wymienio-
na w Lib. Ben. Łask, (II: 338), obecnie nie
istnieje. Br. Ch.

Mościcha, dobra, pow. sokólski, własność
Bachra.

Mościcka, rzeczka, dopływ Kaczki, w pow.
kieleckim,

„,Mościejewo, wś i dom., pow. międzychodz-
ki; dom, ma 2559 mr. rozl.; 5 miejse.: a) M.,
wś i dom.; b) leśnictwo; młyny: e) Górny
Młyn, d) Dolny-Młyn, e) Średni - Młyn; 22
dm., 265 mk., 15 ew., 250 kat., 97 analf, Po-
czta 1 tel. w Kwilczu o 6 kil. Własność Stani-
sława Stablewskiego, Według regestrów po-
bor. z 1580 M., w par. Chrzypsko, należało do
Marcina Lwowskiego i miało 13 półłanków
kmiecych, 4 zagrodnik., półłana karczemnego
(Pawiński Wielk. t., I: 8). M. St.
Mościenica al. Dzieweczka, rz., początek w

pow. brzezińskim, pod Bratoszewicami, płynie
w kierunku zach.-półn. przez Koźle, Gozdów,
wchodzi w pow. łowicki, a za Mąkolicami w
łęczycki i pod Piątkiem wpada z praw. brze-
gu do Moszczenicy. Długa około 20 wiorst.

Mościeniea, ob. Moszczenica,
Moscinice, ob. Moszczenica,
Mościny 1.) część gm, Trzeboś, w pow. kol-

buszowskim, nad pot. Trzebośną. 2.) M., kar-
czma i gajówka, w obr. gm, Rakszawy, w pow.
łańcuckim. Br. G.
Mościska 1.) wś, pow. warszawski, gm.

Powązki, par. Babice, odl. o 17 w. od Warsza-
wy w stronie ząch.-płn. W 1827 r. 34 dm.,
288 mk., obec. 197 mk., 213 mr. obsz. Lu-
dność trudni się ogrodnictwem i uprawą ja-
rzyn; położenie nizkie i mokre. WŚ M, stano-
wiła część dóbr Gać (ob.), 2.) M., wś, pow. ra-
dzymiński, gm. Zabrodzie, par. Niegów. W
1827 r. 27 dm,, 203 mk, 3.) M., wś, pow. błoń-
ski, gm. i par. Grodzisk, ma 35 mk. i 5 mr,
4.)M., wś, pow. gostyński, gm, Szczawin ko-

ścielny, par. Trębki. Ma dm, 12, mk, 65, zic=
mi or. żytniej mr. 300, łąk lądowych średniej
dobroci mr. 27, Jest tu wiatrak ojednym ganku,
5.) M., wś, pow. gostyński, gm. Łąck, par, Ra-
dziwie. Należała do dóbr Górki, oddzielonych od  
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majoratu Brwilno, ma 8 dm., 60 mr., 58 mk.;
ob. Górkź 11). 6.) M., fol., pow. piotrkowski,
gm. par. Kamieńsk, Należy do dóbr Ka-
mieńsk, ma 2 dm.,, 24 mk., 600; mr.; ob. także
Kamieńsk (t. LII: 774). 7.) M., wś, pow. kone-
cki, gm. Grodzisko, par. Radoszyce, odl. 19
w. od Końskich, ma 46 dusz, 290 mk., 507 mr.
ziemi włośc.i1mr. rząd, W 1827r. wśrząd., 19
dm., 138 mk. 8.) M., os. górnicza, pow. konecki,
gm. Blizin, par. Odrowąż, odl. 25 w. od Koń-
skich, 1 dm., 17 mk., 15mr. obsz, 9.) M., wś, pow.
włoszezowski, gm. Secemin, par. Czarnca, ob,
Czarnca, 10.) M., wś, pow. krasnostawski, gm.
Rudnik, par. Płonka, odl. 14 w. od Krasnego-
stawu, W 1827 r. 31 dm., 194 mk. Dobra
M. składają się z folw. M.i Zosin, wsi M,, rozl.
mr. 1445: folw. M. gr. or. i ogr. mr. 502, łąk
mr. 89, pastw. mr, 2, wody mr, 3, lasu mr.
428, nieuż. i place mr. 41, razem mr. 1061;
bud. mur, 1, z drzewa 14; folw. Zosin gr. or.
i ogr. mr. 344, łąk mr, 31, wody mr. I, nieuż,
i place mr. 9, razem mr. 385; bud. z drzewa 5.
WŚ M, os. 44, z gr. mr, 402. 11.) M., wś, pow.
chełmski, gm. Turka, par. Swierze. 12.) M.,
pow. garwoliński, gm. i par. Pawłowice, Za-
pewne drobna osada lub pustk,, bo nie zamie-
szczona w spisie miejsc. gub, siedl. z 1877 r.
13.) M., wś włośc., pow. radzyński, gm. Ką-
kolewnica, pow. Trzebieszów. Ma 28 dm., 154
mk., 872 mr. ziemi, W 1827 r. M. Sokule
i M. Stare, pierwsze ma 18 dm.,, 85 mk., dru-
gie 29 dm., 135 mk. 14.)M., wś, pow. makow-
ski, gm. Siele, par. Lubiel., Wchodziła w skład
dóbr Zachy, 15.) M., wś włośc., pow. rypiń-
ski, gm. i par, Skrwilno, odl. o 20 w. od Ry-
pina, ma 23 dm., 290 mk., 324 mr, gr. dobr.,
2 nieuż. W 1827 r. 16, dm., 89 mk. M. wcho-
dziły dawniej wskład dóbr Chrapoń. 16.) M.,
wś, pow. rypiński, gm. i par. Gujsk, odl, o 12
w. od Rypina, ma 19 dm., 161 mk., 652 mr,
gr. W 1827 r. 10 dm., 72 mk, Por. Gójsk.
17.) M., wśifolw. przy jeziorach Żale i Ostro-
wite, pow. rypiński, gm, Płonne, par. Trąbin,
odl. o 9 w.od Rypina, ma 5 dm. 32 mk,
W 1827 r. 3 dm., 18 mk, Folw. M. rozl, mr,
202: gr. or. i ogr. mr. 146, łąk mr. 21, pastw,
mr. 18, nieuż. i place mr. 17; bud. z drzewa
5; folw. w r. 1807 r. oddzielony został od dóbr
Ostrowite BOD. 18.) M., wś, pow. lipnowski,
gm. Szpetal, par. Bobrowniki, odl. o 13 w.od
Lipna, ma 9 dm., 50 mk., 36 mr. gr. 19.) M.
al. Antoniów, ob, Chlewiska. 20.) M. al. Ksa-
werów, wś i folw., pow. chełmski, ob, Husynne
i Ksawerów, „, Br. Ch,

Mościska, wś, pow. kowelski, ob, Mosty-
szcze,

Mościska 1.) przys. do Chorzolewa, o 3:2
kil. na płd.-wsch. od tej wsi, w pow. miele-
ckim. Leży śród boru sosnowego, otwartego
jedynie od zach., gdzie potok Rów tworzy ro-

 



zległe błota i moczary. 2.) M., folw., ob. Ma-
kowlany, pow. sokólski, 3.) M., przys. do Mo-
dlniey, pow. krakowski. 4.) M., część gm.
Olszyn, w pow. gorlickim, 5) M., karczma, nale-
żąca do obszaru dworskiegowUjeździe, w pow.
krakowskim.
Mościska 1.) rus. Mostyska, gajówka koło

Hryniowa, w pow. bobreckim, 2.) M. (po
rus, Mostyszcze), grupa domów w Wołowem,
w pow. bobreckim. 3.) M. (po rus, JMosty-
szcze), wś, pow. kałuski, 6 kil. na płn.-zach.
od sądu powiat., urz. poczt., st. kolej. i tel.
w Kałuszu, Na płn.-zach. leży Wierzchnia,
na płn, Humenów, na wsch. Kopanka, na płd.-
wsch. i płd. Kałusz, na płd.-zach. Ugartsthal.
Wś leży u stóp podgórza Beskidu wschodnie-
go, a w dorzeczu Dniestru za pośrednictwem
Kropiwnika, dopływu Siwki, Kropiwnik wcho-
dzi tu od płd, z Kałusza a płynie na płn.-wsch.
do Kopanki i przyjmuje w obrębie wsi od
lew. brz. potok Fruniłów (al. Fornelów), pły-
nący od zach. z Ugartsthalu na wsch., w nie-
znącznem od Kropiwnika oddaleniu, W płd,
stronie wsi nastaje pot. Krzywec i płynie na
płn.-wsch. do Kopanki, gdzie wpada również
do Kropiwnika od lew. brzegu. Zabudowania
wiejskie leżą w płd.-wsch. stronie obszaru, po
obu bokach Kropiwnika (294 m.). Na płn.-
wsch, leży las kameralny; lesisty jest także
zachodni narożnik wsi, Najwyższe wzniesienie
w płd. stronie wsi, blisko granicy, wynosi
305 m. Własn. więk. (rządowa) ma łąk i ogr.
28, past. 3, lasu 385 mr.; własn. mn. roli or.
1155, łąk i ogr. 1048, past. 255, lasu 3 mr.
W r. 1880 było 977 mk. w gm., 9 na obszarze
dwor. (między nimi 20 obrz. rz.-kat.). Par.
rz.-kat, w Kałuszu, gr.-kat. w miejscu, dek.
kałuski, archidyec. lwowska. Do par. należy
Kopanka, We wsi jest cerkiew pod wez. Ś,
Mikołaja, szkoła etat. 1-kl. i kasa pożycz, gm.
z kapit. 1624 zł. Za czasów polskich należała
wś do dóbr koronnych, do sstwa kałuskiego,
w ziemi halickiej. W lustracyi z r. 1765 (rkp.
Ossol. Ne 1894, str. 20) czytamy: „Wś M. po-
dług produkowanego ad praesens inwentarza
importuje na rok intraty zł. 2929 gr. 15 den.
15. Arendy karczemnej z porękawicznem pła-
ci na rok zł, 1890, która to do oryginalnej
sumy 2929 zł, wchodzi”. 4.) M., miasto pow.,
70 kil. na zach. od Lwowa, 28 kil. na wsch.
od Przemyśla, między 49" 45' 40” a 49” 48' 40”

płn. szer. i między 40” 46/30” a 40751'830”
wsch, dłg. od F. Na płn. leżą Sułkowszczy-
zna, Rudniki i Zawada, na wsch, Laski gościń-
cowe i Lipniki, na płd. Strzelczyska, Rzadko-
Wice, Zakościele i Czyszki, na zach. Trzcie-
niec, Miasto ma 2180 mr. i 1292 sążni kwadr.
przestrzeni, a leży w dorzeczu Wisły, za po-
rednictwem Sieczy, dopływu Wiszni, wpada-
Jącej do Sanu. Siecza, zwana także Czarnym  
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potokiem, wchodzi tu od płd. i płynie przez
wsch. część miasta na płn., a potem na płn.-
zach. do Sułkowszczyzny. Do niej wpadają za
pośrednictwem małych strug od lew. i praw.
brz. wody z całego obszaru, W dolinie Sieczy,
głównie na lew. jej boku, prawie w środku
obszaru, leżą zabudowania, to jest miasto
z przedmieściami: Lwowskiem i Podmiastem,
Na wsch, od nich leży grupa domów Hyelów-
ka (na mapie Kummersberga Hystówka), na
płd. folw. Dolina, jeszcze dalej na płd., na
granicy Strzelezysk, folw. Kotówka, na zach.
od miasta cegielnia, a jeszcze dalej na zach.
osada Jaworowiec. Najwyżej wznosi się płd.-
wsch. część obszaru. Najwyższy punkt docho-
dzi tutaj 274 m. Na płn.-wsch. wznosi się
punkt najwyższy do 259 m. a w stronie zach,
do 225 m. Najniższe wzniesienie na wsch,
wynosi 22] m. Środkiem miasta idzie gości-
niec lwowsko-przemyski. Dworzec kolei Ka-
rola Ludwika leży o 3 kil. na płn.-zach, od
miasta, na gruncie wsi Hodynie, na granicy
Sułkowszczyzny, Własn, więk, w M,, Rudni-
kach i Sułkowszczyźnie (gm. Mościska) ma
roli or. 861, łąk i ogr. 122, past. 18 mr.; wł.
mn. roli or. 786, łąk i ogr. 140, past. 78, lasu
65 mr. W r. 1880 było 4181 mk. (między
nimi 1594 obrz. rz. kat., 345 obrz. gr.-kat,,
2073 wyzn. mojzesz.), Par. rz.-kat. w miej-
seu, dek, mościski, dyec, przemyska. Należą
do niej: Arłamowska Wola, Czerniawa, Czy-
szki, Hodynie, Krysowice, Lacka Wola, La-
szki, Małnów, Małnowska Wola, Podgać, Ru-
dniki, Rzadkowice, Sokole, Starzawa, Strzel-
czyska, Sułkowszczyzna, Trzcieniec, Zako-
ściele i Zawada. W.adysław Jagiełło, wyno-
sząc M. do godności miasta i nadając mu pra-
wo magdeburskie, chciał tu mieć także kościół
paraf. i uposażył w r. 140+ plebana dwoma
łanami, łąką, karczmą, dziesięcinami z wójto-
stwa i wsi niektórych. Pierwotny przywilej
zaginął jednakże, a odnowił go dopiero Zy-
gmuntI w r. 1587. Przywilej ten zaczyna
się od słów: „My Zygmunt i t. d. oznajmuje-
my: Jako nam przełożono ze strony plebana
mościskiego, że zostający pod opiekuństwem
naszem kościół ś, Jana Chrzciciela w mieście
naszem M. pewny i dowodny na założenie i
uposażenie swoje miał niegdyś przywilej, ale
gdy go podczas napadu Turków przeszłemi
laty w pożodze utracił, upraszano nas, abyś-
my nowy przywilej wystawili i t. d. (ob. rkp.
w Bibl. Ossol., M 2264, str, 324 i Dodatek do

Gazety lwows. z r. 1854, M 19i20). W r.
1570 pomnożył utrzymanie plebana Zygmunt
August dziesięcinami z nowych wsi, pozakła-
danych w okolicy M., wrębem do lasów me-
dyckich, mościskich i t. p. W tymże roku
rozkazuje król Janowi Herburtowi z Felszty-
na, kaszt, sanockiemu i sście przemyskiemu,
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aby nie odmawiał dziesięcin z M. (ob. Arch,
Bernard. we Lwowie, O. t. 41, str. 941). Zy-
gmunt III zatwierdził dawne i przydał nowe

_ dochody kościołowi paraf. w r. 1625, równie
też Władysław IV w r. 1645, Michał Kory-
but nareszcie swem i sukcesorów swoich imie-
niem na zjeździe powszechnym koronacyjnym
15 października 1669 r. zatwierdził wszystkie
nadania powyższe. Ostatni ten przywilej,
obejmujący całą erekcyą od początku, podał
w całej osnowie „Przyjaciel chrześciańskiej
prawdy*, Przemyśl 1836, zesz, II, str. 108 do
115. Kościół paraf., fundowany przez Włady-
sława Jagiełłę w r. 1404, spalili Wołosi i Ta-
tarzy podczas napadu w r. 1498. Nowy ko-
ściół murowany wzniósł proboszcz miejscowy
Bartłomiej z Rohatyna około r. 1604, leczi
ten zrabowali i spalili Kozacy w r. 1648.
Kościół ten odnowiono i konsekrowano w r.
1658 pod wez. Ś. Jana Chrzciciela. Zbudowa-
ny w stylu mieszanym romańsko-gotyckim,
W Zakościelu, wsi sąsiedniej, jest kościołek
modrzewiowy pod wez, ś, Michała Archanioła.
Kościołek ten był niegdyś parafialnym, a akta
konsystorza przemyskiego wspominają o nim
pod r. 1397, jako o istniejącym już oddawna,
Do par. mościskiej wcielono go dopiero w r.
1602. Kościołek ten spalili Kozacy w r. 1648
wraz z ludem, szukającym w nim schronienia.
W M. był także klasztor i kościół ks. domini-
kanów, fundowany według Niesieckiego (,,Ko-
rona Polska'') przez Mikołaja Tarnowskiego,
kaszt. halickiego, za czasów Włądysława War-
neńczyka, według Barącza zaś („Rys dziejów
zakonu kaznodziejskiego w Polsce*, Lwów
1861, t. II, str. 462) przez Władysława Ja-
giełłę w r. 1406. Dobrodziejem klasztoru był
między innymi także Feliks Herburt, który
jego dotacyą powiększył łanem roli około r.
1611. Kościół ten zniesiono wraz z klaszto-
rem za Józefa II w r. 1788, a następnie obró-
cono na magazyn, który miasto nabyło w r.
1858 od rządu za protekcyą Agenora hr. Go-
łuchowskiego, pokryło w r. 1860 z własnych
funduszów dachem, zbudowało wieżę i umie-
ściło w niej zegar, poruczając wewnętrzną re-
stąuracyą osobnemu komitetowi. Komitet ten
od r. 1862 dokonał z ofiar miejscowych i oko-
licznych całego wewnętrznego odnowienia,
postawił trzy ołtarze, ambonę, organy, ławki,

zaopatrzył kościół w potrzebne aparaty a w r.
1868, za ostatni fundusz, zbudował sygnaturkę
na kościele. Później zebrano drogą składek
dalszy fundusz, potrzebny na zewnętrzną na-
prawę uszkodzonych murów kościoła i otyn-
kowanie, na zbudowanie przedsionka i zrestąu-
rowanie zakrystyi. W czerwcu r. 1884 ozdo-
biono fronton kościoła figurą, przedstawiają-
cą Chrystusa w Ogrójcu. Figura, utwór i dar
Jadwigi hr. Łubieńskiej, jest wyrzeźbiona  

Mos

w piaskowcu krajowym. Dawne akta wspo-
minają jeszcze okościele pod wez. $, Ducha i
o kościele pod wez. P, Maryi. Pierwszy z nich,
zniesiony przez cesarza Józefa, przeszedł po-
tem na własność prywatną; drugi, fundowany
według tradycyi przez syna mieszczanina Mo-
Ścickiego, kanonika krakowskiego, na miej-
seu gdzie stał domek ojca, zniesiony również
przez cesarza Józefa, nabyli później Rusini za
300 zł, i zamienili na cerkiew, Do dekanatu
mościskiego łacińskiego należą parafie: Hussa-
ków, Krukienice, Medyka, Michałówka, Mi-
żyniec, Mościska, Myślatycze, Pnikut, Rade-
nice, Radochońce i Stubno. Par. gr.-kat. ró-
wnież w miejscu, dek. mościski, dyee. przemy-
ska. Należą do niej: Lipniki, Rudniki i Zawa-
da. Parafia ta i cerkiew paraf. powstały na
początku XVII w. W lwowskiej proknra-
turze skarbowej znajdują się wierzytelne od-
pisy dokumentów odnośnych do tej sprawy.
Najważniejszym jest przywilej Herburta z r.
1604 następującej osnowy: Jam Szezęsny Her-
burt Dobromilski z Felsztyna, wiszeński, mo-
ściski i t. d. starosta. Oznajmujemy, iż przy-
kładem przodków moich idąc, nie widzimy nie
tak potrzebnego Rzeczypospolitej, ojczyźnie
naszej, jak pokój wewnętrzny, a mianowicie
między naszym, to jest polskim, a ruskim na-
rodem, z którym od 400 lat dom mój zawsze
w wielkiej zgodzie mieszkał, Przeto dobro po-
spolite, pokój święty, przykłady przodków
moich przed oczyma mając, z chęcią na to po-
zwalam, aby ludzie narodu greckiej religii
w mieście Mościskach cerkiew sobie zbudowa-
li, na co ja im dworek w mieście przy wale
leżący, nazwany Wójcie, dąję i z prawa mego,
które mam z wszystkim starostwem na ten
dworek, ustępuję. Pozwalając im u Króla Jm,
prawo sobie jako najlepsze na ten dworek
z sądkiem i ogródkiem, na którym już cerkiew
pobudowali, wyprawić, Będzie też tak cerkiew
sama, jako sadek, ogródek, pop tameczny ze
wszystkiemi sługami cerkiewnemi od wszel-
kich podatków, czynszów, pańszczyzn i in-
nych ciężarów zamkowych i miejskich wolny,
A jeżeliby się trafiła skarga jaka, tak na po-
pa samego, jak którego z ludzi, do służby
cerkiewnej należących, tedy nie kto inny,
tylko urząd duchowny przemyski sprawiedli-

wość z takiego czynić ma. Pozwalamy też
wrąb do lasów starostwa mościskiego popowi
samemu, za wiadomością urzędnika naszego,
tudzież w młynach bez miary mielenia. Na
co się podpisuję i pieczęć swą przycisnąć ka-
załem, Tak też i małżonka moja prawo wspól-

ne ze mną mająca. Dat. w Mościskach 12
stycznia r. 1604*. Według lwowskiej litopy-
sy „postawłeno cerkow w M. w I611, kotoryj
tam nikoły ne buło, bo ne wilno buło* (rkp.

| w Bib. Ossol, M 2410, str, 103). Drugi z ko-
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lei przywilej, nadany w r. 1631 przez Ma-|
ksymiliana na Przerębie Przerębskiego, kaszt.
sieradzkiego, referendarza koron., ochmistrza
królowej, mościskiego, śniatyńskiego, medyc-
kiego i lityńskiego starostę, i Annę Mohylan-
kę, wojewodziankę mołdawską, małżonków,
tak opiewa: „,Wszem wobec i t, d. oznajmuje-
my, iż pospólstwo religii greckiej w M. poka-
zało nam prawa od antecesorów naszych sta-
rostwa mościskiego, na dworek z sadkiem i
ogródkiem w mieście M. przy wale leżący,
zwany wójtowski, na którym dawno już cer-
kiew pobudowali z wielkim kosztem swoim,
przeto my mając wzgląd na to, aby do odpra-
wowania nabożeństwa według religii swojej
przeszkody nie mieli, pozwalamy im na takież
prawo, jako zdawna od antecesorów naszych
mieli i mają, i onych wcale we wszystkiem
zachowujemy i wolnemi popa i dwie chałupy,
w której Zubiek krawiec w jednej mieszka, a
w drugiej Kusznirka, na tym gruncie zbudo-
wane, czynimy od wszelkich podatków, czyn-
szów i innych ciężarów miejskich, Przydajemy
im do tego ćwierć roli do cerkwi na wycho-
wanie świeszczenników, Szmurdzyńską na Ru-
dnikach, podle Fedka Smarzyha z drugiej
strony Dubaszowska, tak jak sama w granicy
swojej jest i z łąkami, eo do roli należą. Do
tegoż nadajemy ogród za wałem na tymże
gruncie wójtowskim będący. Pozwalamy też
popowi samemu drew na opał w lesie wielkim
Sarnowskim, a to za wiadomością urzędnika
mego, także i mlewa bez miary w młynach
naszych; a jeżeliby się jaka skarga trafiła na
popa i sług cerkiewnych, tedy nie ma ich nikt
inny sądzić, tylko przemyskie duchowni, i
z nich sprawiedliwość czynić, na co wszystko
konsens u J. Kr. M. mają wyjednać*, Powyż-
sze przywileje potwierdzali królowie Włady-
sław IV, Jan Kazimierz i Jan Sobieski (ob.
Szematyzm dyec. przemyskiej z r. 1879, str.
246 i nast.). Do dekanatu gr.-kat. mościskiego
należą następujące parafie: Arłamowska Wo-

la, Balice, Bolanowice, Byków, Qzerniawa,
Hodynie, Hussaków, Krukienice, Laszki go-
ścinne, Małnów, Małnowska Wola, Mościska,
Myślatycze, Nowosiółki, Pakość, Radochońce,
Radynice, Rajtarowice, Sarny, Sokola, Sta-
rzowa i Twierdza, W M. jest szkoła etat,
męską 4-klas, i szkoła etat. 1-klas. żeńska,
2-ch doktorów medycyny, 1 chirurg, 7 aku-
szerek i | apteka, Miasto jest siedzibą sstwa,

sądu powiat., notaryatu, urzędu podatkowego
i pocztowego, tudzież rady i wydziału powia-

_ towego. Jest tu fundusz pożyczkowy dla prze-
mysłowcówi rękodzielników, założony w r.
1860 w celu wspierania podupadłych przemy-
słoweów. Majątek zakłądowy wynosi 600 zł.
Jest także szpital ubogich, założony przez
prebendarza Sebastyand Kozorowicza w r.
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1792, w celu utrzymania 8 ubogich do pełnie-
nia usług w kościele. Majątek zakładowy wy-
nosi 6536 zł. i 26 mr. 431 sążni kw. gruntu
z budynkami gospodarskimi. W r. 1884 było
800 zł. dochodu. Przełożonym jest miejscowy
pleban rz.-kat. Stan czynny majątku miej-
skiego wynosi 109,212 zł., stan bierny 3,127
zł. W r. 1884 było 9350 zł. dochodu. Prze-
mysł nieznaczny, W XVIII w. słynęły tutej-
sze tkalnie a Duńczewski pisze w r. 1749, że
ztąd pochodziły najlepsze płótna, które szły
nawet za granicę. Obecnie jest jeszcze kilku
nastu tkaczów, którzy po większej części tyl
ko grube płótna wyrabiają. Prócz tego są po-
wroźnicy (11), kuśnierze (8), krawcy (25, mię-
dzy nimi 14 żyd.), kowale (16), szewcy (30),
garbarz, cieśle (4), stolarze (6), siodlarze (4),
ślusarze (4), bednarze (2), kołodziej, garnearz,
szklarze (2), rzeźnicy (31). Z zakładów prze
mysłowych istnieją: cegielnia pospolita, bro-
war pospolity, młyn amerykański i młyn pa-
rowy. Handel miejscowy ogranicza się na tu-
tejszych targach i jarmarkach, na które zwy-
kle bydło, świnie, płótna, kożuchy, przędziwo
lniane i konopne, powrozy, miód, wosk, zboże
isól dostawiane bywają. Szczególnie słyną
jarmarki tutejsze na konie szlachetniejszej ra-
sy. Targi odbywają się co wtorki i piątki,
jarmarki 25 lutego, 24 czerwea (na konie), 10
sierpnia i 2 listopada (na konie), W M. jest
wiele sadów owocowych, zkąd owoce nawet
do Lwowa wywożą. Za czasów polskich nale-
żało miasto do dóbr koronnych w ziemi prze-
myskiej, województwie ruskiem i było sstwem
niegrodowem. Pierwotnie była to wieś, t. zw,
Mostycz. Władysław Jagiełło wyniósł ją do
godności miasta w r. 1404 i nadał prawo ma-
gdeburskie. Kazimierz Jagiellończyk potwier--
dził ten przywilej w r. 1491, nadając zarazem
przywilej na targi tygodniowe i jarmark ro-
czny. W r. 1498 napadli i zrabowali miasto
Wołosi i Tatarzy. Jan Olbracht mając wzgląd
na miasto zniszczone, uwolnił je w r. 1500 od
wszelkich podatków na lat ośm, a na trzy lata
od dostarczania podwód, W r. 1502 otrzymało
miasto znowu przywilej od Aleksandra. „Po-
nieważ nieprzyjaciel krzyża św.*, są słowa
przywileju, „do szczętu spalił miasto, pona-
wiając przeto zagładzie uległe przywileje, po-
zwaląmy rządzić się prawem niemieckiem,
bynajmniej nie używając praw i zwyczajów
powszechnych polskich i ruskich; jak dawniej
tak i nadal odbywać się mają bez żadnej prze-
szkody targ tygodniowy i dwa jarmarki do.

roku", Wr. 1524, gdy Oslam sułtan, brat
stryjeczny Sedetgiereja, rzucił się na Ruś
czerwoną, położył obóz pod  Mościskami,
„Ztąd puścił on trzydzieści tysięcy wojska
w zagony, pisze Bielski, „którzy w róż-
nych stronąch wielkie szkody poczynili, wsie
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i miasteczka popalili, ludzi wiele pojmali.
Czując że się król Zygmunt ku nim ruszył,
nazad od Mościsk odciągnęli.* Pod rokiem
1538 zapisane jest w metr, kor. ,,Decretum in-
ter tenutarium et cives Moscicenses ratione
praestandorum laborum' (Rkp. Ossol. Nr. 2836,
str. 75). W r. 1550 uwolnieni zostali mie-
szkańcy od opłaty myt mostowego, grobelne-
go itargowego w całem państwie, oprócz od
cła pogranicznego. Mimo ponawiane klęski
używali mieszczanie do połowy XVII wieku do.
brego bytu, Ubezpieczeni licznemi swoboda-
mi—(n. p. w r. 1552 immunitas oppidano-
rum de M, a theloneo (Rkp. Ossol, Nr. 2836,
str. 109); w r. 1557 confirmatio articulorum
pro parte sutorum oppidi Mościska (1. e. str.
250); w r. 1564 confirmatio artieulorum dolia-
torum, mensatorum, rotariorum et figulorum
opp. M. (1. c. str. 134); w r. 1566 privile-
gium opp. M. super liberum usum silyadrum ex
vieinitate capitaneatus Praemisliensis” (l. e.,
str, 141); w r. 1585 liberae super auctionem
thelonei in opp. M. (1. e., str, 167); w r. 1615
incorporatio agrorum et fundorum in villa Za-
kościele trans fluvium Wisznia, alias „Za Łę-
giem* oppidanis Moscicensibus in perpetuum
(1. e., str. 179); w r. 1622 confirmatio artieu-
lorum contubernii sutorum opp. M. (1. e., str.
184); w r. 1626 conserrvatio civium Moscicen-
sium circa eorum antiquas libertates (1, e., str.
168); w r. 1569 uwalnia Zyg, August miesz-
kańców wsi Laszki od dostarczania podwód

_ a obowiązuje ich w zamian do służby pieszej
w M., wynoszącej przez lato jedno po 8 dni,
ob. Arch, Bernard. (. t. 348, str. 582; w r.
1578 wzywa Stefan Batory Katarzynę z Dro-
hojowa, wdowę po Janie Herburcie, dzierżaw-
cy Mościsk, ażeby poddanych nie uciskali ro-
bocizną i podwyższaniem łanowego, ib. O. t.
387, str. 766; w r. 1617 nakazuje Zygmunt
III, spowodowany napadem i rabunkiem Moś-
cisk i innych dóbr królewskich, starostom, pod-
starościm i burgrabiom ziemi ruskiej, aby bu-
rzycieli spokoju publicznego więziono i pocią-
gano do odpowiedzialności, ib. C. t. 371, str.
1058)-—trudnili się handlem i przemysłem, ró-
żne znajdowały się cechy i rzemieślników po-
dostatkiem, Słusznie chlubi się też miasto,
że kilku ludzi nauką i pracą piśmienną słyn-
nych na świat wydało, a jak się wyraża Samuel
Nakielski w dziele „Miechovia*, wielkiego za-
wsze i znaąkomitego dowcipu byli Mościczanie.
„Na czele tych kładą nam akta krajowe nieja-
kiego Piotra z Mościsk, który w r, 1392 jadąc
na wyprawę litewską, Mościska razem z 5 fol-
warkami swej żonie Annie Zawiszance zapisał
w dożywocie, a potem, powróciwszy szczęśli-
wie, zdobywał zamki do Węgier przez Ludwi-
ka przyłączone: Jarosław, Przemyśl, Halicz,
Lwów, gdzie wsławiony męstwem zginąłć  

(Rkp. Ossol. Nr. 2865, str. 6 do 9). Z M. po-
chodził Melchior Mościcki, dominikanin, spo-
wiednik Zygmunta Augusta, sławny kazno-
dzieja sejmowy, żarliwy pogromca kacerzów.
Urodził on się tutaj w r. 1511 z ubogiej mie-
szeząńskiej rodziny. W młodym wieku za-
ciągnął się do dominikanów i posłany został
do Włoch na dokończenie nauk. Za powro-
tem do kraju sprawował kilkakrotnie urząd
prowincyała polskiego, dźwigaął wiele podn-
padłych klasztorów, wiele dóbr z obcych rąk
odzyskał, wskrzesił zniszczoną karność w pro-
wincyi. Wzgardził ofiarowanemi od Zyg. Au-
gustą biskupstwami kamienieckiem i przemy-
skiem, a nawet arcybiskupstwem lwowskiem,
a gdy się król dziwił, że: M. odrzuca arcybi-
skupstwo, rzekł tenże: „Najj. Panie! wolę być
najlichszym u dominikanów, niż kucharzem
i cześnikiem szlachty polskiej,* Umarł on w
r. 1591 w Krakowie (czyt. Ossolińskiego
Wiadomości histor.-kryt. do dziejów literatu-
ry polskiej; Dziennik wileński, 1820, t. I, str.
189 i Przyj. domo. 1851,str. 82), Z M. pocho-
dzili Mikołaj, Michał i Wojciech Mościecy,
dominikanie, spółcześnie żyjący, ze swych
dzieł i wymowy znani, Maciej i Jakób Mo-
ściecy, profesorowie wszechnicy krakowskiej;
Krysztof Sapalski (Sapelius), nauczyciel fizy-
ki w akademii zamojskiej, następnie kanonik
krakowski, sekretarz i lekarz nadworny Zy-
gmunta ILI i Władysława IV, zwany chlubą
i zaszczytem uczonych, zmarły w r. 1648.
Około r. 1670 zasłynął Jakób z Mościsk, mistrz
filozofii i uczony drukarz w Krakowie i we
Lwowie. „Z M. pochodził także ów Laskow-
ski, syn wójta, który się w Stambule zbisur-
manił i od sułtana Selima poselstwo u Zyg-
munta I w r. 1512 sprawował*  (Rikp. Ossol.
Nr. 1825). Plebanem mościskim był Jakób
Przyłuski, który chwyciwszy się nowatorstw
religijnych, porzucił plebanię, żonę pojął, zo-
stał pisarzem ziemskim krakowskim i w r.
1538 zbiór praw koronnych (Statuta Regni Pol,)
uporządkował. Plebanami mościskimi byli
także Samuel Ożga, biskup kijowski, i Fer-
dynand Kieki, arcybiskup lwowski. Dnia 3
marca r. 1606 nocowała w M. carowa Maryna,
żona Dymitra Samozwańca, z ojcem Jerzym
Mniszchem, w drodze ze Sambora do Moskwy,
W r. 1648 napadli na miasto Kozacy i zni-
szczyli kościół, Wojny, trwające odtąd w
Rzeczypospolitej bez przerwy czas dłuższy,
zniszczyły dobrobyt mieszkańców, W kilka
lat po wojnie szwedskiej przybyli lustratoro-
wie w r.1663 podają: „Uskarżali się mieszcza-
nie, że płacą pieniądze podwodne i dostarczą-
ja podwody dla posłów tatarskich i innych.
Wozu wojennego i pieniędzy eoronationis nie
płacą, Armata miejska: hakownic 37, szmi-
gownic 5, cechowej strzelby 77 sztuk." Wr.



1880 przybył cesarz Franciszek Józef w swej

podróży po Galicyi d. 4 września o 7 wieczo-

rem do Mościsk i udał się ztąd do Krysowie,

gdzie zamieszkiwał podczas kilkudniowych

manewrów, któresię odbywały w okolicy Mo-

ścisk. Miasto było niegdyś wałami ziemnemi
ufortyfikowane i posiadało 40 dział wałowych
i kilkadziesiąt szmigownie żelaznych, z których

dwie ostatnie w r. 1849 zabrano do arsenału

lwowskiego. Szczątki wałów, jeszcze dosyć
znaczne, znajdują się w stronie północnej i po-
łudniowej. W stronie płn.-wsch. są jeszcze
fundamenta jednej z bram miejskich. Brama
ta prowadziła na most, wiodący do zamku, bę

dącego w tem samem miejscu jak dziś pałac hr.

Cetnera. O tym zamku czytamy w lustracyi

zr. 1663: „,Zamek starodawny, blisko miasta,

w koło wałem otoczony, budynków i izdeb

jest niemało, które teraz po inkursyi nieprzy-

jacielskiej pobudowano.* Śluza do podnosze

nia wody napełniającej fosy około fortyfikacyj

miejskich tak była postawiona, że nieprzyja-

ciel usiłujący ją zniszczyć, narażony był na
krzyżowy ogień z miasta i zamku. Są jeszcze
na gruntach skarbowych w kierunku płd.-
wsch. o jakie 1000 kroków od miasta odległe,
w miejscu, które koło Mościsk najwyższy
punkt stanowi, wały, tworzące dość regular-
ny czworobok, według tradycyi ślady jakie-
goś dawnego obozu,  Mościski powiat (w atl.
Kummersberga karty: 20, 21, 380131: szt.
gen. Z. 6, 0.28 i29 iZ. 7, C. 28, 29), leży
między 49” 38' a 499 56' płn. szer. i m, 40937
a 410 10” wsch. dłg. od F., prawie w samym
środku Galicyi. Na zach. sąsiaduje z pow.

' przemyskim (wsie pow. mościskiego od płd.
ku płn.: Radochońce, Hussaków, Bojowice,
Moczerady, Balice, Lacka Wola, Czerniawa,
Starzawa i Kalników, wsie pow. przemyskie-
go: Grdeszyce,. Miżyniec, Boratycze, Chodno-
wice, Chraplice, Nowosiółki, Szechynie, Bu-
ców, Nakło i Stubno) na linii około 45 kil.

długiej;—na płn. z pow. jaworowskim (wsie

graniczne, ob. w t. 3, str. 525) na linii około

46 kil. długiej; —na wsch. z pow. gródeckim

(wsie w pow. mościskim od płn. ku płd.: Bor-

tiatyn, Dołhomościska, Nikłowice, Milczyce,

a w pow. gródeckim: Bodatycze, Milatyn i

Putiatycze) na linii około 14 kil. długiej;—na

płd.-wsch, z pow. rudeckim (wsie w pow. mo-

ściskim od płn.-wsch. na płd.-zach.: Milezyce,

Orchowice, Makuniów, Mokrzany MałeiWiel-

kie, Wiszenka, Chliple, Sudkowice, a w pow.
rudeckim: Szołomieńce, Jatwięgi, Uherce wie-

niawskie, Woszczańce, Kanafosty, Rozdziało-

wice, Kuprowice Stare, Kościelniki, Laszki

zawiązane i Niechowice) na linii około 3] kil.
długiejs—na płd, z pow. samborskim (wsie
w pow, mościskim od wsch, na zach.: Jatwięgi,
Chliple, Krukienice, Bolanowice, Radochońce; 
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wsie pow. samborskiego: Kornice, Więckowi-
ce, Sadkowice, Rajtarowice, Rogóźno i Bylice)
na linii około 21 kil. długiej. Miasto powia-
towe leży w środku powiatu. Najdalszy
punkt graniey płn.-zach. w Kalnikowie odda-
lony od M. w prostej linii o 21 kil., płn.
w Woli małnowskiej 15 kil. wsch. w Bortia-
tynie 22 kil., płd.-wsch. w Milczycach 26 kil.,
południowy w Jatwięgach 17 kil., południo-
wo-zachodni w Radochońcach 20 kil., zacho-
dni w Balicach 12 kil. Powiat zajmuje 707*55
kwadr. kil. obszaru i liczy 79 gmin a 58
obszarów dworskich. Gmin katastralnych jest
76. W obrębie sądu powiatowego leżą gmi-
ny: miasto Mościsk, miasteczka: Hussaków
i Krukienice z ob. 1 wsie: Balice z ob.,
Bojowice z ob., Bolanowice z ob., Bucho-
wice, Chliple z ob., Czerniawa, Czyszki z ob.,
Hankowice-Tułkowice z ob., Hodynie z ob.,
Horysławice z ob., Jatwięgi z ob., Jordanów=
ka z ob. Kalników z ob., Koniuszki zob.,
Krysowice z ob., Lacka Wola z ob., Lasz-
ki, Lipniki z ob., Lutków z ob., Małnów, Mał-
nowska Wola z ob., Moczerady z ob., Myśla-
tycze z ob., Ostrożec z ob., Pakość, Pnikut
z ob, Podgać, Radenice z ob., Radochońce
z ob., Rudniki z ob., Rustweczko z ob., Rzad-
kowice, Sokola z ob., Starzawa z ob., Strzel-
czyska z ob., Sudkowice z ob., Sułkowszczyzna,
Tamanowice z ob., Trzeieniec z 0b., Zakościele,

Zawada i Złotkowice z ob. W obrębie sądu pow.

sądowo -wiszeńskiego leżą gminy: miasto Sądo-

wa Wisznia z ob. i wsie: Arłamowska Wola
z ob., Bortiatyn z ob., Chorośnica z ob, Czy-

żowice z ob., Dmytrowice z ob., Dołhomościską
z ob., Dydiatycze, Hołodówka z ob., Kru-

lin, Księżymost, Kulmatycze z ob. Maku-

niów zob., Milezycez ob., Mistycze z ob.,

Mokrzany Małe z ob., Mokrzany Wielkie
z ob., Nikłowice z ob., Orchowice z ob.,
Podliski z ob., Sanniki z ob., Słabasz, SŚło-
mianka, Stojańce z ob., Szeszerowice zob.,
Tuligłowy z ob., Twierdza z ob., Wiszen-
ka zob., Wojkowice, Wołczyszczowice z ob.,
Wołostków z ob., Zagrody, Zarzecze i Za-

wadów. Przez południowy skrawek powia-
tu mościskiego przewija się główny dział

wodny europejski, Przeważna część powia=
tu leży w dorzeczu Wisły, za pośredni-

ctwem Wiszni i Buchty, dopływów Sa-
nu. Wisznia wchodzi tu od płd.-wsch., z po-
wiatu rudeckiego, z Jatwięgów, i płynie na
płn,-zach. przez Milczyce, Nikłowice i Dmy-

trowice, gdzie płn. przybiera kierunek; ztąd
na płn.-wsch, wzdłuż granicy Dmytrowie i
Sądowej Wiszni, a potem na płn. i płn.-zach.
przez wsch. część Sądowej Wiszni, wzdłuż

granicy Sądowej Wiszni i Zagród, na zach,

przez płn.-zach. narożnik Sądowej Wiszni, Tu-
ligłowy i Twierdzę, a w końcu na płn.-zach.
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przez Laszki gościńcowe, Podgać, Rudniki,
Hodynie, Czerniawę, Małnów, Kalników, i
wchodzi do Hruszowice w pow. jaworowskim.
Że znaczniejszych dopływów przyjmuje Wisz-
nią w obrębie powiatu od praw. brzegu: Ra-
ków, płynący z Rodatycz w pow. gródeckim
od wsch. na zach., zasilony od praw. brzegu
Oryskiem, nadpływającym od płn. z Ożomii
w pow. jaworowskim (nazwanym w dolnym
biegu Struhą), Złączone te dwa potoki pły-
ną od płn.-wsch, na płd.-zach. i wpadają de
Wiszni w Sądowej Wiszni. Nowy Potok (al.
Chorośnica) płynie z Siedlisk w pow. jawo-
rowskim od płn.-wsch., przez Chorośnicę na
płd.-zach., a wpada w Twierdzy do Wiszni.
Czarny Potok (ob.) płynie z Bonowa w pow.
jaworowskim, od płn.-wsch. na płd.-zach, przez
Arłamowską Wolę, a wpada do Wiszni w Lasz-
kach gościńcowych, Mały potok, na mapie
Kummersberga zwany „Litowiska”, płynący
przez płd.-wsch, część Małnowa. Zmaczniej-
szy potok płynący z Sarn w pow. jaworow-
skim, od płn.-wsch. przez Wolę Małnowską i
Małnów na płd.-zach. Potok płynący z Woli
gnojniekiej w pow. jaworowskim, od płn,-
wsch., przez Kalników, na płd.-zach. Z lew.
brzegu wpadają do Wiszni: Kotyliczek (na
mapie Kummersberga) płynący z Orchowice
na płn, Młynówka (na mapie Kummersberga)
płynąca z Dydiatycz na płn.-zach. przez Wo-
łostków, Stojańce, Zawadów i na płn. przez
Twierdzę, gdzie wpada do Wiszni, Siecza
(al. Czarny, ob, t. I, str, 768, także Nieczna),
powstająca w Krukienicach ze strumyków,
nadpływających z Chlipla, Ostrożeai płd.-zach.
Krukienie, a płynąca na pła.-zach, do Pako-
ścia, ztąd na płn. do Mościsk, a w końcu zno-
wu na płn.-zach, do Hodynia, gdzie wpada do
Wiszni, Ze znaczniejszych jej dopływów wy-
mieniamy,od praw. brz. Siekanice (al. Sanni-
ki), nastającą w Wołczyszczowicąch, a płyną-
cą na płn.-zach. przez Mistycze, Sanniki i Li-

- pniki, gdzie na granicy Zakościela wpada do
Bieczy,—od lewego zaś boku Babicę (al. Ricz-
kę), nastającą w Myślatycząch, a płynącą na
płn. przez Koniuszki Nanowskie, Rustweczko

_1 Trzeieniec (gdzie z praw. brz, przyjmuje po-
tok Parny, a zlew, brz. pot. Balicki), w koń-
cu zaś na płn,- wsch, przez Lacką Wolę do Ho»
dynia, gdzie wpada do Sieczy. Wody z płd,-
zach. części powiatu płyną również do Sanu,
ale za pośrednictwem pot. Buchty (ob.), do-
pływu Wiaru. Wchodzi on z Gdeszyc (w pow.
przemyskim) od płd.-zach. do Radochoniec,
płynie na płn, do Hussakowa, gdzie skręca na
zach, i uchodzi do Chraplie w pow, przemy-
skim. Od praw. brz. przyjmuje Buchta w o-
brębie powiatu pot. Sołotwinę, Ta nastaje
w Moczeradach, płynie na płd, przez Złotko-
wice, tu po przyjęciu znaczniejszego dopływu 
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Zazawki, od lew. brz., z Bolanowie, skręca na
zach., płynie do Horysławie, przybiera kieru-
nek płn.-zach, i wchodzi do Hussakowa, gdzie
wpada do Buchty, Południowe kończyny
powiatu należą do dorzecza Dniestru. Przez
płd. krawędź Radochoniec mianowicie płynie
od zach., z Czyszek, na wsch., do Rogóźna,
pot. Radochońce, dopływ Błożewki, wpadają-
cej do Strwiąża;—z Jatwięgów podążają małe
strugi na płd. również do Błożewki;—w Wi-
szence zaś nastaje pot. Wiszenka (al. Wisznia),
dopływ Dniestru, i płynie na płd.-wsch.
wzdłuż granicy Mokrzan Wielkich do Roz-
działowie w pow. rudeckim, zabierając kilka
strug małych z Mokrzan i Makuniowa, Bieg
Wiszni domaga się regulacyi na całej długo-
ści w pow. mościskim, gdyż rzeka ta z powodu
licznych zakrętów, jakimi płynie, przy każdem
wezbraniu niszczy wielką ilość uprawnych
gruntów, Drenowanie przeprowadzono już
w niektórych miejscowościach powiatu. Zy-
gmunt ks. Drohojowski przeprowadził je w r.
1863 na przestrzeni 25 morgów, a później
Ww Krukienicach na przestrzeni 90 morgów,
4 tych 80 mr. wydrenowano rurkami na miej-
scu wyrabianemi, 10 mr. zaś faszynami; nie-
które kawałki osuszono za pomocą koryt z bru-
sów dębowych, Próbowano także drenowania
w Balicach i Dydiatyczach, Powiat zajmuje
część pagórkowatej krainy między Sanem,
górnym Dniestrem i Roztoczą żółkiewską, Pa-
górkowatą tę krainę przerzyna dolina Wiszni
od płd.-wsch. na płn.-zach,, i doliny jej do-
pływów. Dolina Wiszni, węższa na wscho-
dzie, rozszerza się od Twierdzy, począwszy ku
płn.-zach, coraz bavdziej i jest w tej drugiej
połowie przeważnie moczarzysta. Spadzistość
jej oznaczają następujące liczby: 239 m. w Ni-
kłowicach, 218 m. w Sądowej Wiszni, 209 m,
w Laszkach gościńcowych, 203 m. w Hody-
niu, 200 m. w Starzawej, 194 m. w Kalniko-
wie (najniższy punkt w powiecie), Pagórki
towarzyszące biegowi Wiszni, zbliżone doniej
we wsch. części biegu, oddalają się w części
płn.-zach, coraz bardziej. Znaczniejsze z tych
wyniosłości są na praw. brz. od wsch. ku płn-
zach.: w Nikłowicach Serwaczauka 309 m.i
Czerniczyna 320 m. (znak triang.); w Bortią-
tynie Bortiatyn 280 m. (zn. tr.); w Arłamow-
skiej Woli Skowliwka 234 m. (zn. tr.) i Jiwą
418 m. (zn. tr.); w Małnowie Łukowa 250 m.
(zn. tr,);—na lew. brz. wznoszą SIĘ: w Orcho-
wicąch Mohylice 300 m.; w Makuniowie jedno
wzgórze na płd. od zabudowań wiejskich 320
m, (zn. tr.); w Wołostkowie Łysa Góra 279
m,; w Królinie Bukowiec 295 m, (zn. tr.);
w Mistycach Grlistek 305 m.; w Wołostkowie
Oczkowice 305 m.; w Trzcieńcu Za sośniną
295 m.; w Czerniowej Buczki 249 m. (zn. tr.);
w Starzawej Turzyna 218 m. (zn. tr.); w Ba-



 

licach Janaczów 297 m. (zn. tr.); w Myślaty-
czach Myślatycze 306 m.; w Moczeradach
Dworzyska 508 m. (zn, tr.); w Hussakowie
Sosnowice 260 m. (zn. tr.)) w Radochońcach
Korpakówka 310 m. (zn. tr.), W płd. krawę-
dzi powiatu wznoszą się przeważnie na dziale
wodnym od wsch. ku zach,: w płd, stronie
Wołezyszczowie Bobówka 325 m. (zn. $r:);
w Podliskach Czerniawa 310 m. i Za brodz-
kiem 317 m. (zn. tr.); w płn. stronie Ostrożea
Ostrożec 315 m. (zn. tr.); w Bolanowicach, na
samej granicy powiatu, Tarabicz 313 m. w le-
sie t. n. i Dobroszyn 322 m. (zn. tr.); w Ra-
dochońcach Połoczyska 328 m. wlesie t. n.;
w płd. zaś kończynie powiatu wznosi się na
praw. brz, Radochońca w lesie Za błotem,
szczyt jeden do 337 m. Jest to najwyższy
punkt w powiecie. Powiat mościski zajmuje
1'9357 kwadr. miryametrów przestrzeni. Roli
ornej jest w powiecie 76,994 mr., t.j. 6019
proc. (Gleba przeważnie żytnia. W okolicy
Mościskina zach. od M., koło Rudnik, Lackiej
Woli, Balie i Hussakowa jest gleba pszenna,
Ogrody zajmują 2,215 mr., t.j. 1:739/,; łąki
18,175 mr., t.j. 10:30%/,; pastwiska 11,144
mr., t. j. 8:71; stawy 1 moczary 71 mr., t.j.
0:06%,; lasy 19,766 mr., t. j. 15:450/,, a mia-
nowicie lasy niskopienne 17,622 mr., a wyso-
kopienne 2,144 mr. W lasach niskopiennych
przeważającym rodzajem drzew jest grab,
brzoza i osika, w lasach wysokopiennych so-
sna pospolita, Południowa strona powiatu
jest mąd wyraz lesistą i przedstawia lasy
zwarte, z silną produkcyą; północna część po-
wiatu natomiast jest prawie bezleśna. Grunta
nieurodzajne, wydmy piaszczyste, zajmują 531
mr. W r. 1888/4 przedsięwzięto uprawę tych
wydm piaszczystych i aż dotąd zadrzewiono
około 100 mr. sośniną. W płd. stronie po-
wiatu są wielkie torfowiska w Mokrzanach
Małych i Wielkich, gdzie się już eksploatacya
odbywa, dalej torfowisko na 200 mr. w Ma
kuniowie i na 130 mr. w Radochońcach, w le-
sie. W nizinnej, płn. części powiatu, znajdu-
jemy rozległe, chociaż niegłębokie torfy nad
Wiszenką, w Czerniawie, Starzawie i Stubnie.
Według obliczeń z 31 gruduia 1880 r. było
w powiecie 13,388 koni (właścicieli 5151);
24,068 sztuk bydła rogatego (właścicieli
8858); owiec 988 (właścicieli 116); świń 4920
(właścicieli 2989); kóz 6 (właścicieli 2); mu-
łów iosłów 11 (6 właścicieli). O rozwoju

pszczelnictwa dadzą wyobrażenie daty nastę-
pujące: pni było 2364, a gospodarzy trudnią-
cych się pszczelnictwem 328. Ludności było
wedle obliczeń z 1880 r. 68,190 (wedle spisu
z 1869 r. 62,797, zatem przybyło 5393 mk.),
Między tą ludnością było męż. 33,800, a kob.
34,390); ludności krajowej 67,990, pozakrajo-
wej 200. Pod wzylędem wyznania było:
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20,914 mk. wyznania rzym.-katol., 41,155
wyznu. gr.-katol., 70 wyzn. nieunickiego, 119
wyzn. augsburskiego, 15 wyzn. helweckiego;
21 menonickiego, 5890 izraelickiego. W sto-
sunkąch towarzyskich używało języka pol-
skiego 26877 mk., języka ruskiego 40355 mk.,
języka niemieckiego 919, innych języków 7.
Ze względu na stopień wykształcenia było
5521 mk, (8:100/,) umiejących czytać i pisać
(3531 męż., 1990 kob.), 2865 (4:200/,) umie-
jących tylko czytać (1614 męż., 1251 kob.),
59804 (87:70%/,) nieumiejących ani czytać
ani pisać (28665 męż., 31139 kob.). Ślepych
było 81 męż., 88 kob., głuchoniemych 35
męż., 19 kob., obłąkanych 2 męż., 2 kob., umy-
słowo niedołężnych 22 męż., 9 kob. Przemysł
nieznaczny. Oprócz gałęzi przemysłu, rozwi-
jających się w M. samych, zasługują jeszcze
na wymienienie: gorzelnie: w Bolanowicach,
Chorośnicy, Horysławicach, Krukienicach, La-
ckiej Woli, Nikłowicach, Radenicach, Rado-
chońcach i Wiszence,—browary: w Bolanowi-
cach, Radochońcach i Sądowej Wiszni,—młyn
parowy w Balicach, młyny amerykańskie
w Rudnikach i Sądowej Wiszni, wiatrak
w Wołczyszczowicach, mydlarnia w Sądowej
"Wiszni, fabryka spodiam w Krukienicach,
olejarnia w Sądowej Wiszni, tartak wodny
i fabryka posadzek w Krukienicach, wyrobów
z drzewa dostarcza Sądowa Wisznia, pomniej-
szych wyrobów tkackich Słomianka i Stojań-
ce, szewstwo rozwija się na większe rozmiary
w Hussakowie i Krukienicach. Uprawa chmie-
lu kwitnie w Krukienicach i Mokrzanach,
Zdrój mineralny jest w Jordanówce. Z koń-
cem r. 1877 było w powiecie dróg rządowych
31,750, dróg powiatowych 11,100, dróg gmin-
nych 191,545 kil., razem 234,395 kil, Gro-
ściniec lwowsko- przemyski wchodzi tu z Ro-
datycez w pow. gródeckim, a idzie lewym brze-
giem Rakowa na zach., przerzynając płn. część
powiatu, przez Dołhomościska, Sądową Wisz.
nię, a potem lewym bokiem Wiszni, przez
Tuligłowy, Słomiankę, Twierdzę, zkąd po-
cząwszy oddala.się coraz bardziej od Wiszni
i idzie przez Laszki gościńcowe, Zawadę, Mo-
ściska,j Bułkowszczyznę, Trzcieniee i Lacką
Wolę do Szechyń w pow. przemyskim. Kolej
żelazna Karola Ludwika idzie w tym samym
kierunku Go gościniec lwowsko-przemyski,
naprzód po nad praw. brzegiem Rakowa przez
Bortiatyn, gdzie przerzyna dopływ Wiszni,
Struhę, i ma stacyą Sądowa Wisznia, nastę-
pnie prawym brzegiem Wiszni przez Zagrody,
Zarzecze, Tuligłowy, Chorośnicę, gdzie ma

stacyą, ztąd, przerzynając Chorośnicę al. No-

wy potok, przez Arłamowską Wolę, Podgać,
Sokolę na płn.-wsch. W Sokoli skręca na
pid.-wsch., przerzyna Wisznię i Sieczę, idzie
przez Hodynie (stacya Mościska), Sułkow-
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szczyznę, oddalając się corąz bardziej od lew.
brz, Wiszni do Trzćieńca, a ztąd na płn.-wsch.
przez Lacką Wolę, gdzie znowu skręca na

 płd.-wsch. do Szechyń w pow. przemyskim.
Podatki bezpośrednie, wyznaczone do poboru
na rok 1888, wynosiły: gruntowy 70,652 zł.
40 et., domowo-klasowy 19,045 zł. 81 et., do-
mowo-czynszowy 3,097 zł., zarobkowy 4,975
zł., dochodowy zaś z końcem 1882 roku 6,721
zł. Razem 104,491 zł. 21 ct. Na ilustracyą
stosunków ekonomicznych przytaczamy nie-
które daty, wyjęte z .,Wiadomości statysty-
cznych*, wydawanych przez krajowe biuro
statystyczne. (Cena roli włościańskiej za mr.
wynosiła (według wykazów z r. 1877/8) naj-
niższa 40 do 60 zł., średnia 70 do 120 zł., naj-
wyższa 130 zł. Cena łąk włościańskich naj-
niższa 60 zł., średnia 80 do 150 zł., najwyższa
300 zł. za mr. Cena pastw. włościańskich naj-
niższa 20 zł., średnia 50 do 60 zł., najwyższa
300 zł. za mr. Cena lasów włościańskich naj-
niższa 20, najwyższa 200 zł. za mr. Wydzier-
żawianie gruntów włośc. odbywa się po cenie
najniższej 2 zł., a najwyższej 8 zł. za mr, od
roku. Cena inwentarza włośc, w jesieni: za
konia 5 zł. najniższa, 30 zł. średnia, 50 zł.
najwyższa;—za krowę 15 zł. najniższa, 25 zł.
średnia, 35 najwyższa;—za wołu 30 zł. naj-
niższa, 50 zł. średnia, 80 zł. najwyższa. Grun-
ta większej własności są w pow. mościekim,
jak i w innych pow. Gralicyi, bardzo rozrzu-
gone. Nie usiłowano tu nawet skupiać grun-
tów przez wymianę, bo chłopi temu są zwykle
przeciwni, z obawy aby im kiedyś dwór od-
danych w zamianę gruntów nie odebrał na
podstawie ksiąg metrykalnych. Cena roli naj-
niższa wynosi 60 zł., średnia 100 do 120 zł,,
najwyższa 150 zł.; cena łąk najniższa 80 zł.,
średnia 150 zł, najwyższa 200 zł.; cena pa-
stwisk średnia 46 do 60 zł. Czynsz dzierżaw-
cy od mr. przy dzierżawie całych folwarków
wynosi 5 do 10 zł., przy dzierżawie pojedyń-
czych parcel 13 zł. Wydzierżawionych ma-
jątków jest dosyć, a w znacznej części izrae-
litom. Dzierżawcy żydzi mają zwykle po
kilku spólników i biorą się do dzierżaw skład-
kowym kapitałem, zresztą do gospodarstwa,

' jakie om prowadzą, nie potrzeba kapitałów,
Albowiem nawet gdy posiadają własny kapi-
tał, nie wkładają go w ziemię, ale raczej od-
dają się „spekulacyi, Zwykle nie mają oni
żadnego inwentarza roboczego, ale posługują
się inwentarzem chłopskim, Opłakane są

stosunki co do sprzedaży lasów w tym po-
wiecie, a mianowicie: w okolicy Sądowej
Wiszni, Pomimo, że okolica tutejsza wca-
le nie obfituje w lasy wysokopienne, wy-

 przedaże tychże wciąż się zdarzają i to
zawsze pod najgorszymi dla sprzedającego
warunkami, Albowiem właściciele tutejsi 

nie mają pojęcia o handlu produktami leśnymi,
o taksacyi pojedyńczych pni, o wydatności
drzewa w pewnej przestrzeni. Powiat two-
rzy wraz z pow. jaworowskim jeden okrąg
szkolny, a siedziba rady szkol. okręg. w Jawo-
rówie, Szkoły powiatu (prócz 4 kl. w Mo-
ściskach): 3-klas. w Sądowej Wiszni, jednokl.
w Arłamowskiej Woli, Balicach, Bolanowi-
cach, Bortiatynie, Buchowicach, Czerniawej,
Dmytrowicach, Dołhomościskach , Dydiaty-
czach, Hodyniu, Hussakowie, Krukienicach,
Krysowicach, Lackiej Woli, Laszkach gościń-
cowych, Lipnikach, Małnowie, Małnowskiej
Woli, Milezycach, Mokrzanach Wielkich, Ni-
kłowieach, Orchowieach, Podliskach, Radeni-
each, Radochońcach, Starzawie, Sokolem, Sto-
jańcach, Strzelczyskach, Trzcieńcu, Tuligło-
wach, Twierdzy, Wołczyszczowieach, Wołost-
kowie i Złotkowicach; filialne w Mistycach,
Ostrożcu, Pakościu i Tomanowicach. Jest za-
tem szkół 41, same ludowe. Doktorów medy-
cyny jest w powiecie 3 (2 w Mościskach i w
Sąd. Wiszni), chirurgów 2 (w M. i Sąd, Wisz.)
akuszerek 12 (7 w. M., 4w Sąd. Wiszni
i w Husakowie); aptek 2 (w M. i Sąd. Wisz,),
Starostwo mościskie leżało w ziemi przemys-
kiej « wojew. ruskiem; należały do niego miasta
i wsie: Czerniawa, Sokola, Małnow, Strzelczy-
ska, Rzadkowice, Zakościele, Arłamowska Wo-
la, Rudniki ruskie i lackie, Wola Rudnicka,
Sarny, folwarki w Mościskach i Rudnikach,
Z pośród starostów mościskich możemy wymie-
nić następujących: Jam S$. Herburt około r.
1576 i 1600; Przerębski Maksymilijan, woj.
łęczycki, w r. 1613; Jan Stanisław Jabłono-
wski, woj. ruski, około 1647 r.; Stanisław Re-
wera Potocki od 1650 do 1667 r.; Jan na Ja-
błonowie Jabłonowski, woj. wołyński, od 1671
do 1705 r.; Jan Klemens Branieki, kaszt, kra-
kowski, hetm. w. k., ilzabela z Poniatowskich
w chwili zaboru Galicyi, Według inwenta-
rza z r. 1768 wynosiła prow. tego starostwa
63,436 złp. 24 gr., z czego kwarta 15,859 złp.
6gr. Wr. 1787 oddał rząd austryacki to
starostwo Ignacemu hr. Cetnerowi jako czę-
ściowy ekwiwalent za Nadwornę. 5.) M.,
al. Mościska, Mostyszcze, nazwa miejscowo-

ści, wzmiankowana w dokumencie Władysła-
wa Jagiełły z r 1407 (A. G.Z. t. VII, str.
50), potwierdzającym uposażenie władyctwa
przemyskiego. Właściwie zwała się ta miejsco-

wość Mostyszcze, jak zaktów archiwum miej-
skiego w Przemyślu wynika. Dziś ani ślad
tej nazwy nie pozostał, Grunta tej wioski
miał San zabrać, tak przynajmniej twier dzono
według aktów z XVII w. Ze względu jednak-
że, że do dziś posiada biskupstwo przemyskie
obrz. gr.-kat. pod miastem, nad Sanem, wioskę
nazwaną Wilcze, która t0 nazwa pojawia się

dopiero w XVII w., jest wiele prawdopodo-
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bnem, że owe Mościska są dzisiejszą wsią Wil-
cze, Ludwik Dziedzicki.

Mościska, wierch w Karpatach spiskich,
ob. Frankowa Mała i Wielka,
Mościska, niem. Mosczisk, huta szklana

w Gardowicach, pow. pszczyński,
Mościska 1.) niem. Moschiska, wś, pow.

starogardzki, st. p., par. kat., szkoła, okr. urz.
stanu cywil. Lubichowo, par. ew. Borzechowo;
M. mają 8 gburskich posiadł, i 2 zagr., 1055'44
mr, obszaru, 81 mk., 47 kat., 34 ew., 11 dm.;
odl. od miasta pow. 2 mile, M. leżą w okolicy
przez Lasaków zamieszkałej. 2.) M., niem.
Nicolathorst, kol., pow. ządzborski, st. p. St.
Ukta. Jest to nowa osada, założona dopiero
około 50 lat temu przez sektę Filiponów (ob.
Toeppen: Gresch. Masurens, str. 451). 3.) M
pow. wejherowski, ob. Karlikowo. _ Kś, Fr.

Mościsko, niem. Moschuetz, wś i gm., pow.
wyrzyski, 20 dm,, 188 mk., 114 ew., 69 kat.,
2 żyd., 22 analf, Poczta i tel. w Wysoce, 6
kil., gość. o 4 kil., st. kol. żel. w Miasteczku
o 9 kil. w Białośliwiu o 12 kil. 2.) M., dom.,
12 dm., 229 mk., 191 ew., 38 kat., 84 analf,
Z, Kistrzynkiem ma 5242 mr. rozl. M. St.

Mościsko, kolonia w Laskowicach, pow.
olawski, |

Mościszcza, wś, pow. kijowski, ob. Mo-
styszcze.

Mościszcze 1.) al. Porzecze, pow, dzisień-
ski, w 2 okr. pol., gm. Postawy, okr. wiejski
woropajewski, o 31 w. od gminy a 738 w.od
Dzisny, 3 dm., 52 mk. (22 dusz rew.). 2.) M.,
zaśc. pryw., pow. dzisieński, w 2 okr. polie.,
092 w. od Dzisny, | dm., 9 mk, prawosł,
3.) M., folw. nad jez. Kociłowo, pow. dzisień-
ski, w 3 okr. polic., o 39 w. od Dzisny, 1 dm.,
13 mk. kat. 4.) M., zaśc., pow. dzisieński,
w 3 okr. polie,, o 771/ w. od Dzisny, 1 dm,,
6 mk. starow. 5.) M., wś, pow. dzisieński,
w 4 okr. polic,, gm. Mikołajewo, okr. wiejski
Dryhucze, o 16 w. od gm., 4 dm., 44 mk. pra-
wosł, (21 dusz rew.), należy do dóbr Dryhu-
cze Korzeniowskich. 6.) M., wś włośc., pow.
oszmiański, w 1 okr. pol., gm. Holszany, okr.
wiejski Gorechowszczyzna, łącznie z wsią Ru-
dnią 11 dusz rew. 7.) M., wś, pow. oszmiań-
ski, w 1 okr. polie., o 82 w. od Oszmiany, 18
dm,, 120 mk., w tej liczbie 32 kat. i 88 sta-
row.; dom modlitwy starowierów, 8.) M,
zaśc., pow, wilejski, w 1 okr. polic., gm. i okr.
wiejski Mołodeczno, o 4 w. 0d gm. a 16 w.
od m, Wilejki, przy b. dr. poczt, z Mołodecz-
na do Wilejki, | dm., 10 mk. prawosł, 9.) M.,
os. karcz., pow. wilejski, w 1 okr. polie., o 50
w. od m, Wilejki, przy: b. dr. poczt. z m. Ilii
do m. Radoszkowie, 1 dm., 4 mk. żyd. 10.) M.,
2 zaśc. włośc., pow. wileński, w 4 okr. polie.,
gm, Bystrzyca, okr, wiejski Rubno, o 12 i 15
w. od gminy; 1-szy ma 1 duszę, 2-gi 8 dusz

z
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rew.; należały do dóbr rząd. Ławaryszki. 11.)
M., folw., pow. bobrujski, 3'/, włók, od 1859
r. własność Staniszewskich, 12.) M., trzy po-
bliskie zaśc., pow. bobrujski, w okr. police,
hłuskim, par. kat, Hłusk, przy gościńcu z mia-
steczka Nowe-Dorohi i wsi Pastowice do Hłu-
ska, wszystkie 3 zaścianki mają 7 osad; miej-
scowość poleska, grunta lekkie. 13 ) M., folw.
izaśc., pow. borysowski, pomiędzy kotlinami
Berezyny i Serguta, tam gdzie się ten rozle-
wa w jeziora Mańce i Pławio, przy drodze ze
Słobody do Osieciszcza, Folw., dziedzictwo No-
wodworskich, ma 4 wł, obszaru; zaśc. 2 osad;
miejscowość odludna, nizinna, grunta lek-
kie, łąk dość. 14.) M., wś, pow. borysowski,
w l okr. polic. chołopieniekim, u źródeł rzki
Biereżnicy Cchowskiej, 14 osad; miejscowość
dość lesista. 15.) M., zaśc., pow. borysowski,

przy szlaku Batorowym, na płd. krańcu jez.
Miadzieł, z rozlewu Berezyny uformowanego;
jedna osada, łąk obfitość, grunta lekkie. Na
przepaścistem bagnie przedhistoryczna grobla
z kamienia i most. W okolicy wiele kurha-
nów; dla archeologów ciekawa miejscowość.
'16.) M. al. Somowicze, zaśc. w płd.-zach, krań-
cu pow. borysowskiego, w okr. polie. łohoj-
skim, 2 osady; miejscowość głucha, poleska.
17.) M., dwa małe zaśc. po obu stronach rz.
Berezyny, pow. borysowski, w okr, police. do-
kszyckim, o 1 milę na płd. od m. Berezyny,
przy drodze z Lipska do Lipniaków, w miej-
scowości nizinnej, odludnej położone, każdy
ma jednę osadę, łąk obfitość. 18.) M., 8 po-
bliskie zaśc. po obu brzegach rz. Cny, pow.
borysowski, w okr. pol. łohojskim; dwa z nich
mają po 7 osad, trzeci jednę; miejscowość po-
leska, grunta lekkie, łąki obfite. 19.) M., wś
nad rz, Cieplonką, dopływ. Ptyczy, pow. ihu-
meński, w okolicy pomiędzy Jaczonką i Osoką,
5 osad. 20.) M., wś w płn. str. pow. mińskie-
go, w pobliżu bezim. dopływu Usiaży, 4 08,;
miejscowość poleska. 21.) M., cztery pobli-
skie zaśc. (Besarabskie, Ługowe, Kołodziej-
skie i Borowiekie), pow. miński, w okr. police,
kojdanowskim, par. kat. kojdanowska, o kilka
w. od st, dr. żel. moskiewsko-brzeskiej Nieho-
rełe, do dom. Niehorełe należące, mają 19 0s.;
grunta i łąki wyborne, miejscowość dość le-
śna, równa. 22.) M., wś, pow. nowogródzki,
w 1 okr. polic. niehniewiekim, gm. Wsielub,
w połowie drogi pomiędzy Nowogródkiem i
Wsielubiem; ma 3 osądy; miejscowość falista,
dość leśna, grunta dobre. 28.) M., wś, pow.

piński, w 1 okr, polie. łohiszyńskim, gm. Po-
host, przy drodze z Pohosta przez Czuchowo
do Łyszczy i Łohiszyna, 6 osad;piaski, głuche
Polesie, 24.) M., dobra, pow. lepelski, w 4

okr, pol., gm, i okr. wiejski Kublicze. 25.) M.
(Mostiszcze), wś, pow. mohylewski, gm. Nież-
kowo, 34 dm., 195 mk., z których 30 zajmuje
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się przeróbką materyałów leśnych (obody,
obręcze, chomonty, deski, klepki, dranice i
gonty). 26.) M., wś, pow. klimowicki, gm.
Zagustyn, 16 dm., 66 mk. J. Krz. i A. Jel,
Mościszewo, folw., pow. szubiński, | dm.,

7 mk,, należy do gm. Wenecyi. Poczta w Gą-
sawie.
' Mościszki, zaśc. pryw., pow. Święciański,
w 1 okr. polic., 2 dm., 6 mk. katol., 9 żydów.

Mościszki, wś uad jez. Morka, pow. ko-
ściański, par. Lubin, 17 dm., 110 mk., wszy-
scy kat., 33 analf, Poczta w Dalewie o 8 kil.,
gość. 0 5 kil., tel. i st. kol. żel. w Kościanie
o 24 kil. 2.) M., niem, Seebriick, królewszczy-
zna, 2093 mr. rozl., 5 dm., 98 mk., 11 ew., 87
kat., 32 analf. M. pierwotnie stanowiły roz-
legły obszar lasów książęcych. Powstałą śród
nich wieś nadał w 1246 r. Przemysław, ks.
wielkopolski, klaszt. benedyktynów w Lu-
biniu. Według regest. pobor. z 1580 r. było
w M. 7 łanów kmiecych 4 ogrodziarzy i 3 ła-
ny sołtysie (Pawiń. Wielk, I: 76). Dzisiejsza
królewszczyzna wraz z leśnictwem MHerren-
wald jest zapewne dawnym folwarkiem kla-
sztornym, który po kasacyi klasztoru prze-
szedł na rzecz rządu.
Moscznitz (dok.), ob. Moszczenica.
Mosdzehnen (niem.), ob. Mozdzany.
'Mosebruch (dok. 1345), bagno pod Jonko-

wem (ob ), w pow. olsztyńskim (ob. Cod. dipl.
Warm,, IL, str. 59).
Moselach (Stary i Nowy, Ali i Neu), wś i

_kol., pow. brzeski, M. Stary w 18458 r. 18
dm., 113 mk, (26 kat.), par. ew. Ciepłowice,
kat. Lubusz; nadleśuictwo królewskie. M, Sta-
ry, 10 dm., 68 mk.
_Mesenen (niem.), wś dziś nieznana, pow.
węgoborski, W M. Olbracht nadaje r. 1522
Janowi Dorszowi mająteczek za Rapą, który
przedtem miał w posiadaniu Jakób Kukułka
(Kuckuka), na prawie magdeburskiem, z obo-
wiązkiem służby przy polowaniach, ile razy
go starosta węgoborski wzywać będzie (ob.
Kętrz.: O ludn. pol., str, 531). Kś. Fr.
Mosens (niem.), dobra ryc., pow. morąski,

st. p. Zalewo 4 kil. odl., okr. urz. stanu cywil.
Arnsdorf. Ma 282 ha roli or. i ogr., 25 łąk,
4 past., 7 nieuż,, | wody, razem 319 ha, czy-
sty dochód z gruntu 3336 mrk. Kś. Fr.
Mosgau (niem,), ob. Mozgowo.
Mosiejewicze, wś w płn.-zach. stronie pow.

bobrujskiego, nad Ptyczą, gm. życińska, przy
drodze z Krynek i Nowych Falicz do Życina,
40 osad połnonadziałowych, grunta piaszczy-
ste, łąki obfite, miejscowość dzika, odludna.

Mosiejów, wś, pow. chełmski, gm. Turka,
par. Chełm (rus. Kamień).

Mosiejówka, wś, pow. rohaczewski; z licz-
by mieszkańców dwóch zajmuje się wytłacza-
niem oleju kenopnego.  

Mos

Mosiewce 1.) al. Mosiówce, wś, pow. lidzki,
w 4 okr. polic., gm. i okr. wiejski Zabłoć (o 20
w.), 22 dusz rew.; należy do dóbr Wołejsze
Przybyłków. 2.) M., wś nad jeziorem, pow.
dzisieński, w 3 okr. polic., gm. Czeress, o 34
w. od Dzisny, 7 dm., 77 mk., w tej liczbie 58
prawosł., 19 katol,
Mosiewicze 1.) wś, pow. lidzki, w 1 okr.

polie., gm. i okr. wiejski Tarnowszczyzna,
przy drodze z Lidy do Szezuczyna, o 18 w. od
Lidy a 5 w. od gminy, 25 dm., 275 mk. (100
dusz rew.); należy do dóbr Tarnowszczyzna
Mawrosa. 2.) M., folw. i wś włośc., tamże,
w 1 okr. polic., gm. i okr. wiejski Gonczary,
03 w. od gm., 48 dusz rew., należy do dóbr
Drozdowo— Łęskich. 3.) M., wś nad rz. Tu-
ryą, lewym dopł. Niemna, pow. słucki, w 3
okr. polie. kopylskim. przy drodze z Mohilny
do Nieświeża, 16 osad pełnonadziałowych;
miejscowość dość leśna, grunta i łąki dobre.
4.) M., wś, pow. wołkowyski; kaplica katol.
par. Strubnica. J. Krz. i A. Jel.

Mosiewnia, zaśc. rząd., pow. lidzki, w 3
okr. polic., o 19 w. od Szczuczyna, 9 mk,
Mosiewszczyzna al. Mojsiejewszczyżna, zaścć.

w płd.-zach. str. pow. borysowskiego, 0 5 w.
na zach. od mka Hajny, w okr. police. łohoj-
skim, 1 osada, miejscowość falista, dość leśna.
Mosiębrza al. Mosiembrza, w dok. Mossa-

brza, wś i folw., pow. kutnowski, gm. Plecka
Dąbrowa, par. Orłów, odl. 19 w. od Kutna a
5 w. od Pniewa, st. dr. żel. warsz.-bydg.; ma

8 dm., 204 mk., 572 mr. obszaru, w tem 376
mr. ziemi ornej, 94 mr. lasu, 58 łąk i nieuż,
i 44 mr. włościan, W 1827r. 9 dm., 100 mk.
Wspomina tę wieś Lib. Ben. Łask. (LI: 490,
491). Według regestr. pobor. z 1596 była
własnością Anny, wdowy po Janie Tarnow-
skim i miała 6*/, łanów kmiecych, łan kar-
czemny i 12 osadników (Pawiński, Wielkpol.
II: 107).

Mosijówka, Mosżjewka, ob. Musijówka,
Mosin 1.) Vowy, wś, pow. klimowicki, gm.

Berezki, 45 dm., 230 mk., z których 5 zajmuje
się bednarstwem. 2.) M. Stary, wś tamże, 22
dm., 150 mk.

Mosina, niem. Moschin, w dok. Mossina;
miasto nąd rz. Mosinką, pow. szremski, odl.
0 38 kil. od Warty, o 18 kil. w kierunku płd,-
zach, od Poznania, w okolicy leśnej, pagórko-
watej, z gruntem przeważnie piaszczystym i
obfitemi pokładami gliny. Za miastem między
wzgórzami, niedaleko wsi Pożegowa, jest jezio-
ro, które Skrzynną albo Skrzynką nazywają,
bardzo głębokie. Pożegowo położone jest na
grzbiecie szeregu wzgórzy, należących do
najwyższych w w. ks. poznańskiem, Jedno
z tych wzgórzy nosi nazwę góry Ludwikowej,

W r. 1871 M. miała 140 dm., 1525 mk., 412
ew., 907 kat., 206 żydów; wr. 1875 było
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1645 mk, wr. 1881 zaś 1663 mk., 483 ew.,
986 katol., 193 żydów. Mieszkańcy trudnią
się rolnictwem, obrabianiem drzewa, garncar-
stwem, wyrabianiem cegieł, Siedziba komi-
sarza obwodowego. W M. odbywają się roki
sądowe, należące do „sądu okręg, w Szremie.
Kościół katol. paraf. należy do dekanatu
szremskiego. Szkoła elementarna kilkoklaso-
wa; 307 analf. W okolicy są dwie gorzelnie,
jedna piła parowa. Kasa pożyczkowa, licząca
około 90 członków. St, kol. żel. poznańsko-
wrocławskiej; urząd pocztowy IIl-ej klasy,
st. tel. W r. 1811 w M. było 107 dm., 677
mk. W r. 1837 ludność wynosiła 967 mk.
Jest pewna wątpliwość, kiedy M. pozyskała
prawa miejskie. Hr. Edward Raczyński we
Wspomnieniach Wielkopolski'pisze, że hrabia
Mikołaj, wojew. kaliski, przeniósł r. 1302
mczko Mosinę, które dawniej pod wsią Niwką
leżało, na miejscu, gdzie się teraz znajduje,
Wspomniony wojewoda nadał Henrykowi, soł-
tysowi swemu, i następcom jego prawem dzie-
dzicznem na zawsze rządy tego miasta i w sa-
mem mieście przyłączył do sołectwa młyni
trzy ławki rzeźnicze, miastu zaś nadał wsie
Pożegowo i Krosno. Po upłynieniu ośmiu lat
swobody, mieszczanie z ról swoich a chłopi
z gruntów mieli składać pszenicy po dwie
miary, owsa sześć miar i żyta sześć, Łukasze-
wicz zaś uważa przywilej ten komesa Mikoła-
Ja, wojew. kaliskiego, za podrobiony, Podług
Niesieckiego wojewodą kaliskim od r. 1283 do
1348 miał być Mikołaj ze Szamotuł. Gdyby
zaś rzeczywiście ów przywilej był nadany M.
przez Mikołaja ze Szamotuł, dla czego opuścił
pod nim rodzinne nazwisko Nicolaus de Sza-
motuły, gdy je kładł w innych przywilejach?
Nadto, dowodzi dalej Łukaszewicz, przywilej
wynoszący jaką miejscowość do rzędu miast,
nadawał miastu zawsze prawo magdeburskie,
a w przywileju komesa Mikołaja nie ma o tem
wzmianki, Wreszcie język przywileju nie
nosi wcale cechy wieku. Z tych przyczyn
Łukaszewicz twierdzi słusznie, że dopiero Wła-
dysław Jagiełło r. 1429 M. wyniósł do rzędu
miast. Przywilej tego króla potwierdzony
został przez Zygmunta Augusta r. 1552 na
sejmie piotrkowskim i wtedy M. była staro-
stwem. Według regestr. pobor, z 1580 r. M.
płaciła skarbowi 141 flor. 11 gr. i 12 denar,,
gdy współcześnie Poznań płacił 2185 flor, 23
groszy, a więc 15 razy więcej (Pawiński,
Wielkop., I: 51). Kościół parafialny istniał
tu już w XIII w., gdyż Andrzej Szymono-
wicz, biskup poznański, ustanawiając r. 1298
archidyakonaty w swej dyecezyi już go wy-
licza. Kościół, pierwotnie drewniany,kilką-
krotnie z gruntu był odnawiany. W r. 1752
proboszcz ks. Wojciech Kierstein kazał walący

_ Się kościół rozebrać i wystawił nowy w stry- 
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chulec, częścią z własnych funduszów, częś cią
ze składek dobrowolnych. Prócz kościoła pa-
rafialnego był w M, niegdyś jeszcze drugi ko-
ściół św, Stanisława, wystawiony w rynku.
M. par., dek. bukowskiego, 1315 dusz (1873).
Mosińskie starostwo niegrodowe, leżało w wo-
jewództwie i powiecie poznańskim, Podług
lustracyi z r. 1662 obejmowało: mezko Mosi-
nę i wsie: Krosna z wójtostwem, Pożegowo,
Sowiniec, Zabianki, Modrze albo Znin. W r.
1771 posiadał je Konstanty Kwilecki, chorąży
kaliski, wraz z żoną Jadwigą z Ponińskich,
opłacając kwarty złp. 745, a hyberny złp.
347 gr. 21. Na sejmie z r. 17738—1775 stany
Rzplitej nadały to sstwo w emfiteutyczne po-
siadanie Ksaweremu Kęszyckiemu. M. St.

Mosinka, rzeczka, dopływ Warty z lew.
brzegu, ma źródło na płd. od Krosna, niedaleko
Nowych-Olędrów, płynie w kierunku płn.-
wsch. przez Krosno, Budzyń, Mosinę i naprze-
ciwko Rogalinka wpada do Warty. Łączy
się z kanałem obrzańskim, któremu większą
część wody odbiera. M, uważać też można za
odnogę boczną Kopanicy, będącej znowu po-
niekąd dalszym ciągiem Obry (ob. Kościany, t.
IV: 442). M, St.
Mosińskie nadleśnictwe, inaczej Zudwigs-

berg (ob.).

Mosiny al. Moszyna, niem. Mossyn, wieś
z kośc, filialnym, pow. człuchowski, st. Pp.
Buchholz, paraf. katol. Człuchowo, ew. Gro-
nowo, szkoła ewang. w miejscu. Obszar wy-
nosi 7437'14 mr. Jest tu 152 bud., 67 dm,,
614 mk. (1868 r.), 164 katol., 443 ew. M.
tworzy osobny okr, urz. stanu cywil., który
r. 1880 liczył 1837 dusz. W 1882 r. uro-
dziło się 79 dzieci, umarło 20 osób, zawarto
ll małżeństw. Wizyt. Trebnica z r. 1617
donosi, że M. należały do sstwa człuchow-
skiego, był w nich kościół pod wezw. Wszyst-
kich Świętych z drzewa, z jednym ołtarzem.
Probostwo posiadało 4 włóki, od których
włościanie płacili po 11 for. Do kościoła zaś
były przyłączone 4 mr.; od 2 płacą 22'/, gro-
szy, od trzeciego 15 gr.; od czwartego 10; nie
każdego roku, lecz tylko wtedy, kiedy je za-
siewają. Dawniej należały do kościoła 2 włó-
ki, jak wykazują starsze wizyty. W kasie
kościoła było 20 flor. i 15 groszy, prócz tego
winni jej byli różni dłużnicy 96 flor. i 25 gr.Mesznego daje 23 gburów po 2 korce żyta.
Dawniej było tu 30 gburów i 3 sołtysów, któ-
rzy płacili meszne. Na kolendę dają boche-
nek chleba i kiszkę. Do kościoła tutejszego
dojeżdżał prob. człuchowski. Prowizorami
kościoła byli Michał Otto i Andrzej Harmon
(str. 39); kościół w M. jest obecnie patronatu
królewskiego, i 46. Pr.
Moskal, obecnie Połan, s, młyn,, pow, bę-
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dziński, gm. Koziegłowy, ma 2 dm., 6 mk,,
41 mr.
Moskal, folw., pow. ostródzki, st, p. Rych-

nowo. W 1856 r. 12 mk,
. . Moskale, wś włośc. nad rz. Szczarą, pow.
lidzki, w 5 okr. polic., gm, Orla, okr. wiejski
Stukały, o 68 w. od Lidy, 20 dm., 190 mk.
(85 dusz rewiz.); należy do dóbr Stukały—
Uruskich. Przystań,

___ Moskale 1.) przys. do m. Nisko, przy dro-
dze z Niska do Rozwadowa, nad nowym ka-
nałem, 173 m. npm., od zach, masosnowe bory
a od płn. folw. Sopoth i przys. Malec. Nazwa
M. pochodzi od osadników sprowadzonych tu
w XVI w. 2.) M., część wsi Jastkowie al.
Jaśkowie, w pow. tarnobrzeskim, nad pot. Bu-
kową, po obu jej brzegach. 3.) M., grupa
domów i gajówka w Stratyniu, w pow. roha-
tyńskim,

Moskalenki, wś na lew, brz. rz. Rosi, pow.
kaniowski, o 2 w. od wsi Biewce, w pobliżu
drogi poczt, z Bohusławia do Korsunia; 675
mk,, oraz 40 w należącym do niej chutorze
Szelestucha. Ziemi włośc. 460 dzies, Cerkiew
drewniana pod wezw. św. Mikołaja, wzniesio-
na w 1779 r., ma 38 dzies. ziemi. M. należą
do klucza bohusławskiego hr. Braniekich,
Moskalenki, mczko, pow. zołotonoski gub.

połtawskiej, o 44 w. od m. pow., nad jez, Ro-
kową Biczą, 276 dm., 1820 mk,
Moskalewo, dobra, pow. lepelski, w 1 okr,

polie., gm. Miniczany, 51 dusz rewiz.
Moskalewszczyzna 1.) dwie poblizkie wsie

i dobra nad rzką Dublenczyk, dopł. Isłoczy,
pow. miński, w 2 okr. police. rakowskim, gm,
Iwieniec, paraf, katol. poprzednio Iwieniec,
obecnie Kamień, o 3 w. ku płn. od m. Iwień-
ca, w miejscowości mocno falistej, dość leśnej
położone; wsie mają: jedna 4, druga 6 osad,
Dobra, dziedzictwo wspólne Tukałłów, Kower-
skich i Konarzewskich, mają przeszło 160
włók obszaru, w glebie dobrej; dwa młyny.
2.) M., wśi dobra, pow. lepelski, w 4 okr.
polie., 4 okr. sąd., nad rz. Uszaczem, własność
sukcesorów Dominika Mirskiego, dawniej Li-
sowskich, 605 dzies, ziemi dwors. A. Jal,

Moskalin, potok górski, wypływa na ob-
Bzarze Jałowiczory, przysiołka Jabłonicy,
w pow. wyżnickim, z pod hali Hrebeneszczy
(1371 m.); płynie na płd.-zach, i po 3 kil. zle-
wa swe wody do Czeremosza Białego. Br. Q.

Moskaliniec, las około mczka Koszowatej
w pow. taraszczańskim,

Moskaliszki 1.) wś, pow. święciański, w 3
okr. polic., gm, Hoduciszki, okr, wiejski Ro-
kity, o 491 w. od Święcian, 9 dm., 85 mk.,
w tej liczbie 82 katol. i 3żydów (31 dusz re-
wiz,). 2.) M., okol, szlach, nad jez, Krakinie,
pow. święciański, w 2 okr. polic., 0 20 w. od
Święcian, 4 dm., 40 mk. katol. 3.) M., zaśc.  

szlach., pow. trocki, w 2 okr, polie., o 23 w.
od Trok,2 dm., 16 mk. katol. 4.) M., wś,
pow. wileński, w | okr. polie., gm. Rzesza,
okr, wiejski Bukiszki, o 101/, w. od gminy, 6
dusz rewiz., należy do dóbr Bukiszki—Radzi-
wiłowicza. 5.) M., wś, pow. wileński, w 2
okr. polic., gm. Gielwany, okr. wiejski Sobo-
liszki, o 5 w. 0d gminy, 24 dusz rewiz., nale-
ży do dóbr Soboliszki—Kossakowskich. 6.)
M., folw. szlach., pow. wileński, w 3 okr. po-
lie., o 40 w. od Wilna, I dm., 26 mk. katol.
T.) M., zaśc., pow. wileński, w 3 okr, polie,,
gm. Podberezie, okr. wiejski Wiżulany, o 6
w.od .gminy, 2 dusze rewiz, 8.) M., zaśc,
szlach., tamże, w lokr. polic., o 1l w. od
Wilna, 3 dm., 21 mk. katol. J. Krz.

Moskalki, wś, pow. drysieński, gm, Sarya,
par. Rosica, 109 dzies, ziemi,

Moskałowizna-Miższa, wś, M.- Wyższa, 08.,
pow. władysławowski, gm. Tomaszbuda, par.
Wysoka Ruda, odl, 40 w. od Władysławowa.
M.-Niższa ma 7 dm., 52 mk.; M.-Wyższa 4
dm., 22 mk, W 1827 r. obie wsie rząd., 5
dm,, 59 mk,

Moskalówka 1.) wś, pow. proskurowski,
w 2 okr. police. felsztyńskim, gm. i par. katol.
Felsztyn (05 w.), 015 w. od Jarmoliniec,
przy drodze z Felsztyna do Hołudryniec, 85
osad, 518 mk., 451 dzies, ziemi włościańskiej;
duży staw, młyn. Cerkiew pod wezw. N. M,
P. ma wraz z Korytną 1500 paraf. i 39 dzies,
ziemi. Niegdyś należała do klucza grodeckie-
go Mniszchów, od nich przeszła do Grabian-
ków i Turskich. Z Turskich 1-0 voto Ga-
wrońska, 2-0 Zakrzewska, zostawiła ją cór-
kom swoim Chylińskiej i Odyńcowej. Część
pierwszej nabył Wojtkiewicz, następnie Pawli-
czyńska, która ma 223 dzies., w tem 35 dzies,
lasu; część drugiej została rozdzieloną i obe-
enie należy do. Kietlińskich 136 dzies,, do
Kossutów 100 dzies. 2.) M., wś, pow. winni-
cki, w 1 okr, police. brahiłowskim, gm. Brahi-
łów, 2366 mk., wraz z Kozaczówką ma 2122
dzies, ziemi włośc. Należy do klucza brahi-
łowskiego, niegdyś Potockich, w ostatnich
czasach przedsiębiorcy kolejowego Mecka. 3,)
M., wś nad rzką Derewiczką, dopł. Słuczy,
pow. nowogradwołyński, w 5 okr. police, lu-
barskim, gm. Kustowce, par, katol. Łabuń; 70
dm., 201 dusz włośc., 354 dzies. ziemi włośc.,
329 dzies. ziemi dwors. Cerkiew drewniana,
kaplica katol. par. Łabuń. Własność Ulani-
ckich i Konopackich. 4.) M., wś, pow. krze-
mieniecki, w pobliżu granicy austryackiej, na
zach. od m. Białozierki; wspomina o niej kn.
Kurbski w swych pamiętnikach (t. II: 121,
122). 5.) M., wś wymieniana w XVIII w.
jako należąca do klucza czechowieckiego na
Wołyniu, J. Krz,



  

Moskalówka, strumień wpadający do De-
sny (ob.),
Moskałówka I.) wś, pow. kosowski, odl.

0 8'7 kil. na płd. od Kosowa, od którego ją
tylko rzeka Rybnica oddziela, stanowi wła-
ściwie przedmieście Kosowa. Graniczy na
wschód z Starym Kosowem i S$modnem, na
płd. z Czerniówką, Rożenem m. i Babinem, na
zach, z Horodem i Monasterkiem, na płn.
z Kosowem miastem. Przez tę wieś przecho-
dzi gościniec murowany, łączący Kosów z Ku-
tami, Obszaru dworskiego niema, włośc. gr.
or. 224, łąk 210, pastw. 64 kw. m., lndn.
rzym.-kat. 355, gr.-kat. 1114, obydwie para-
fie w Kosowie, M. należała do dóbr rządo-
wych. 2.) M., rus. Moskaliwka, część Krzy-
worówni, w pow. kosowskim, B. R.
Moskalowska, grupa zabudowań w obrę-

bie gm. Podobina, w pow. limanowskim.
Moskaluki, wś nad rz. Bereźnicą, pow, dzi-

sieński, w 2 okr. polic., gm, Ihumenowo, okr,
wiejski Julianowo, o 8 w. od gminy a 56 w.
od Dzisny, 8 dm., 73 mk. (21 dusz rew.); na-
leży do dóbr Zapuszczany—Tomaszewskich.

Moskarnia, ob. Moskornia,
Moskarzew, Moskorzew al. Moskorzów, wś

nad rz. Nidą, pow, włoszczowski, gm. i par
Moskarzew, odl. 23 w. od Włoszczowy, 27 w.
od Jędrzejowa a 8 w. od Szezekocin. Leży
w dolinie błotnistej w pobliżu źródeł Nidy,
przy drodze bitej do Jędrzejowa, między wsia-
mi Goleniowy (siedzibą Wespazyana Kochow-
skiego, poety) a Chlewiskami. Posiada kościół
par. murowany z 1250 r., fundacyi Klemensa
Pilawity, dziedzica Moskorzewa, kaszt. wiśli-
ckiego, urząd gminny, gorzelnię, cegielnię,
młyn wodny, tartak. W 1827 r. było tu 31
dm. 206 mk. M. pierwotnie płacił dziesięcinę
arcybiskupom gnieźnieńskim, lecz dziedzie M.
Klemens Pilawita, założywszy tu kościół pa-
raf., wyjednał, pieniędzmi, jak podaje z tra-
dycyi Długosz, u arcyb. Trąby ustąpienie na
rzecz nowego kościoła dziesięcin nietylko z M.
alei z QCzekarzowa, Grabówa, Kokawy, Ło-
chini, Mykanowa i Rudnik, Następca Trąby
na arcybiskupstwie Wojciech Jastrzębiec, usi-
łował napowrót odzyskać te dziesięciny, egze.
kwował je z pomocą siły, ale nie nie wskórał.
W XV w. dziedzicem M. był Jan Pilawita.
Obok łanów kmiecych, zagrodników i karczem
był już wtedy folwark (Dług. I: 22i II: 101).
Z tej rodziny wyszedł tu się urodził Hiero-
nim Moskorzowski, uczony teolog i kaznodzie-
Ja, propagotor aryanizmu. Przechował się tu
starożytny budynek, zwany murowańcem, o wy-

_sokim parterze, na obszernych piwnieach z ce-

gły, za zbór aryański niegdyś służący, obecnie
mieszkalny, Na chorągiewce, umieszczonej na
szczycie wieży frontowej kościoła, a także na
oknach presbyteryum, oraz na froncie kościoła

Słownik geograficzny. Tom VI -— Zeszyt 69.
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widoczne są herby Potockich, do których obe-
enie dobrą Moskorzowskie należą, Oddrzwia,
a także futryny okien z kamienia ciosowego.
W M. znajduje się domów murow. 15, drewn.
37, ludności 523, Ogólna rozległość gruntów
wynosi 2503 mr., w tem gruntów orn. dwors.
447 mr., nieuż. 54, łąk 70 mr., pastw. 25 mr.,
lasów 1481; włośc. gr. or. 387, nieuż. 17, łąk
22 mr. Gleba rędziniasta, z obfitą domieszką
wapniaka, dosyć wilgotna i urodzajna. Łąki
nad Nidą dają dobre siano. Lasy w stronie
wschodniej i północnej położone, na piaskach,
przeważnie wysokopienne sosnowe, dobrze u-
trzymane i podzielone na poręby. We wsi,
tuż pod dworem znajdują się liczne i bardzo
obficie wytryskujące źródła, dające początek
rz, Nidzie, Istnieje tu gorzelnia, produkująca
rocznie okowity za 344500 rs., oraz młyn
z prod. roczną 360 rs. i piła z prod. 100 rs,
Są również łomy kamienia wapiennego. Do
M, należą folwarki: Hebdzie i Lubachowy, li-
czące po 400 mr. ziemi ornej. Mieszkańcy

biedni i ciemni, We wsi znajduje się urząd
gminny. M. par., dek, włoszczowski (dawniej
dzierzgowski), 1100 dusz, Grmina M, leży we
wschodniej części powiatu. Graniczy od płd.
z gm. Słupia, od wsch. z pow. jędrzejowskim,
od płn. zgm. Radków i Secemin, od zach.
z gm. Secemin, Irządze, Szczekociny i Rokitno,
Gmina M. zajmuje pas ziemi, idący od wschodu
ku zachodowi, długi w. 15, szeroki (w miejscu
największej szerokości) wiorst 8. Ogólna roz-
ległość wynosi 18472'/, mr. Dwors, gruntów
posiada 109131, mr., włośc. w ogóle 1559 mr,
Większych posiadłości 8, osad włośc, 1448.
Na większą posiadłość przecięciowo przypada
po 13641 mr., na małą: posiadłość po 17 mr.
Na ziemię orną w gminie w ogóle przypada
103881/, mr., na nieuż. 1547, na łąki 502'/,,
na pastw. 586, na lasy 54681/ą mr. Grunta

orne znajdują się przeważnie w stronie płd,
i płd.-wsch. gminy, częścią w stronie płn. i
płn.-zach.; lasy zajmują przeważnie płn. część
gminy; łąki i pastwiska, węale nierozległe,
znajdują się głównie w środku gminy. Nieu-
żytków jest bardzo wiele, bo aż 1547 mer,,
znajdują się głównie przy płn. granicy gminy.
Gleba gruntów ornych rędziniasta, z podłożem
wapiennem a niekiedy iłowatem, nieprze-
puszczalnem; miejscami grunta są sapowate
i piaszczyste, Ziemią w ogóle urodzajna, wy-
bornie rodzi się pszenica, rzepak, żyto, Owies,
wszelkie rośliny okopowe i ogrodowe. Po-
wierzchnia ziemi lekko falowata, przeważnie
w południowej stronie, gdzie sterczą gołe ską-
liste wzgórza. Doliny niegłębokie, spadki
wszędzie łagodne. Łąki i pastwiska rozłożone
są częścią w lasach, częścią Wdolinie rz. Nidy.
Lasy obecnie tylko sosnowe, w mniejszej po-
łowie wysokopienne, głównie zaś niskopienne,

45
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albo nawet karłowate, Do ostatnich prawie
czasów przy wschodniej granicy gminy istnia-
ły piękne i obszerne lasy dębowe, obecnie zu-
pełnie wycięte i niezadrzewione. Nida na te-

- rytoryum gminy płynie na długości wiorst 8,
Kwilinka wiorst 3. Stawów jest 3, zajmują
12 mr. powierzchni. Rybołówstwo tak w rze-
kach jak w stawach zaniedbane. Pszezelni-
cetwo mało rozwinięte. W gminie znajduje
się 18 wsii wiosek, oraz 6 odosobnionych osad
folwarcznych. Mieszkańców 5040 (mężczyzn
2470, kob. 2570), zamieszkujących 526 dm.
(75 murow., 451 drew.). Ludność w ogóle
niezamożna i bez oświaty. W całej gminie
niema ani jednej szkoły. Kościołów i parafii
znajduje się trzy: w Moskorzewie, Grolenio-
wach i Chlewicach, Gm. M. należy do III okr.
sądugmin. w Dzierzgowie. Przez terytoryum
gminy na długości w. 14, przechodzi s8zo-
sa myszkowsko-jędrzejowska. Drogi boczne
w bardzo złym stanie, szczególniej podczas
roztopów lub długotrwałych deszczów nie
do przebycia. Najbliższe stacye pocztowe
w Szczekocinach i Jaronowicach. Zakładów
przemysłowych gmina posiada 15, z ogólną
roczną produkcyą 125268 rs., a mianowicie:
2 gorzelnie z prod. 65068 rs., 6 młynów z prod
44348 rs., | browar z prod. 14000, 2 piły
wodne z produkcyą 262 rs, 3 smolarnie
z produkcyą 1085 rs. i 1 cegielnia z prod,
500 rs. Dr. B.i Br. Ch.

Moskau (niem.) 1.) dobra i folw., pow. we-
lawski, st. p. Alembork. 2.) M. (niem.), ob.
Nemmersdorf.
Moskiewce, wś w gub. grodzieńskiej, w b.

ziemi bielskiej. .
Moskiewka, ob. Jfoskówka.
Moskiewska góra (po łotew. Krywu-Kałns),

góra w Kurlandyi, ob. t. IV, str. 897.
Moskiewska Połanka al. Biereżok, zaśc.,

w płn, stronie pow. bobrujskiego, nad bezim.
dopł. Siniej, w okolicy wsi i dóbr Zamosze,
w | okr, polic, świsłockim, osada jedna, grunt
piaszczysty. A. Jel.

Moskiewski grunt, wś, pow. sochaczew-
ski, gm. Łazy, parafia Zawady. Wchodziła
w skłąd dóbr Łazy, ma 37 mk., 838 mr.
MoskiewskoBrzeska droga żelazna, idzie

w kierunku płd.-wsch. przez guber, moskiew-
ską, smoleńską, mohylewską (na przestrzeni

139 w. z 7 stacyami), mińską (269 w. i14
stacyj) i grodzieńską (154 w. i 7 stacyj).
Długa 1023 w. a wraz z linią dla połączenia z
dr. żel. Nikołajewską w Moskwie 1028 w.
Otwarta na przestrzeni Moskwa— Smoleńsk d.
90 września 1870 r., od Smoleńska do Brześcia

'd. 4/16 listopada 1871 r. Na całej przestrze-
ni ułożony jest podwójny tor. Z liczby 5I
stącyj główniejsze: Moskwa i Możajsk w gub.
moskiewskiej, Gżack, Wiaźma,Jarczewo i Smo- 

leńsk—w smoleńskiej, Orsza—w mohylew-
skiej, Borysów, Mińsk i Stołbce—w mińskiej,
Bereza, Żabinka i Brześć—w grodzieńskiej,
M.-B. dr. żel. łączy się i w Moskwie z dr. żel.
Nikołajewską (Moskiewsko-Petersburską), M.-
Jarosławską, M.-Kurską, M.-Niżegorodzką i
M.-Riazańską; w Wiaźmiez Riazsko -Wiaziem-
ską; w Smoleńsku z Orłowsko- Witebską; w
Mińsku z Lipawo-Romeńską; w Baranowiczach
z Wileńsko-Rowieńską; w Żabińce z Pińską
i nakoniec w Brześciu z Terespolską i płd.-
zach, (dawniej Brzesko-Kijowską i B.-Grajew -
ską), i tym sposobem połączona jest z całą sie-
cią dróg żel. rossyjskich. Podług sprawozda-
nia z r. 1883 przewieziono w t.r. pasażerów
(łącznie z wojskiem i t. d.) 1,377,249, którzy
przejechali 211,001,082 w.; dochód przewozu
wynosił 2,088,366:70 rs.; bagaży, psów,
towarów pospiesznych i t. d. przewieziono
522,231 sztuk, które zrobiły 220,250,265 w.,
za opłatą rs. 238,488 kop. 41. Towarów
przewieziono 98,317,045 pudów, które zrobi-

ły 32,362,792,058 pudowiorst, za opłatą
7,486,142 rs. 41 kop. Głównemi przedmio-
tami przewozu było: drzewo opał, (38,581,200
pud.), owies (7,744,914 p.), żyto (4,955,115
p.), cegła (3,491,7283 p.), budulec (3,132,000
p.), nafta (2,207,055 p.), (sól 2,127,086 p.),
siemię lniane (1,797, 701 p.), len (1,754,442
p.), żelazo (1,582,775 p.) W tymże roku

wyprawiono w ogóle 27,111 pociągów, które
przebiegły 6,627,4281/, w., w tej liczbie 4794
poc. osob., z przebiegiem 2,386,962 w., Do-
chód w 1883 r, wynosił 10,248,638 rs. 27
kop., rozchód zaś 7,165,941 rs. 11 kop., czyli
dochód przewyższał rozchód o rs. 3,082,697
il kop., odliczywszy od tego wydatki nad-
zwyczajne w ilości 123,662 rs. 83 kop., pozo-
staje czystego dochodu rs. 2,959,034 kop. 28;
czyli że na | w. drogi wypada dochodu rs.
9,969 49 kop., wydatków zaś zwyczajnych
6,970 rs. 76 kop. inadzwyczajnych 120 rs. 29
kop., czyli czysty dochód w 1888 r. wynosił

na 1 w. drogi rs. 2,878 kop. 44. Skład tabo-
ru dr. żel, moskiewsko-brzeskiej w 1883 r.
był następujący: parowozów towarowo-0s0-
bowych 62, towarowych 185, stacyjnych 3,

razem 254; wagonów osobowych 346 (w tej
liczbie 8 pocztowych, 8 do przewozu aresztan-
tów i 88 brankardów), towarowych 3,806

(2885 krytych i 921 platform), czyli razem
4,152 sztuk. J, Krze.
Moskiewszczyzna al. Słobódka (Smiarow-

skiego i Kirśniańska), dwie osady, pow. su-
walski, gm. Zaboryszki, par. Puńsk, odl. 20

w. od Suwałk, mają 5 dm,, 538 mk, Rozl. mr.
168: gr. or. i ogr. mr. 111, łąk mr. 52, nieuż,
i place mr, 5; bud. mur. 3, z drzewa 6. Wcho-
dziła w skład majoratu Kadaryszki,
Moskiewszczyzna, zaśc. nad jez. Bezdno,
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pow. wileński, w 20kr. polic., gm. Mejszagoła,
okr, wiejski Jurjewo-Hejszyszki, o 1l w. od
gminy a 38 w. od Wilna, 3 dm., 27 mk,
katol, (7 dusz rewiz,); należy do dóbr Europa
Narbutta.
Moskórnia al. Moskarnia, w dok, acz

Moskurna, wś i kol., pow. turecki, gm. Grosz-
czanów, par. Chlewo, odl. 30 w. od Turka.
Ma 200 mk. i 557 mr. obszaru, z tego 59 mr.
należy do włościan a. reszta do niedawna u-
tworzonych kolonij. Według Lib. Ben. Łask,
(t. II: 64) Gracz Moskurna była drugą czę-
ścią wsi kościelnej Gać (dziś Gad Kaliska).
Stanisław Powąż, dziedzie wsi Grać Moskurna,
zapisał kościołowi w drugiej Gaci dwa łany
ziemi, które zagrabił jego sukcesor Albert
Biernacki. Cała parafia składała się z tych
dwóch wsi: Gać i Gać Moskurna, W XVII
w. skutkiem zabójstwa popełnionego na pro-
boszczu przez dziedzica, arcybisk. Maciej Łu-
bieński odebrał właścicielom prawo patronatu
i przeniósł par. do Chlewa. Kościół w Gaci
pozostał filialnym. Por. Gać. Br. Ch.
Moskowcze, nazwa Moszkowiec w pow.

kałuskim, używana w dokumentach zw. XV
(A. G.Z., IV: 189).
Moskowica, jezioro śród lasów i moczarów,

w pow. borysowskim, o 1 milę ku płn. od
mczka Berezyny, za rzeką Berezyną położone;
około 10) mr. obszaru; wypływa z niego rzka
t. nazw. A. Jel.
Moskowica, niewielka bagnista rzeczka

w pow. borysowskim, wypływa zjez. t. n.,
płynie śród moczarów w kierunku południo-
wym, przecina gościniec z Berezyny do Pysz-
nego w Lepelskiem, i wpada z lew. str. do
Berezyny; długość biegu około 7 w.; rybna
jaki wszystkie dopływy Berezyny. A.Jel.

Moskowicze, wś, pow. prużański, na wsch.
od Siehnowiecz,
Moskowiec, góra lesista w pow. podta-

trzańskiem (na Węgrzech).
Moskówka, os. włośc., pow. konecki, gm.

i par. Szydłowiec, odl. 45 w. od Końskich, ma
4 dm., 26 mk, i 194 mr. ziemi włośc. Utwo-

rzona po 1864 r.
Moskówka al. Moskiewka 1.) Mokra, rzeka

w pow. aleksandrowskim gub. ekatieryno-

słąwskiej, lewy dopł. Dniepru, uchodzi powy-

żej m. powiatowego, naprzeciw wyspy Chor-

tycy. 2.) M.-Sucha, w dok. Sucha Moskwa,
rzką tamże, prawy dopływ Mokrej Mos-
kówki, J. Krze.

Moskowka, al. Joskiewka, góra pośród m.
Kaniowa, otoczona dokoła szczątkami staro-

- żytnego wału, na której , wedle podania ludo-

wego, miało stać niegdyś miasto greckie; pa-

miętna świetną iluminacyą w dniu zjazdu
Stanisława Augusta z Katarzyną Il w 1787
roku, J, Krze,  
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Moskule-/Vowe, wś, i M.-Stare, wś ifolw.,
w dok, Moskolye, wś, pow. brzeziński, gm. i
par. Dobra. M.-Nowe mają 13 dm., 190 mk,
i 265 mr. ziemi włośc. M.-Stare, wś i folw.,
90 mk., 18 dm., ziemi włośc. 99, dwor. wraz
z folw. Imielnik 1838 mr., w tem ornej 813,
i prócz tego trzy osady leśne, mające 3 dm., 9
mk, i 1012 mr, ziemi. M. wchodziły w skład
dóbr Łagiewniki. Według regestr. pobor.
z 1576 r. było tu pięć części szlacheckich: Sta-
nisława Kozielskiego dwie, Jana Kozielskiego,
Wojciecha Bełdowskiego i Mateusza Bliecha,
Mieli oni ogółem 17 łanów kmiecych, dwie
karczmy, 19 kolonistów i 2 ogrodziarzy (Pa-
wiń., Wielk, II: 92). Por. też Lib, Ben. Łask.
(II: 395 i 428). Br. Ch.

Moskuliki, wś, pow. brzeziński, gm. i par
Dobra, ma 19 dm., 153 mk., ziemi dwors. 184
mr. Wchodziły w skład dóbr Łagiewniki,
Moskwa 1.) w dok. Moskyew, wś ifolw.,

pow. brzeziński, gm. Lipiny, par. Skoszewy.
Leży na prawo od drogi bitej z Brzezin do
Łodzi, odl. 5 w. od Brzezin, 12 w. od Łodzi
a I5 w. od Rogowa, st. dr. żel. warsz.-wied.
Wś ma 95 dm., 56 mk, i 55 mr., folw. 5 dm,,
67 mk. i 379 mr. obszaru, Wspomina ją Lib,
Ben. Łask. (t. II: 397). Według reg. pobor.
z 1576 r. właścicielką była Barbara Skoszew-
ska, było tu 2łanyi2 kolonie. Folw, M, z wsią
t. n., Plichtów i Teodorów, rozl. mr. 440: gr. or.
i ogr. mr. 359, łąk mr. 26, w osadach czynsz,
mr, 45, nieuż. i place mr. 8; bud. z drzewa 11.
WŚ M. os. 16, z gr. mr. 52; wś Plichtów os,
18, z gr. mr. 225; wś Teodorów os. 7, z gr.
mr. 90. 2.) M., wś włośc., pow. opatowski,
gm. i par. Baćkowice, odl, 10 w. od Opatowa,
ma 18 dm., 50 mk., 174 mr. obszaru, Utwo-
rzona z 1864 r., z gruntów rozdanych wło-
ścianom. Br, Ch.
Moskwa, pierwotna stolica Rossyi, obecnie

druga, po, Petersburgu, rezydencya, miasto
koronacyjne i m. główne gubernii moskiew-
skiej, ze względu na rozległość, ludność, prze-

mysł i handel jedno z najważniejszych miast
europejskich, leży w środku Rossyi Europej-
skiej, na obu brzegach rz, Moskwy i wpadają-
cej do niej rzki Jauzy, pod 550 45' 19” płn.
szer. a 55 14' 4” wsch. dłg. od F. (obserwa-
toryum), o 604 w. od Petersburga po dr. żel.
a 639 po dawnej dr. poczt. Pod względem
geologicznym M, leży w środku obszernej ko-
tliny formacyi trzeciorzędnej, tak zwanej
moskiewskiej formacyi węglowej. Miasto zbu-
dowane na pagórkowatym gruncie, przedsta
wia, szczególniej od strony płd.-zach., z tak

zwanych gór Wróblich (Worobjewych), ze
swemi setkami świątyń ozdobionych wielką

ilością powiększej części złotem pokrytych

kopuł, oraz wież różnobarwnie malowanych,
wspaniałemi pałącami, wielką liczbą fabryk,

 



 

108 Mos

oraz nieprzeliczoną masą domów, poprzedzie-
lanych, zwłaszcza na przedmieściach, ogroda-
mi, prawdziwie fantastyczny widok, Jest
otoczona wałem i rowem, przerwanym w dwu
miejscach przez rz, Moskwę i przez 18 rogatek,
ma 35 km. obwodu i na przestrzeni 71 km. kw.
liczy 748000 mk. (podług spisuz1881 r.). Lu-
dność w ostatnich zwłaszcza latach szybko wzra-
sta, i tak gdy w1811 r. M. miała 265000 mk,,
w 1864 r. 377838 mk. a w 1871 r. już 601969
mk. Rzeka Moskwa, tworząca w mieście trzy
zakręty, dzieli je na dwie nierówne części,
z których północna, z Kremlem w pośrodku,
zajmuje */, całej rozległości; pozostała "/,
część miasta leży po stronie południowej. Pod
względem historycznym M. dzieli się na5
części: Kreml, Kitajgorod, Biełojgorod, Zem-
lianojgorod i przedmieścia czyli Młobody.
Pod względem administracyjnym M. rozdzie-
loną jest na 21 cyrkułów (czasti), te zaś na
84 rewirów (kwartałów). Kreml, leżący na
wyniosłym lewym czyli północnym brzegu rz.
Moskwy, ma 2 w. obwodu i otoczony jest wy-
sokim murem. Tworzy on ze swemi sobora-
mi, cerkwiami, pałacami cesarskiemi, gmachem
senatu, arsenałem i t, d. prawdziwe akropolis
miasta. Z soborów odznączają się: Uśpieński
(Wniebowzięcia N, M. P.), zbudowany w 1479
r., z wieloma drogocennymi zabytkami, pomię-
dzy którymi obraz Bogarodzicy t. z. Włodzi-
mierskiej, podług podania pędzla $. Łukasza,
miejsce koronacyi monarchów, groby patryar-
chów i metropolitów; dalej Archangielski ($.
Michała Archanioła), zbudowany w 1333 r,,
na nowo wzniesiony w XVI w., z grobami w.
książąt i carów od Iwana Kality do Iwana
Aleksiejewicza (zmarł, w 1696 r.); Błahowie-
szczeński (Zwiastowania) z 1489 r. Odznacza
się dzwonnica [wana W., mająca 38 sążni wy-
sokości, przed którą na podstawie leży olbrzy-
mi dzwon (Car kołokoł), największy na świe-
cie, do 12,000 pudów wagi, Z gmachów świec-
kich celują sześć pałaców cesarskich, najda-
wniejszy z 1487 r., t. z. Teremnyj, spalony
w części w 1812 r. przez Francuzów przy od-
wrocie 1 następnie odrestaurowauy w dawnym
guście; Nowy, wzniesiony w 1838—1844 r.,
na miejscu gdzie wznosiły się starożytne dwo-
ry panujących; pałac Granowity (Granowitaja
pałata) z końca XV w.; zbrojownia (Orużej-
naja), zawierająca klejnoty koronne; arsenał,
przed którym ustawione są armaty zabrane
w 1812 r. (w liczbie 875) oraz ogromne działo
(Car puszka), mające 2400 pudów wagi. Na

- wschód od Kremla, oddzielony od niego szero-
kim placem (Krasnaja płoszczad'), na którym
historyczne Łobnoje miasto, pomnik Mininai
 Pożarskiego i cerkiew Ś. Bazylego (Wasili

 Błażennyj), rozłożył się tak zwany Kitajgo-
rod, główne siedlisko handlu, oddzielony od 

reszty miastą murem z 12 wieżami i 5 brama-
mi. Tu, oprócz władz sądowych i giełdy, znaj-
duje się olbrzymi bazar, t. z. Gościnny Dwór,
przeznaczony do handlu hurtowego i prawdzi-
wy labirynt drobnych sklepów, pokrytych je-
dnym dachem, t. z, Rjady. Biełojgorod ota-
czający półkolem Kreml i Kitajgorod, oddzie-
lony jest od reszty miasta szeregiem bulwa-

rów, stanowi najlepiej zabudowaną i najbar-
dziej elegancką część M. Znajduje się tu pałac
gubernatora, wiele domów zamożnej szlachty,
uniwersytet, olbrzymi dom podrzutków (Wos-

pitatelnyj dom), pocztamt, teatry, wspaniała
cerkiew Zbawiciela (Spasa), wzniesiona na pa-
miątkę 1812 r., budowa której rozpoczętą z0-

stała w 1839 r. Zemlianojgorod, nazwany tak

od istniejących tu niegdyś wałów ziemnych,
przemienionych teraz w bulwary, otacza na-

około wszystkie trzy powyżej wymienione
części miasta. Mniej dobrze zabudowany, za-

wiera wiele małych drewnianych domów,

otoczonych ogródkami. Przedmieścia (słobody)

otaczają ze wszech stron miasto i zajmują oko-

ło */, całej powierzchni M. Znajduje się tu

znaczna liczba wielkich ogrodów a nawet łąk

i pól ornych, a obok tego wiele ze znaczniej-
szych szpitali oraz cerkwi i klasztorów. Oprócz
wielu kaplic liczy M. 327 cerkwi, 23 mona-
stery, 2 kościoły katolickie, 3 armeńskie, 2
ewang.-augsburskie, | anglikański, 1 reformo-
wany, nadto znajduje się niewielki meczet.
Z cerkwi, oprócz wymienionych, godniejsze u-
wagi: 6. Piotra i ś. Anny (w stylu gotyckim),
Z klasztorów najsłynniejsze: Doński, Semio-

nowski i Dziewiczy. Z kaplic zasługuje zwła-

szcza na uwagę Matki Boskiej z Iberyi (Iwer-

skiej), znajdująca się w pobliżu Kremlu, po-

między dwoma bramami, w murze otaczającym
Kitajgorod, z cudownym obrazem Bogarodzi-

cy, bogato ozdobionym złotem i drogiemi ka-

mieniami a sprowadzonym za czasów cara
Aleksego Michałowicza z góry Athos, Z zą-
kładów dobroczynnych, w liczbie 141, odzma-

czają się wspaniałością szpitale: Galicyński,

Szeremietjewski, ś. Katarzyny i wojskowy;
przedewszystkiem zaś olbrzymi dom podrzut-
ków (Wospitatelnyj dom), założony w 1762
r. przez Katarzynę LI, a znącznie rozszerzony

przez jednego z Demidowych. Zakładów na-

ukowych było w M. w 1878 r. 453, z 54,600
uczniami ob. płci. Z pomiędzy nich zasługują
na uwagę: uniwersytet, najdawniejszy w Ros-
syi, założony w 1755 r. i liczący w 1878 r.
1568 słuchaczy i 106 wykładających, Przy

uniwersytecie znajduje się bogata biblioteka
(125,000 tom.), gabinet numizmatyczny, zbiór
mineralogiczny 1 zoologiczny, muzeum, słynny
teatr anatomiczny, gabinet fizyczny, labora-

toryum chemiczne, ogród botaniczny, obser-
watoryum i drukarnia, Dalej instytut Laza-

z



 

  

rewski języków wschodnich (200 słuchaczy),
12 gimnazyów, 2 progimnazya, 1 szkoła real-
na, 8 zakładów naukowych wojskowych, se-
minaryum duchowne prawosławne, akademia
handlowa iin. Z liczby 14 towarzystw uczo-
nych najcelniejsze towarzystwo badaczy hi-
storyi i starożytności rossyjskich. Księgarni
znajduje się 31, z których 3 wyłącznie po-
święconych sprzedaży książek w obcych ję-
zykach. Pod względem handlowym i przemy-
słowym M, jest najbogatszem miastem w Ros-
syi. W 1878 r. było w niej 623 fabryk, za-
trudniających 62,762 robotników, wartość
produkcyj których wynosiła 64,735,500 rs.
Dalej było 6123 sklepów, 360 magazynów i
600 składów. Rzemieślników było 41,159.
M. ma 218 ulic, 651 poprzecznie (pereułków),
65 pasaży, 10 ulic nadbrzeżnych, 81 placów,
14 bulwarów, 24 bram i 32 przedmieść,
W 1871 r. było 23,849 domów, w tej liczbie
12,400 murowanych, reszta drewniane, Han-
del rozgałęziony, obrót roczny wynosi prze-
szło 100 milionów rs. W 1876 r. dochód i
rozchód miasta wynosił 4,278,895 rs. Do po-
wstania i rozwoju M. przyczyniło się prze-
dewszystkiem położenie geograficzne, punkt
środkowy korzystny, bezpieczny, w którym ła-
two złączyć się mogły interesa państwa z wi-
dokami ekonomicznemi. Nazwisko M, wkro-
nikach wspomina się po raz pierwszy w XII w.
Wtedy okolice dzisiejszej M. należały do bo-
jara Stefana Kuczko. Podług jednak Sawe-
liewa punkt handlowy Kuczkowo al. M. jest
o wiele stąrszym, gdy bowiem w 1837 r. na
miejscu dawnego monasteru ś, Aleksego kopa-
no fundamenty pod nowe budowle, znaleziono
w głębi 5—6 mt. monety wschodnie z IXi X
w., pomiędzy innemi noszące datę 862 i 866 r.
Na 1'5 mt. głębiej natrafiono kości mamuta.
W 1147 r. ks. Jerzy Dołgoruki na zajętych na
własność panującego ziemiach bojara Kuczki,
wystawił obwarowane miasteczko, Początek
zatem M. przypada na epokę, w której młod-
szą linia Monomachów, przeniosłszy się osta-
tecznie w strony wielkoruskie, usiłowała zgro-
madzić i utworzyć silne państwo, W 100 lat pó-
źmiej stanowiła M. dzielnicę Daniela, młodsze-
go syna Aleksandra Newskiego; odtąd zaczy-
na się stopniowy wzrost miasta W 1237 i
1298 r. M. spustoszoną była przez Tatarów,
odnowioną została przez ks, Daniela. Za syna
tego księcia Iwana Kality M. stała się już
stolicą potężnego księstwa i jednocześnie sto-
licą metropolii. W 1328 r. IwanKalita otrzy-
mał tytuł w. ks. włodzimierskiego, mieszkał
jednak stale w M., która tym sposobem wy-
szła za jego następców na stolicę północnej
Rusi. Do powodzenia tego przedsięwzięcia,
oprócz osobistych przymiotów władców, przy-
czyniło się także niemało i sprzyjające pod  
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każdym względem położenie ich stolicy, zaj-
mującej punkt środkowy, oddalony od groźne-
go nieprzyjaciela, zabezpieczony przyrodą i
sztuką, dogodny dla handlu i przemysłu, Za-
możność i pieniądze dały panującym siłę i lu-
dzi, hojność skłoniła przeniesienie głównej
władzy duchownej, za współdziałaniem której
wzrosła ich potęga, a miasto szybko zostało
stolicą wielkiego państwa i narodu. Obwaro-
wane murem w XIV w. Wnuk Iwana Kality
Dymitr Iwanowicz Doński (1363—89) poko-
nał współzawodników swoich Michała Twer-
skiego i Olega Riazańskiego. Syn jego Wasil
(1399—1425) przyłączył do M. ks. niżenow-
gorodzkie. Znoszącć dzielnice niezależne, M.
jednocześnie prowadziła walki na płd.-wscho-
dzie z Tatarami, a na zachodzie z Litwinami.
Walki te trwały przeszło do połowy XV w.
W XTV w. M. kilkakrotnie ucierpiała od Li-
twinów (1369, 1370 i 1372 r.); w 1382 r.
straszliwie spustoszył ją Tachtamysz. Iwan
III (1462—1505) pokonał w 1478 r. Nowo:
gród, przyłączył do M. ks, twerskie i zniósł
w 1480 r. jarzmo tatarskie. Za jego panowa-
nia M. po raz pierwszy weszła wstosunki
z zachodnią Europą, W XV i XVI w, M.
ucierpiała wiele od pożarów i napadów tatar-
skich, pomimo to cudzoziemcy w XV w. po-
dziwiali jej świetność; w XVI w. miała 20 w.
obwodu i 45,000 domów; w XVII w., pomimo
wojen i pożarów, posiadała 425 cerkwi, Na po-
czątku tegoż wieku zajęta była czasowo przez
Polaków, lecz została oswobodzoną za spra-
wą Minina i Pożarskiego. Na początku XVIII
w. przestała być jednak stolicą, bowiem Piotr
W. przeniósł rezydencyę do założonego przez
siebie Petersburga. Nakoniec 1812 rok stał
się pamiętnym dla M. wskutek zajęcia przez
armię Napoleona i pożar, po którym powstała
na nowo, wspanialej, dawne bowiem drewnia-
ne domy zastąpione były murowanemi gma-
chami, Opisów M, istnieje wiele w różnych
językach, najnowsze: Zacharowa, Lubeckiego,
Dołhorukiego i in. W okolicach M,, oprócz
wielu wsi i fabryk, znajdują się godne uwagi
miejscowości, jak dworzec Piotrowski, pałac
cesarski z pięknym parkiem i teatrem letnim;
Sokolniki, ulubione miejsce zabaw letnich; Pio-
trowskie Razumowskie, poprzednio własność
Rażumowskich, dziś w posiadaniu rządu, z a-

kademią agronomiczną; Archangielskoje, wieś
i zamek ks, Jusupowa na brzegu Moskwy;
Ilinskoje; Izmaiłowskoje, dziś dom inwalidów;
Ostankino, pałac letni ks, Szeremietiewa; Ca-
rycyno i w. in. Moskiewski powiat ma 2898
w. kw.; położenie wzniesione, falowate, grunt
przeważnie iłowaty i gliniasty. Przemysłpo-
między ludnością bardzo rozwinięty, kwitną
zwłaszcza fabryki bawełniane, wełniane i t, d,

Moskiewska gubernia, jedna z najmniejszych
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ale najlepiej zaludnionych i najbardziej prze-
_mysłowych gubernij rossyjskich, ograniczona
gub. smoleńską, twerską, włodzimierską, ria-
zańską, kaługską i tulską ma na przestrzeni
29263 w. kw., 1,918,699 mk, (w tej liczbie
w 1879 r. było 6083 żyd.). Stanowi równinę,
pokrytą gdzieniegdzie niewielkimi pagórkami,
zroszoną w północnej części Wołgą, w środko-
wej Klazmą i Moskwą; nadto znajduje się
w gub. wiele strumieni, jezior i stawów. La-
sów dostatek (około !/, całej przestrzeni),
Grunt w ogóle dość urodzajny, mieszkańcy
jednak przeważnie zajmują się przemysłem,
Głównie produkuje się sukno, wyroby baweł-
niane, jedwabne i t. d. Pod względem admi-
nistracyjnym moskiewska gub. dzieli się na
15 powiatów: moskiewski, bogorodzki, bron-
nicki, dmitrowski, kliński, kołomeński, mo-
żajski, podolski, rużski, sierpuchowski, werej-
ski, wołokołamskii zwenigorodzki; obejmuje
14 miast, 2 osady, 858 siół, 38 słobód i 3663
wsi, Okrąg naukowy moskiewski w 1876 r. miał
4568 szkół początkowych, koszt utrzymania
których wynosił 1,618,842 rs., z czego wypa-
da na rząd 137,791 rs., na miasta 299,679 rs.,
na wsie 258,981 rs, i na ziemstwa 662,451
rs, Okrąg wojskowy moskiewski obejmuje 12 gu-
bernij: moskiewską, twerską, jarosławską, wo-
łogodzką, włodzimierską, kostromską, niżego-
rodzką, smoleńską, kałużską, tulską, riazańską
i tambowską, razem 832325 w. kw. przestrzeni.
Dekanat katolicki moskiewski, archidyec. mohy-
lewskiej, obejmuje 4 parafie, dwie w M. ipo je-
dnej w Twerze i w Niżnim-Nowogrodzie, razem
15,845 dusz. Z parafij moskiew. jedna jest przy
kościele śś, Piotra i Pawła, kazania w którym
odbywają się w języku polskim i niemieckim
a czasami w łotewskim; druga przy kościele
8. Ludwika, z kazaniami w języku francuskim.
Obie te parafie liczą 12,495 wiernych, w tej
liczbie do 10,000 w samej M., reszta zaś na
prowincyi; Polaków jest tu przeszło 6,000,
Niemców do 4,000, reszta wypada na Francu-
zów, Włochów i t. d. Podług Siemionowa
w 1864 r. było w M. tylko 3,037 kat. Oprócz
dwóch kościołów parafialnych są jeszcze w M.
trzy kaplice katolickie: w gimnazyum wojsko-
wem, na cmentarzu ś, Emilii i na cmentarzu
$. Magdaleny. J. Kre.

Mosland al. Moesland (niem.), ob. Mię-
 dzyłęź.

Moślanka, wś włośc., pow. dzisieński, w 38
okr. polic., gm. Przebrodzie, okr. wiejski Hu-
staty, o 18 w. od gminy, 7 dusz rew.

Mosna al. 1/osno, niem. Jfossna, wś, pow.
chojnieki, st. p. Czersk, tamże par, katol., ew.
Mokre, tamże szkoła. Ma 1088:19 mr. obsza-
ru, 23 bud., 9 dm., 88 mk. katol, (1868 r.).
Okr. urz. stanu cywil. Schónwalae. Kś, Fr,  

Mośnica, potok, wpada do Pułudżanki; ob.
Dżumóbir,
Mosnik al. Mwierczina, młyn wodny w Po-

pielowie, pow, rybnicki.
Mosnitz (niem,), ob. Moszczenica.
Moser, ob. Musor,
Mosorne, część wsi Zawój, w pow. myśle-

nickim.
Moserówka, Musoriwka, Mosoriuka, wieś,

pow. kocmański, na prawym brzegu Dniestru,
na pograniczu bukowińsko-galicyjskiem. Od
zach., płn. i wsch. Dniestr opływa obszar
tej gminy, oddzielając ją od gmin galicyjskich,
t. j. od Kołodróbki, Babiniee, Filipkowiee, Mi-
chałkowa i Uścia biskupiego; od płd, przyty-
ka do obszaru Zamuszyna. Wzniesienie wsi
136 m. npm. Północna część zwie się Kątem
(181 m.), na płd. od Kąta obszary piaszczyste
Piaski. Na Dniestrze przewóz, łączący go-
ściniee bukowiński z galicyjskim, wiodącym
z Jurkowiec do Uścia biskupiego, W miejscu
cerkiew parafialna gr.-nieun. Należy do są-
du pow. w Zastąwnem, a urzędu pocztowego
w Oknach, Współwłaściciele: Kajetan Łu-
kasiewicz, Jan Grekuł, Ign. Ohamowiez i Ale-
ksander Wojnarowicz. Br. G.
Mosorówka al. Mazurówka, przedmieście

m. powiat, Borszczowa,
Mossaki al. Mosaki, okolica szlachecka,

pow. ciechanowski, gm. Zalesie, par. Krasne,
odl. 28 w. od (iechanowa, Posiąda szkołę
początkową ogólną, W obrębie jej mieszczą
się: a) M,-Godacze, wś, ma 6 dm., 44 mk., 133
mr, gr. dobr., 11 nieuż. Wchodziła w skład
dóbr Krasne. b) M.-Iłówko al. Iłowe, wś, ma
4 dm., 32 mk,, 74 mr. gr.dobr., 3 nieuż. Two-
rzyła jedną całość ze wsią Chełchy Iłowe, e)
M,-Zyżkowo, wś, ma 2 dm., 15 mk., 180 mr.
gr. dobr., 5 nieuż. Mieszką tu drobna szlachta.
d) M,-Rukle, wś, ma 15 dm., 100 mk., 315 mr.
gr. dobr., 12 nieuż. Drobna szlachta, e) M.-
Starawieś, wś, posiąda karczmę, ma 14 dm,,
118 mk., 185 mr. gr. dobr., 6 nieuż, Mieszka
tu drobna szlachta,
Mossanken (niem.), ob, Mazanki.
Mossarz, ob. Josarz.
Mossegk (dok.), ob. Osiek, pow. staro-

gardzki,
Mossehnen, niem., wś, pow. fiszhuski, st,

p. Powayen, okr, urz, stanu cywil. Medeno-
wo, 580 mr. obszaru. W 1856 r. 42 mk,
Mossetten al. Mossettin (niem.), ob. Osetno,
Mossin (niem.), miejscowośći jezioro, pow.

szczeciński (Neu. Stettin). Z jeziora wypływa
struga, po niem. Muhlenbach (Młynówka)
zwana, uchodząca do większego jez, Streitzig
(niem.); ob. Kasiski, Beschr, der Altherthue-
mer im Neustettiner Kreise, str. ]/, Kś. Fr,
Mosswitz al. Moeslśtz, wś, pow. głogowski.

Dawniej własność kapituły katedralnej w Gło-

 



 

gowie. W 1848 r. 29 dm., sołtystwo dzie-
dziczne, 2138 mk. (6 ewang.). Par. katol.
Rabsen.
Mossyken, niem., al. Mossycken, majątek

chełm., pow. fiszhuski, st, p. Thierenberg, 4
kil, odl., okr, stanu cywil. St. Lorenz. Ma
94:40 ha roli or. i ogr., 9'4 łąk, 51 past., 2:6
boru, 8'1 nieuż., 0'2 wody, razem 114.8 ha;
czysty dochód z gruntu 1200 mrk. Ks. Fr.
Most Rąbany (Zużany) 1.) al. Rubanka, wś

nad strum, Bahwą, pow. humański, o 2 w. po-
niżej sioła Bahwy, 1090 mk. prawosł,, 6 kat.,
2504 dzięs, ziemi. Cerkiew drewniana św.
Trójcy, wzniesiona w 1793 r. przez hr. Poto-
ckiego, ma 60 dzies, ziemi, Własność Rakow-
skich, 2.) M.-Zążany, wś nad rz. Wysią, pow.
czehryński, par. praw. Jamopol; 305 mk. Da-
wniej własność gen. Wysockiego, darowana
przez niego Piotrowskiemu, od którego w 1840
r. kupił Jan Gruziewicz Nieczaj, obecnie syna
jego Mikołaja. Włościanie w 1863 r. nabyli
260 dzies. ziemi za 12598 rs. J. Kre,

Mostajcie, wś, pow. maryampolski, gm.
Freda, par. Godlewo, odl. 41 w. od Maryam-
pola, ma 17 dm., 182 mk. W 1827 r. było 6
dm., 44 mk. Ob, Freda Dolna,

Mostajcie i Zyndule, wś, pow. szawelski,
gm. szawkiańska, 14 dusz, 53 dzies, ziemi,

Moste, kasz., ob. Mosty.
Mostecka, rz., ob. Koprzywianka,
Mostejki 1.) wś nad Wilią, pow. kowień-

ski, w 4 okr. polic. (Janowo), par. Kormiałów,
gm. aleksandrowska, o 16 w. od Kowna, gle-
ba lekka, 41/6 włók ziemi włośc. uwłaszczo-
nych, 5 osad dzierżawców czasowych. Należy
do dóbr Łopie Sokołowskich, 2.) M., dwór,
pow. rossieński, par, cytowiańska, własność
Goniprowskiej. 3.) M., dwór, pow. rossień-
ski, par. lidowiańska, własność Goniprowskiej.
4.) M., wś, pow. rossieński, par, niemoksztyń-
ska. 5.) M., wś przy północnej granicy gub.
grodzieńskiej,

Mostek, wś, pow. olkuski, gm. Jangrot,
par. Szreniawa, W 1827 r. wś duchowna, 52
dm., 301 mk. W XV w. własność bisk. kra-
kowskich, miała 14 łanów kmiecych. Z tych
niektóre dawały dziesięcinę kościołom w Szre-
niawie i Grołczy (Dług. II: 36).
Mostek, zaśc. pryw., pow. wilejski, w 1.

okr. polic., o 32 w. od m. Wilejki, przy b, dr,
poczt. z m. Ilii do m. Radoszkowie, 1 dm,
5 mk. prawosł.
Mosten (niem,), ob. Jfosty.

„ Mostitten (niem.), 1.) wś, pow. prusko-
iławski, st. p. Domnau, okr, urz. stanu cywil.
Abschwangen. W 1856 r. 63 mk. 2.) M, Ati
i Neu (niem,) al. Mosteiten, dwie wsie, pow.
nizinowski, st, p. Joneiten, okr. urz. stanu
cywil. Lappienen. Kś, Fr.

„ Mostki 1.) mała rka, poczynająca się w pow. 
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janowskim, w lasach na płd, Modliborzyc, pły-
nie w kierunku zach.-płd, i ubiegłszy około 5
w. wchodzi do Gralicyi, gdzie pod Rzeczycą
długą wpada z praw. brzegu do Sanu, Cały
bieg wynosi około 10 kil. 2.) M., rzeka, por. -
Moszczenica, .

Mostki 1.) Woólczyńskie, 0s., pow. warszaw-
ski, gm. i par. Nieporęt, ma 15 mk,, 3 mr.
ziemi dwor. 2.) M., wś, pow. sochaczewski,
gm. Chodaków, par. Trojanów, ma 37 mk., 83
mr. ziemi. W 1827 r. 11 dm., 92 mk,, wcho-
dziła w skład dóbr Jeziorko, wchodzących
w skład księstwa łowickiego. 3.) M. wś włośc.,
pow. włocławski, gm Dobiegniewo, par. Nowa
wieś, Wchodziła w skład dóbr Duninów, ma
10 os., 110 mk. i 250 mr. ziemi. 4.) M. Za-
cięskie, wś włośc., pow. nieszawski, gm. Rusz-
kowo, par. Broniszewo, ma 31 mk. i 46 mr.
W 1827 r. 3 dm., 39 mk. 5.) M. Warzymow-
skie, wś włośc., pow. nieszawski, gm. Ruszko-
wo, par. Broniszewo, ma 45 mk. i 105 mr,
W 1827 r. 7 dm., 51 mk. 6.) M., w dok,
Moszthy, wś i folw. nad jez, Mostowskiem,
pow. kolski, gm. Sompolno, par. Mąkolno, odl.
od Koła w. 18; posiada gorzelnię i pokłady
torfu. Wś ma dm. 48, mk, 184; folw. dm. 9,
mk. 80. W 1837 r. 26 dm,, 240 mk. Wspo-
mina tę wś Lib. Ben. Łask. (I: 213). Dobra
M. składają się z folw.: M., Mąkolno, rozl,

mr. 3055: folw. M. gr. orne i ogr. mr. 1628,
łąk mr. 116, past. mr. 32, lasu mr. 636, nieuż.
i place mr. 212, razem mr. 2524; bud. mur,
15, z drz. 3; folw. M. gr. or.i ogr. mr. 879,
łąk mr. 48, nieuż. i place mr. 4, razem mr. 431;
bud. mur, 5. WŚ M. os, 40, z gr. mr. 212; wś

Mąkolno os, 17, z gr. 60; wś Łaziska o0s, 5,
z gr. mr. 169; wś Lipiny os. 16, z gr. mr. 547;
wś Przystronie os. 9, z gr. mr. 287; wś Sie-
dliska os. 16, z gr. mr. 304; wś Zdrojki os, 2,
z gr. mr. 40; wś Smolniki os. 4, z gr. mr. 119;
wś Janowice os. 8, z gr. mr, 141. 7.) M. Ja-
worskie, kol., pow. wieluński, gm. Rudniki,
par. Parzymiechy, odi. od Wielunia w, 26;
dm. 9, mk, 54. Wchodziły w skład dóbr Ja-
worzno. 8.) M., leś, os., pow, wieluński, gm.
Rudniki, par. Parzymiechy, odl. od Wielunia
w. 23//,, dm. 2, mk. 6. 9.) M. al. Chodzierady,
folw. i kol., pow, łaski, gm. Bałucz, par. Sza-
dek; folw. ma 2 dm., 440 mr.; kol. 10 dm,, 81
mk., 114 mr. M, wchodziły w skład dóbr
Dziatkowice (ob.). 10.) M., os. leś., pow. czę=
stochowski, gm, Panki. Własność rządowa,
1 dm., 6 mk., 17 mr. Należała do wsi Jacisko.
11.) M., folw. nad rz. Radomką, pow.kozie-
nicki, gm. Świerze Górne, par. Ryczywół, odl.
18 w. ad Kozienic, ma 1 dm., 3 mk., 952 map,
Jestto majorat gen. Szturlera. 12.) M., wśi
os. nad rz. Pokrzywianką, pow. sandomierski :
gm. Wiśniowa, par. Bogorya, odl. 55 w. od

Sandomierza. Posiada papiernią, tartak, młyn,
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M. lit. B, wś i folw., ma 20 dm., 182 mk., 138
mr. włośc, M. lit. A, os. fabr,, papiernia, | dm,,
7mk., I mr. Folw, M, lit. B. rozl. mr, 141:
gr. or. i ogr. mr. [22, łąk mr. 10, zarośli mr.
8, nieuż. i place mr. 1; bud. z drzewa 6; folw.
ten w r. 1870 oddzielony od dóbr Bogorya.
13.) M., wś nad rz, Kaczką, pow. iłżecki, gm.
Wielkawieś, par. Wąchock, odl. 32 w. od Ił-
ży; ma 46 dm,, 315 mk., 528 mr. ziemi włośc.
i 38 mr, rząd, W 1827 r. wś rząd., 23 dm.,
181 mk, Wielki piec wzniesiony tu był 1759
r. przez biskupów krakowskich, do których
dóbr M. należały. Zakłady te wraz z dobrami
przeszły do rządu. W 1875 r. wyrobiono tu
60,629 pud. suroweu. 14.) M., os., pow. lu-
belski, gm. i par. Konopnica. 15.) M., os.
leśna, pow. janowski, gm. i par. Zaklików, śród
lasów ordynacyi ząmojskiej, stanowi przedłu-
żenie wsi Groliszowiec; w niej posterunekstra-
ży granicznej, dwa dm. drewn, Br. Ch,

Mostki, zaśc., pow. oszmiański, w 3 okr.
polie., o 46 w. od Oszmiany a 27 od Dziewie-
niszek, 8 mk, kat.; własność Radziwiłłowicza,

Mostki 1.) pot., wypływa z źródeł leśnych
u płd.-zach. podnóży góry Kucharskiej, wzno-
szącej się na płd. wsi Chorkówki, w pow. kro-
śnieńskim; potok płynie na zach. doliną śród-
leśną, opływa Leśniówkę, Faliszówkę, a po-
pod Porajem, przys. Faliszówki, zwraca się
na płn. i uchodzi do Łubienka (ob.) z pr. brz.
Długość biegu czyni 9 kil. Nad lew. t. j. płd.
brzegiem potoku legły lasy Kamienna z szczy-
tem (isowcem (441 m.), Korczyna (413 m.),
wreszcie Wielki Kamień (361 m.). 2.) M,,
w pow. jasielskim, dopływ pot. Łubianko, ob.
w V< 7/8. Br. G.
Mostki 1.) z Deputatami, Jerzem, Nalepami

i Sokalem, wś w pow. nisieckim, leży w piasz-
czystej, sosnowemi borami pokrytej równinie,
200 m. npm. wzniesionej, nad pot. Palczawką,
która dalej pod nazwą Gilówki płynie do Bu-
kowego pot. a z nim z lew. brz, do Sanu. Na
płn. ma duże, aż po granicę królestwa kongre-
sowego sięgające bory, na płd. Majdan boó-
kiński a na zach. Jarocin. Przysiółki Deputa-
ty, Sokale i Jerze leżą wśród lasu, wzdłuż
granicy Galicyi, dwa ostatnie 1 kil. linii po-
wietrznej na wsch. od M., pierwszy zaś 4 kil.
Przys. Nalepy, leżący 4 kil. na płn. od M,,
jest od tej wsi zupełnie oddzielony borem, na
zach. zaś ma błota i sapy nad pot. Bukową,
które go dzielą od Domosławy, Wraz z przy-

siołkami ta wś należy do par. rz.-kat, w Ku-
rzynie i ma 679 mk.,z których 597 rz.-kat. a
82 protestantów 1 izraelitów, Na obszarze
więk. pos. przebywa 199 osób, mianowicie le-
śni i zatrudnieni przy wyrabianiu potażu, Pos.

więk. ma 31 roli i 2561 mr. lasu; pos. mn. 516
roli, 346 łąk i 192 mr. pastwisk, 2.) M., wś,
pow. nowosądecki, par. Stary Sącz, odległa  

Mos

o 8'8 kil. Wś leży na praw. brz, Dunajca, na
zach. od Starego Sącza a na płn. od kolonii
niemieckiej w Grołkowicach. Przez M. idzie
gościniec ze Starego Sącza do Krościenka. Są
tu dwie karczmy: Poczekaj i Stocznówka, Od
wsch. otacza M. mały las, zwany Grajem. Pos.
więk. należała dawniej do klasztoru klarysek
w Starym Sączu, teraz do funduszu religijnego
i wynosi 10 roli i 191 mr. lasu; pos. mn. ma
157 roli, 15 łąk i ogr., 68 past. i 14 mr. lasu.
Mieszkańców 212 religii rz.-kat. 3.) M., część
gm. Zbydniowa, w pow. bocheńskim. 4.) M.,
ob, Zukawica, t. V: 818. Mac., Br. G.
Mostki al. na Mostkach, grupa domów w Ką-

tach, w pow. brodzkim, w zachodniej strome
wsi, wśród lasu zwanego Dąbrową. Jest tu
także cegielnia. 2.) M. z Malinówką, wś w pow.
lwowskim, 21 kil. na płn.-zach. od Lwowa,
8 kil. na płn. od sądu pow. w Szezercu,5 kil,
na płd.-zach. od st. kolej, i urz. poczt, Glinna-
Nawarya. Na płn. leży Polanka, na wsch,
Leśniowice, na płd. Seredyca, na zach. Lubień
Mały i Lubień Wielki (obie w pow. gródec-
kim), Wody płyną na wsch. za pośrednictwem
małej strugi, wpadającej do Bartatówki (ob,),
dopływu Szczerka. Zabudowania wiejskie leżą
w płn-wsch. stronie obszaru, blisko granicy
Leśniowice (289 m.); na płd. od nich przysiołek
Malinówka. Płd.-ząch. część wsi jest lesista
(las Dębianka 3810 m. na płn.), a na jej krańcu
płd., na granicy Seredycy, leży folw. Dębian-
ka. Własn. więk, ma roli or. 471, łąk i ogr.
31, past. 11, lasu 601 mr.; własn. mn. roli or.
678, łąk i ogr. 1384, past, 54 mr. W r. 1880
było 748 mk. w gm. (a mianowicie 130 w Ma-
linówce a 618 w M.) a 75 na obsz. dwor. (14
w Malinówce, 61 w M.), między nimi obrz,
rz-kat. 19 w Malinówce, 184 w M. Par. rz,-
kat. w Nawaryi, gr.-kat, w miejscu, dek.
szczerzecki, archidyec. lwowska, Do par. na-
leży Polanka. We wsi jest cerkiew pod wez.
$. Mikołaja. [u u krewnych swych Ziętkie-
wiczów, posiadaczów M. od 1815 r., Wincenty
Pol przepędzał wakacye szkolne. Por. Arch.
J. Z. R., cz. I, t. 4: 541. 8.) M., folw. koło
Pasiecznej, obsz. dwor. Czernica, pow. żyda-
czowski, Lu, Dz,

Mostki, wś i gm., pow. ostrzeszowski, dwie
miejsc.: a) M., wś; b) Mroczek, 0s.; 29 dm.,
249 mk., 3 ew., 246 kat., 75 analf, Poczta,
gość, i tel. w Kobylej Górze, st. kol, żel. w 0-
strzeszowie, 2.) M., folw., pow. wągrowiecki,
9 dm., 102 mk., należy do dom, i gm, Smogul-
ca. Poczta w Smogulcu. M. St.
Mostkówka, pow. radzymiński, gm, Zabro-

dzie, par. Niegów. Niewymieniona w spisie
miejsc. gub, warsz. przy Pam. Kniżee z 1876 r.
Mostkówko, pow. pułtuski, gm, Winnica,

par. Przewodowo.
Mostkowo, niem. Brueckendorf, wś na pol.-
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prusk, Mazurach, pow. ostródzki, st, p. Łukta,
okr. urz, stanu cywil. Falkenstein. Ks. Fr.
Mostkowy potok, pot. górski, na Podhalu

spiskiem, w Magórze spiskiej; wypływa z pod
Płaśnego wierchu (1048 m.), płynie na płn.-
zach, i wpada od praw. brz. do Frankowskiej
Wody (ob.). Długość biegu 21/, kil, Ujście
leży 720 m. npm. Br. G.
Moste al, Narty, os, leś, dóbr rząd. Ludwi-

nów, w pow. kalwaryjskim.
Mostoczna, las w zach, stronie Turzy Wiel-

kiej, w pow. dolińskim, Wzdłuż płn. jego
granicy płynie pot. Zbora, dopływ Bołochów-
ki; wzdłuż granicy płd, pot, Wielki (Wełyki),
i łączy się z Siwką, tworząc wraz z nią potok
Bołochówkę; od zach. nakoniec opływa ten las
znaczniejszy lewoboczny dopływ pot. Wiel-
kiego od płn, na płd. Ten ostatni zbiera wody
płynące z lasu na zach. Na wsch. łączy się

las M. z lasem kameralnym i Wielkim Uhlem.
Najwyżej wznosi się płn. część (397 m.) na
granicy Balicz Podgórnych, gdzie się w dal-
szym ciągu rozłożył las Bukłohowiec. W środ-
kowej części wznosi się las do 384 m. Na płd.
jego krańcu leży przy drodze karczma (328 m.).

Mostoczne, karczma na obsz. dwor, Bedna-
rowa, w pow, stanisławowskim.

Mostolten (niem.), ob. Mostołty,

Mostołtowicze, w spisie urzęd. Możołtowi”
cze, folw., wś i 2 zaśc,, pow. trocki, w 3 okr.
polic., gm. i par. Butrymańce, okr. wiejski
Ajciuny, 900 dz. rozl., własność Piotrowskie-
go. Do dóbr M. należy wś Jawniańce (82 dusz
rewiz.). Dawniej własność Zabów.

Mostołty, niem. Jostolten, wś na pols,-prus.
Mazurach, pow. łecki, st. poczt. i urząd stanu
cywil. Bajtkowo. Kś, Fr.

Mostów, wś ifolw., pow. konstantynowski,
gm., par, i okr. sąd. Huszlew, poczta Między-
rzec, odl. 28 w. od Konstantynowa a 10 w. od
st. dr. żel, warszaw.-terespol. w Międzyrzecu.

Jest tu szkoła początkowa, W 1827 r. 6 dm,,
18 mk.; obecnie 138 mk, Cerkiew gr.-unicką za-
łożył tu ks, Franciszek Woroniecki w 1784 r.
Folw. M. z nomenk. Piecznik, wsiami: M., Pro-
snów, Milejka i Nieznanki rozl. mr. 782: gr.
or. i ogr. mr. 489, łąk mr. 91, past. mr. 738,
lasu mr. 112, nieuż. i place mr, 16; bud. mur.
1, zdrz. 14, WŚ M, os. 3, zgr. mr. 3; WŚ
Prosnów os, 21, z gr. mr. 388; wś Milejka os. 4,

z gr. mr. 126; wś Nieznanki os. 6, z gr. mr. 187.
Mostowe, ob. Bęklew. © | |
Mostowe 1.) wś, pow. wilejski, w 3 okr.

polie., gm. Żosno, okr. wiejski Teresdwór, o15
w. od gminy, 13 dusz rew., należy do dóbr
Teresdwór — Oskierków. 2.) M., plebania

prawosł., pow, wilejski, w 2 okr. polic., o 48
w. od m. Wilejki, przy b. dr. poczt, bałaszew-
skiej, 3 dm., 16 mk, Była tu cerkiew prawosł.  
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drewn. 3.) M., zaśc. pryw. nad błotami, pow.
wilejski, 3 dm., 37 mk.
Mostówek, os., pow. suwalski, gm. Andrze-

Jewo, par. Lubowo, odl. 24 w. od Suwałk. Ma
2 dm., 11 mk,
Mostowiszki, wś, pow. oszmiański, w 1

okr. pol., gm, Kucewicze, okr. wiejski Most-
wiliszki, 1) dusz rewiz, (jednodworcy); należy
do dóbr Mostwiliszki— Sidorowiczów.
Mostówka, struga, wypływająca z lasów

Strachowskich, płynie równolegle z Ossowni-
cą, do której wpada pod wsią Wójtami (Bo-
kiewicz, Opis pow. Radzymiń., str. 21), por.
Nabokówka,
Mostówka, wś włośc., pow. radzymiński,

gm. Ręczaje, par. Cygów, ma 144 mk, i 346
mr. obszaru. W 1827 r. par. Poświętne, 14
dm., 181 mk,
Mostówka, karczma na obsz. dwor, Uheł-

nej, w pow. stryjskim,
Mostówko, pow.makowski, gm. Sypniewo,

par. Nowawieś,
Mostowlany 1.) wś włośc,, pow. lidzki,

w 1 okr, polic., gm. Bielica, okr. wiejski Po-
niemuńce, o ll w. od gm. a 38 w. od Lidy,
80 dm., 285 mk, (125 dusz rewiz,); należy do
dóbr Zblany ks, Wittgenszteina, 2.) M., wś
nad rz. Swisłoczą, pow. grodzieński, cerkiew
paraf,. dek. (błahoczynia) W. Brzostowica, Par.
ma 2892 wiernych (1138 męż. i 1254 kob.).
Mostownica 1.) pot. górski, wypływający

z pod Mostownicy, szczytu w Grorcach (1244
m.), w obr. gm. Koniny, w pow. limanowskim,
płynie na płn. i po krótkim, 2 kil. wynoszą-
cym biegu łączy się od praw. brz. z pot. Pod-
mrasznicami, tworząc znaczny strumień górski
Koninę (ob.), dopłw Poręby. 2.) M., szczyt
w pasmie Grorców, w płn. stokach, na płn. od
szczytu Niedźwiedzicy (1811 m.), pod 379 48'
wsch. dłg. g. F., a 49” 33/22” płn. sz. g.
Wznies, 1244 m. npm, Z płn. stoków spływają
wody do Koniny, dopływu Poręby. Ob, Ka-
mienica, t. ILI: 746. Br. G.
Mostowo 1.) wś, pow. mławski, gm. Mo-

stowo, par. Szreńsk, odl. o 24 w. od Mławy,
śród obszernych błot, biorących początek pod
wsią Zurominem przez które przepływa rzka
Przylepnica al. Szrenka. Posiada kasę gmin-
ną wkładowo-zaliczkową, tartak i wiatrak, ma
39 dm., 355 mk, W 1827 r. par. Kuczbork,
21 dm., 200 mk, Dobra M. składają się z folw.
M. i Krzywki Borki, rozl. mr. 2952: fol. M.

8T. Or. 1 ogr, mr. 387, łąk mr. 450, wody mr. 1,
lasu mr. 1706, zarośli mr. 10, nieuż. i place
mr. 37, razem mr. 2591; bud. mur. 3, z drz,
19; płodozmian 6 i 7-polowy; folw. Krzywki
gr. or. i ogr. mr. 275, łąk mr. 40, pastw, mr.
85, wody mr. 1, nieuż. i place mr. 10, razem
mr. 361; bud, z drz. 10; płodoz. 6i 10-polowy.
Dobra te w 1874 r. oddzielone od dóbr Szreńsk,
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M, gmina należy do sądu gm. II okr. w Szreń-
sku, gdzie też st. poczt.; ma 521 dm., 5717
mk., obszaru 18191 mr, w tem 593 mr. nie-
użytków. W gm. znajduje się 3 kościoły, sy-
nagoga, szkoła począt., urząd gm., sąd gm.,
st. poczt., browar, 8 wiatraków, 1 młyn wo-
dny, tartak, 10) karczem. W skład gm. wcho-
dzą następujące wsie: Biebrzeniec, Bąkowo-
Kościelne, Bąkowo- Podleśne, Budy-Matusy,
Bielawy, Garkowo-Nowe, Garkowo Stare, Gra-
bowo, Krzywki-Piaski, Krzywki-Boski, Kobu-
sin, Kunki, Małocin, Miłotki, Mostowo, Nad-
ratowo, Przychod, Rudowo, Syberya, Szreńsk,
os. miejska, Wróblewo, Złotowo. 2.) M., wś,
pow. makowski, gm. Sypniewo, par. Nowa
wieś, 3.) M., os., pow. sejneński, gm. Kra-
snowo, par. Sejny, odl. 5 w. od Sejn. Wcho-
dziła w skład dóbr Klejwy.

Mostwa, rz. w pow. mozyrskim, jest dal-
szym ciągiem rz. Myszyny (ob.), po zlaniu się

Je] 2 rz. Lwą. Kierunek ma płn.-wsch., prze-
pływa odludne Polesie na przestrzeni prawie
9 mil, z lew. str, zasila się rz. Kopaniec, za
wsią Moczula rozgałęzia się na wiele krętych

odnóg, nie mając pewnego koryta, płynie koło
wsi Tereblicze, Ozdamicze, Mareelczyn i koło
wsi Korotycze wpada z lew. strony do Stwihi,
praw. dopł, Prypeci. Przyjmuje nadto z lew.
strony rz. Czaków (ob.), poniżej wsi Strugi.
Mostwa, dopływ rz. Uszy, w pow. radomy-

skim, przepływa przez wsie Nowaki i Strym-
horod, BE, R.

Mostwiliszki, folw, wś włośc. i os. karcz,,
pow. oszmiański, w ] okr. polic., gm, Kucewi-
cze, okr. wiejski M, o 6w. od Oszmiany;

_ folw, ma 1 dm., 12 mk, kat.; wś 6 dm., 36 mk.
kat.; os. karcz. | dm., 7 mk. kat. Była tu ka-
plica kat. par, Oszmiana, Do dóbr M., własno-
ści (Qywińskich, należą wsie: Pawłowce, Sie-

_ mieniszki i Mostowiszki, razem 47 dusz rewiz.
W skłąd okręgu wiejskiego M. wchodzą wsie:
Grzybowszczyzna, Krzemieszowo, Mostowisz-
ki, Możejkowo, Pawłowce, Powiaże, Siemie-
niszki i Skobejki, razem 133 włośc, uwłaszcz.

_ 1187 włośc. skarbowych. J. Kre,
Mostwiłowicze, dwie wsie i folw. nad rzką

Suszenką, lew, dopł, Naczy, pow. słucki, w 2
okr. pol. kleckim, gm, siniawska, w miejscowo-
ści dość wzgórzystej, pomiędzy kotlinami Łani
i duszenki. Wielkie M, mają 26 osad pełnona-
działowych; Małe M, 15 osąd. Dobra, dawne

- dziedzictwo Radziwiłłowskie, do 1874 r. nale-
żały do ordynacyi kleckiej, odtąd, w skutek
układu familijnego, przyłączone do ordynacyi
nieświeskiej, mają około 54 włók, w glebie
dobrej, 4. Jel.

Moskwitele, wś, pow. szawelski, gm, po-
dubiska, 2 dusze, 54 dz, ziemi, J. Q.
Mosty 1.) wśios, nad Pilicą, pow. nowo-  
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radomski, gm. i par. Maluszyn, Wś ma 26
dm., 218 mk., 269 mr.; osada 4 dm., 108 mr.
2.) M., wś nad rz, Nidą, pow. kielecki, gm.
Korzecko, par. Chęciny, leży pod Chęcinami,
posiada szkołę począt, W 1827 r. wś rząd., 30
dm., 160 mk.; należała do ekonomii dóbr rząd.
Chęciny, obecnie donacya gen. Storożenki.
8.) M., pow. chełmski, gm. Turka, par. Ber-
dyszcze, 4.) M., wś i folw., pow. włodawski,
gm. i par, Opole, ma 45 dm., 286 mk., 921 mr.
obszaru. 5.) M., przys., pow. konstantynow-
ski, gm. i par. Swory, ] mk., 3 mr. Br. Ch.
Mosty 1.) wś, pow. dzisieński, w 1 okr.

polic., gm. Łuck, okr. wiejski kozłowski, o 5
w. 0d gminy, 6 dusz rewiz.; należała do dóbr
Buda— Drehlinga. 2.) M., wśi zaśc. nad rz.
Plisówką, pow. dzisieński, w 2 okr. polie., o 63
w. od Dzisny; wś ma 2 dm., 15 mk, kat.; zaśc.
zaś 2 dm., 5 mk. kat. 3.) M., wś rząd. nad
jez. Giełusza, pow. trocki, w 1 okr. polie., gm,
Olkieniki, okr. wiejski M., o 25 w. od Trok,
21 dm., 221 mk, kat. (107 dusz rew.). W skład
okr. wiejskiego wchodzi wś M, i zaśc, Pograu-
żupie (12 dusz) i Nowiny (4 dusze). 4.) M.,
mko na lew. brz. Niemna, poniżej ujścia Szcza-
ry, pow. grodzieński, w 4 okr, polic. skidel-
skim, gm. w miejscu, o 64 w. od Grodna, 35
od Skidla a 17 od Dubna, przy b, trakcie han-
dlowym z Grodna do Słonima, 1317 mk. (623
męż. i 694 kob.), w tej liczbie 380 żyd. Przy-
stań na Niemnie, przez który przewóz promem;
składy do zsypywania zboża przeznaczonego
na handel zagraniczny. Kościół kat. par. pod
wez, ś. Jana Chrzciciela, wzniesiony z drzewa
w 1539 r. przez królowę Bonę. Par, kat,, dek.
grodzieńskiego, ma 2476 wiernych (1181 męż,
i 1303 kob.). Filia w Mikielowszyźnie i ka-
plica na cmentarzu grzebalnym. M, od 1588
r. wchodziły w skład ekonomii grodzieńskiej,
obecnie własność prywatna; za ziemię wydzie-
loną włościanom wzięto 17,404 rs, wykupu.
Powierzchnia w części płaska, w części górzy-
sta, lasy i łąki. Zarząd gminy wiejskiej, obej-
mującej 1419 dusz. Dawniej leżało w woje-
wódz. nowogrodzkiem, na pograniczu trockie-
go, i, jak podaje Echard, było dosyć osiadłe
i handlowe. J, Krz,
Mosty 1.) wś, pow. dubieński, położona

nad obszernym stawem, uformowanym przez
rz. Zbytenkę, wpadającą do Wihi, Gorzelnia
parowa, tartak wodny dla wyrobu materya-
łów z obszernych lasów otaczających Mosty,
fabryka smoły. Gleba piaszczysto-gliniasta,
2.) M., wś, pow. dubieński, niedaleko rzeki
Ikwy, 166:6 saż. npm. 3.) M., słoboda, pow.
łucki, należy do dóbr Hranie; dziedzictwo
Chamceów. 4.) M. Stare al. Zurawa, wś, pow
berdyczowski, oddzielona polaną od miastecz-
ka Wachnówki, 300 mk., 1012 dz. ziemi,

własność Izydora Michalskiego,



  

Mosty 1.) grupa domów w Popielach, pow.
drohobycki. 2.) M. al. w Jostach, grupa do*
mów w Winnikach, pow. drohobycki, w płn.-
wsch. stronie wsi, na samej granicy Stupnicy
i Nahujowic, nad Stuposianką Wielką. Na
zach, od zabudowań wiejskich leży podmokłe
pastwisko, sięgające aż do Stuposianki Małej.
Nad Stuposianką Małą leży cegielnia. Na
płd. od tego obszaru rozłożył się las między
oboma Stuposiankami, wzniesiony na płd. gra-
nicy do 360 m. 3) M. z Dniestrzykiem i Świ-
niaszą, wś, w pow. rudeckim, 18 kil. na płd.-
wsch. od Rudek, 12 kil. na płd.-zach. od sądu
powiat. i urz. poczt. w Komarnie, 14 kil. na
płn-wsch. od st. kol. w Dobrowlanach, Na
zach. leży Susułów, na płn. Nowawieś, na
wsch, Monastyrzec, na płd. Wołoszcze (w pow.
samborskim). Środkiem obszaru płynie Dniestr
od zach. z Sułowa, na płd.-wsch. a potem na
płn.-wsch., wzdłuż granicy od Monastyrca
Brzegi Dniestru, a zwłaszcza prawy, mocza-
rzyste. Na lew. brzegu tuż nad rzeką leżą
zabudowania wiejskie, na płn.-wsch, od nich
część wsi Swiniusza (al. Swiniucha), na praw,
brzegu część wsi Dniestrzyk. Własn. więk.
ma roli or. 24, łąki ogr. 684, pastw. 59, lasu
94; włas. mniej. roli or. 72, łąk i ogr. 392,
pastw. 141 mr. W r. 1880 było 332 mk.
w gminie, 15 na obsz. dwors. (między nimi
kilku obrz, rzym.-kat.), Par. rzym.-katol,
w Wołoszczy, gr.-kat, w Monastyreu, We
wsi jest cerkiew pod wezw. ś. Michała Archa-
nioła, folw. i leśniczówka. Sobieski, ścigając
Tatarów w r. 1672 od Komarna do Kałusza,
przeprawiał się przez Dniestr w Mostach d.
10 października, Przeprawę tę tak sam w li-
ście do króla Michała opisał: „Spieszno tedy
idąc (od Komarna), stanąłem u Dniestru we
wsi Mostach, który zastałem nieprzebyty, bo
na dwie prawie wylał był mile, a most w po-
środku zrzucony. Gdym tedy nad tą prze-
prawą z wielkim deliberował żalem, bo się
wszystkim do przebycia zdała niepodobna, za.-
wołał chłop z Łuków, obiecując za słuszną
a pewną kontentacyę lepszą pokazać przepra-
wę. (o się gdy zaraz stało, prowadził woj-
sko, ale takimi przecie brodami, gdzie często-
kroć pływać przychodziło, Nazajutrz jednak
do południa wszystko tę złą przebyło przepra-
wę wojsko* (Kluczycki „Pisma do wiekui
spraw Jana Sobieskiego t. I, cz, I, str. 1094).
4.) M.-Małe: z MosiamiiDębinami, mko, pow.
rawski, 10) kil. na płn,-zach, od sądu pow.,
urz. poczt, i st, kol, jarosławsko-sokalskiej w
Rawie ruskiej, między 5090 18' a 509 20' 30”
płn. szer. i między 41912/ 30” a 41916' wsch.
dług. od F. Na płd, leży Hrebenne, na wsch.

_ Kornie i Machnów, na płn, Machnów, na zach,
Teniatyska. Płd. część obszaru przepływa
Sołokija. Wchodzi ona tu zTeniatysk od płn,-  
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zach. i płynie na płd.-wsch., a w końcu nd
wsch. do wsi Kornie, Na lew. brz. Sołokiji
leżą zabudowania; na płd.-zach., blisko grani-
cy ,,„Miasteczko%, na płn. folw. pod Dębiną,
Płd.-zach. część wsi przebiega gościniec, wio-
dący z Żółkwi na Rawę, Lubyczę, do Toma-
szowa i Zamościa, Wł. więk. ma roli or. 218,
łąk i ogr. 121, pastw. 23, lasu 433 mr;
własn. mn. roli or. 370, łąki ogr. 174, pastw.
84 mr, W r. 1880 było 471 mk. w gm., 54
Da obsz, dwor, (między nimi 91 obrz, rzym,-
kat.). Par. rzym.-kat. w Wierzbicy,- gr.-kat,
w Hrebennem. Jest tu cerkiew, dwór, folw.,
gorzelnia i młyn. 5.) M.-Stare, przedmieście
Mostów Wielkich. 6.) M.-Wielkie, rus. M.
Wełyki, zwane dawniej Augustowem, od założy-
ciela Zygmunta Augusta, mko, pow. żółkiew-
ski, 25 kil. na płn.-wsch. od Żółkwi, 17 kil.
na płd.-zach, od 'st. kol, jarosławsko-sokal-
skiej, w Krystynopolu, między 509 11” a 500
18' płn. szer. i m. 410 46' a 419 5% 30” wsch.
dług. od F. Na wsch, leżą: Borowe, Rekli-
niec i Strzemień, na płd.-wsch. Kupiczwola,
na płd, Bojaniec, na zach. Stanisławka i Wo-
lica, na płn. Kuliczków i Sielec (obie w pow.
sokalskim), M. leżą w dorzeczu Wisły, za-
pośrednictwem Raty, dopływu Bugu. Rata
wchodzi tu z Wolicy od płd. i płynie prawie
środkiem obszaru na płn.-wsch. aż do zabudo-
wań. Tutaj skręca na płn., następnie znowu
na płn.-wsch.. i w tym kierunku płynąc wcho-
dzi na granicę M. a Borowego, poczem skręca-
jąc znowu na płn. wchodzi do Sielca, Wody
z płd. części obszaru płyną małemi strugami
na wsch. i wpadają po za obrębem Mostów do
Żełdca, prawobocznego dopływu Raty. Na
płn. granicy nastaje pot. Błotnia, lewoboczny
dopływ Raty. Zabudowania ieżą na lew.
i praw. brz. Raty (218 m.) blisko zach. gra-
nicy, a mianowicie: miasteczko samo w środku,
lwowskie przedmieście na płd., sokalskie
przedmieście na płn. Na płn.-wsch., blisko
granicy Borowego, leży część miasteczka 7a-
gumienki, na lew. brz. Raty, na wsch. krawę-
dzi lasu „„Suchy dąb*, zajmującego tę część
obszaru, Na płd. krawędzi lasu leży leśni-
czów ka „Ierpentyna' (al. S$zezodrów). Na
płn. od miasteczka wznosi się wzgórze M. do
217 mr. (znak tryang.), a na płn.-zach, od nie-
go leży na granicy Woliey os, „, Węglarka*, na
płn. od niej las Błotnia (wzgórze 214 m, wys.
na płd.-wsch.; Maziarnia, 211 m., znak triang.,
na płn.-wsch, ), Na płn.-wsch. leży karczma
„Błotnia mosteńska'', na płn.-zach. karczma
,„Błotnia kuliczkowska*. Na praw. brz. Ra-
ty leży na wsch. od M,, tuż nad Ratą, las „Za
babką” (szczyt 211 m., znak tryang.), na płd,
od niego mocarzyste pastwisko „„Rydczyk*,
dalej na płd. las „Lipniki ze szczytem 218
m. wys,, ną zach. od niego mocarzysta prze-
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strzeń krzakami i drzewami porośnięta, zwana
„„Lisecze błoto”, ze szczytem 222 m. wys.,
(znak tryang.), na płd. od Lipnik las „,Za la-
skami*, ze szczytem „Za Koneckim*, na płd.-
wsch. granicy, Płd. kończynę obszaru zajmu-
ją t. zw. „Sianożęczki za błotem*, wzniesione
do 217 m, na granicy płd, Z Mostów idzie go-
ściniec na płn.«wsch. do Sokala, na płn.-zach.
do Zółkwi. Położenie miasteczka w ogóle
nizkie, bagniste; gleba torfowata, w lasach pia-
szczysta, Własn. więk. ma roli or, 7, łąk
1ogr. 36, pastw. 16, lasów 5211 mr.; własn,
mn. roli or. 1062, łąk i ogr. 2526, pastw. 491,
lasów 36 mr. W r.1860 było 3809 mk. w
gm., 65 na obsarze dwor. (więdzy nimi 490
obrz, rzym.-kat., 2010 gr.-kat., reszta wyzn.
mojżesz.). Par. rzym.-katol, w miejscu, dek.
bełzki, archydyec. lwowska. Do parafii tej
należą Butyny, Dworce, Przystań, Rekliniec,
Stanisławka, Strzemień, Wieczorki i Wolica.
Kośc. paraf, założył Zygmunt August w r.
1549 i uposażył plebana dwoma łanami, mia-
rą żyta, pszenicy i owsa z łanu miejskiego,
opłatą po groszu z każdego domu i dziesięciną
znowo założyć się mających kiedykolwiek
przez sstę folwarków (Archiw. Bernardyń,
(. t. 6, str. 129). Kośc. murowany, konse-
krowany w r. 1837. Par. gr.-kat, w miejscu,
dek. uhnowski, dyec. przemyska, Do parafii
należy wieś Borowe. Cerkiew drewniana zbu-
dowana w r. 1712. W M. jest szk. etat. 3
klasowa i sąd powiatowy, do którego należą:
Batiatycze, Bojaniec, Borowe, Butyny, Dal-
nicz, Derewnia, Dworce, Kulawa, Kupicz-
wola, Lubella, Przystań, Rekliniec, Rożan-
ka, Strzemień, Stanisławka, Wolica, Wie-
czorki i Zubowmosty, W XVI w. była
tu wojskobójnia (na mocy przywileju Zy-
gmunta Augusta z r. 1566) i browar, W
XVII w. tkalnia; w początkach XIX w. wyra-
biano terpentynę, kalafonię, smołę i maź. Te-
raz wyrabiają węgle drzewne i potaż. Jest
także cegielnia pospolita. Za czasów polskich
należały M. do dóbr koronnych, w pow. i woje-
wództwie bełzkiem i tworzyły starostwo, M.
były pierwotnie wsią, założoną w 1472 r. na
prawie wołoskiem, i zniszczoną przez Tata-
rów (Bibl. Warsz, 1855, IV: 11, 13). W opi-
sie z XV w. pochodzącym od Nakera, sekre-
tarza wielk, mistrza Jana Tiefena, spotykamy
wzmiankęoM. Ów Naker towarzyszył w r.
1497 Tiefenowi, wezwanemu przez Jana Ol-
brachta do udziału w wyprawie wojennej,
Oddział 'Tiefena składał się z 400 ludzi, a
przybył do M, w niedzielę d. 9 lipca „in eyn
wuste dorff genant zcur Brucke und das flies
dabey Ratha*, powiada Naker. W namiotach
z wystawioną strażą przenocował tu oddział
(czyt. Liske, Cudzoziemcy w Polsce, stw, 13).
Do godności miasta wyniósł tę wieś Zygmunt  

August d. 28 lipca r. 1549. „Przełożył nam
Stanisław hr.z Tęczyna'', są słowa przywileju,
„lubelski i bełzki ssta, iż położenie wsi naszej
Mostki w sstwie bełzkiem nader jest dogodne
do przeistoczenia jej na miasto; na co zezwa-
ląjąc, chcemy: aby miejsce to odtąd nosiło na-
zwę Augustów, i żeby mu przez kogobądź in-
ne miano nadane nie było.* Obdarzając je
król prawem magdeb. mianuje wójtem Andrze-
ja Rokickiego (Morzycki, Morieczky według
Staroż, Polski), uposaża go 8 łanami, łaźnią,
jatką rzeźniczą, słodownią, browarem, wyszyn-
kiem gorzałki i trzecią miarą z młyna; zapro-
wadza targ we środę; jarmarki zaś na B. (ia-
ło i Wszyst. Św.; przeznacza staroście czynsz
od ław, na których mięso na sprzedaż wysta-
wione bywa i opłatę od wszelkich ;towarów
podczas targów. Oprócz czopowego uwalnia
mieszkańców na lat 10 od szosu, ceł, myt,
targowego po miastach, podatków i podwód,
które wszakże dostarczać mają pod rzeczy ku-
chenne do najbliższego miasteczka, ilekroć
zdarzy się królowi lub jego małżonce przybyć
do Augustowa; uwalnia też od robocizn około
zamku, lecz chce ażeby należeli do naprawy
grobel i młynów, jednego przy mieście a dru-
giego we wsi Wola Dworeczska, Jeżeliby ży-
dzi chcieli przemieszkiwać, używać mają praw
iswobód, żydom bełzkim służących (Metr.
kor. ks, Z. L., fol, 74, A. 1549—155; Archi-
wum Bernard., (. t. 377, str, 122), Dokument
z r. 1550 (Metr. kor. ks.Z. M., fol. 142; Arch,
Bern,, T. t. 208, str. 158; t. 387, str. 66), opi-
suje szczegółowo granice gruntów miejskich,
rozciągających się ze strony wsch. aż do miej-
sca „ubi flumen Zeldecz jungitur alio flumini
Ratha seu Wroczisko'*; zobowiązuje mieszczan
do opłaty po grzywnie z łanu, z domu zaś
i ogrodu po 7!/, gr. Dnia 23 września 1553 r.
uwalnia król mieszczan Mostów iinnych miast
od opłat celnych (Arch, Bernard., O. t. 30, str.
599). Przywilejem zr. 1566 dozwala mie-
szczanom wystawić 6 jatek, woskobójnię i po-
strzygalnię, z których dochód obracany być
ma na publiczne budowy i inne miejskie po-
trzeby. Stefan Batory potwierdza 22 czerw-
ca 1576 r. przywilej Zygm. Aug. z r, 1550
(Arch. Bernard., 0. t. 208, str. 158it. 387,
str. 66)i uwalnia miasto od ceł, targowego
i grobelnego w całem państwie. W r. 1578
ponawia żydom wolność szynkowania piwa
i miodów, trudnienie się rzemiosłami i han-
dlem. W r. 1583 (10 sierpnia) nadaje miastu
nowe przywileje (Arch. Bernard. T. t, 151,
str. 3438) „Gdy zgon Zyg. Aug.*, czytamy
w tym dokumencie, „nie dozwolił dokończyć
zaczętego dzieła, pragnąc przeto, aby miasto
większego nabrało wzrostu, przez coraz więk-
szy napływ ludności, ażeby wałami i fosą,
parkanami lub murem opasane być mogło, po-



zwalamy magistratowi mieć kramy korzenne,
piekarskie, szewskie, z solą, skóramii żelazem,
zaprowadzić orąz cechy rzemieślnicze. Na
urząd burmistrza wybrani zostaną doświad-
czonej prawości mężowie, dwaj z ramienia sta-
rosty, dwaj zaś przez gminę, z których każdy
miesięcznie jeden po drugim władzę burmi-
strzą sprawować, a trzej inni do rady używa-
ni być mają. Ażeby mieszkańcy mieli dosta-
teczne środki do obwarowania się i obrony
przeciw napadowi nieprzyjaciół, dajemy moc
magistratowi wykupienia wójtostwa z rąk
teraźniejszego posiądacza, lub jego potomków.
Pozwalamy mieszczanom wystawić most na
rzece Rata, i z tego tytułu starać się na sej-

mie o uzyskanie opłaty mostowej', Dnia 16
lipca 1604 r. potwierdza Zygmunt III cesyą
wójtostwa w Augustowie, uczynioną przez
Annę Krasińską, wdowę po Stanisławie, na
izecz Komorowskiego (Arch, Bernard., C. t.
359, str. 1021), Według lustr, z r. 1616 by-
ło domów w mieście i na przedm. 302, z nich
czynszu zł. 60 gr. 8. Łanów miejs. było 311/,,
zkażdego łanu dawali po grzywnie; ogrod. 290,
zkażdego po 71/4 gr.; słodowni miej, 8, zsiedmiu
po gr. 12, a zosmej. gr. 24 płacono; komornicy
po gr. 1, rzeźnicy dwaj po 8 kamienie łoju;
piekarzów 36; szewców 20, płacili po 74 gr.,
pop zaś z łanu do cerkwi przywiązanego pła-
cił gr. 15.* Szewcy spisali ustawy cechowe
w r. 1613 a Zygmunt III potwierdził je 20
maja r. 1618 (Metr, Kor., Ks. U. T. fol., 96,
A. 1618—19.). Oto ciekawsze artykuły tej
ustawy: „Uchwalili i postanowili bracia rze-
miosła cechu szewczowskiego między sobą ko-
lacyę trzykroć do roku, albo bractwo odpra-
wować. Na suche dni żałobne msze za przod-
ki swoje odprawować cztery kroć, a jeśliby
brat albo siostra nie była, na ofiarę powinna
dać winy 5 grzywien. Każdy kiedyby chciał
mistrzem zostać, a gdzieby się godził na mi-
strzostwo, powinien będzie dać do skrzynki
brackiej zł. 10, na kolacyę zł. 10 i t. d, Kie-
dyby brat brata, albo siostra siostrę nagabała

słowy nieuczciwemi, ma dać winy kamień wo-
sku i beczkę piwa. Jeśliby brat brata pobił,
albo brodę wyrwał, albo włosy z głowy, po-
winien dać beczkę piwa i kamień wosku; o ra-
ny remissa do urzędu wójtowskiego. Kiedyby
brat młodszy nie zapalił świec w kościele na
mszy, albo na jutrzni, ma dać winy ówierć
piwa. Bracia z pośrodku siebie mają obrać
dwóch braciej, starszego i młodszego, co 2 nie-
dzieli robotę oglądać, gdzie jeśliby zła była,
ma być na rynku spalona, Bracia starsi i młod-
si do schadzki nie powinni chodzić z armatą,
siekierkami, ani z mieczem, ani z kordem.*
W całości podano te artykuły w dod. do Gaz,
lwow. z r. 1851, str. 73, 74179. W r. 1626
uwalnia Zyg. III m, Augustów czyli Mosty  
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od wszelkich ciężarów prywatnych i publicz-
nych (Arch. Bernardyń., €. t. 379,str. 161), a
w r. 1625 potwierdza ustawy cechu piekar-
skiego (Metr. Kor. Ks, T. E,, fol. 443A. 1622
—1625). Lustr. zr. 1628 opisuje, iż prócz
mieszczan płacących zł. 193 gr. 9 den. 9, ży-
dzi płacili z domu po zł. 10, a komornicy po
zł. 9, i był na ten czas żyd 1 gospodarz i 1
komornik Według tej lustracyi tworzyły
Mosty wraz z wsiami Dworce, Butyn, Doma-
szów, Ohlewczany, Chronów, Wolica i Reke-
liniee odrębną dzierżawę czyli starostwo. O
powinnościach wsi tego sstwa czyt. rkp. w
Bib. Ossoliń, Ne 2835, str. 37 i 38, Mieszczanie
praw, które im podczas inkursyj tatarskich
pogorzały, nie pokazali, ani żadnych docho-
dów nie mają, krom samych składek, które
in necessitąte ingruente czynią. Żydzi, każdy
gospodarz z domu powinien dawać quotannis
po czer. zł, a komornicy po $ czer. zł, W
lat kilka po wojnie szwedzkiej zjechawszy lu-
stratorowie r. 1662 piszą: „Mosty alias Au-
gustów, dzierżawa w posesyi Mik, Bieganow-
skiego, kaszt. kamienieckiego. Cechy: szew-
ski, krawiecki, kuśnierski i tkacki, tak jako
i miasto całe spustoszałe, że ledwo po jed nym
rzemieślniku zostaje. Teraz, iż miasteczko do-
piero się osadza, żadnego z niego nie masz po-
żytku, bo mieszczankowie, których jest bar-
dzo mało, są funditus zniszezeni i zdezolowa-
ni.'* D.27 grudnia 1666 r. zezwala Jan Ka--
zimierz Mikołajowi Bieganowskiemu, kaszt,
kamienieckiemu, mostowskiemu, janowskie-
mu i t, d, staroście, i Urszuli Krasnowskiej,
małżonkom, na ustąpienia sołtystwa w Augu-
stowie z przynależnościami na rzecz Mik. Bie-
ganowskiego i żony jego Urszuli Stepowskiej
(Arch. Bern., . t. 153, str. 1306). Dnia 31
marca r. 1681 wydaje Jan III wyrok w
sprawie spornej między magistratem m. Augu-
stowa a dzierżąweą miasta Chodorowskim,
(Arch. Bern., T. t. 141, str. 353), którym uchy-
liwszy dekret commissionis in parte, buntów
pod gdrdłem zakazawszy, niektórych od śmier-
ci uwolniwszy, actus laesivos przeciwko sta-
roście nastąpione za nieszkodzące honorowi
starosty deklarowawszy, mieszczan za nieak-
ceptowąnie rajców od starosty podanych ex
elementia od win uwolniwszy, przychylającć
się do przywilejów fundacyjnych miasta i
prawa magdeburskiego rozsądzenie spraw przez
burmistrzą z rajcami naznacza, Apelacyą u-
krzywdzonym do starosty, a od starosty do
sądów królewskich ostrzega. Co zaś do wójta,
ponieważ wójtostwo nie było skupione, tedy
pókiby nie skupili, aby wójt dziedziczny
wtenczas i na potem będący, pospołu z łąwni-
kami (którzy oprócz rady mają być wybrani)
sprawy wszelkie sądził póty, póki niebędzie
Vigore originalis privilegii skupiony, a po
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skupionym dziedzicznym wójcie, gdyby był,
e gremio miasta apelacya do starosty iść ma,
nihilo minus teraz wójt i na potem będący
uprzywilejowany podczas elekcyi urzędników
miejskich mianował landwójta, któryby na
miejscu jego zasiadał, a od landwójta nie do
wójta, lecz do sądów asesorskich apelacya 0-
strzeżona. Pisarza umiejętnego i sługę miejskie-
go postanowić zaleca. Elekcya rajców w pią-
tek po Przewodach miewać postanawia, na któ-
rych obranie dwóch rajców przez przytomnego
starostę lub namiestnika albo list starosty, a
dwóch od pospólstwa ostrzega, z których obra-
ny pierwszy starosty mianowany ówierć roku,
iinni koleją po ćwierć roku miastem rządzić
powinni. Wolnego ważenia, szynkowania mio-
du, piwa mieszczanom pozwala. Dzierżawca
zaś swojego browaru i winnicy zakładać na
cudzym gruncie (chyba dziedzicom zapłaciw-
szy, jeśliby chcieli) nie powinien. Ajeśliby
kupił, do podatków wszelkich miejskich i
Rzpltej przykłać się ma. O gorzałkę i go-
rzelnię dzierżawcy przysądzoną konfirmuje z
tą deklaracyą, że na cudzym gruncie (jeżeli
w przód nikogo niewoląc nie zapisał) gorzelni
budować nie ma. Browar Łukaszowi wrócić
nakazał. Czopowego proporcyonalne wybie-
ranie urzędowi radzieckiemu tudzież wszelkich
rachunków czynienie przed elekcyą nowych
urzędników zaleca. Względem targów, jar-
marków i mostowego in defectu probationis
lustracyami i dokumentami dylacyi na inkwi-
zycye pozwala, Mieszczan od podwód, jako
jure theutonico lokowanych, uwalnia, Do ra-
tusza i prowentów z niego, tudzież w nim
szynkowania mazi staroście interesowania się
zabrania. Hakownie 8 oddanie, po oparkanie-
niu miasta, przez dzierżawcę nakazuje. Wzglę-
dem tłok, jeśli inne miasta jure theuton. zasa-
dzone odbywają, dekret komisyi aprobuje;
brania ludzi do sieci zakazuje, Kollaturę po-
pów dzierżawca oznaczy i inne okoliczności
rozsądza. W r. 1682 wydały J. Kr. M, asse-
80rs. dekret, którym mostowego z mostu pod
miastem na Racie staroście od mieszczan wy-
bierania zakazawszy, z drugiego mostu na Bło-
tni od woza po groszu wybierać pozwala. Re-
stauracya targów i jarmarków (obwoławszy
je przez woźnego) pozwolona, z tem ostrzeże-
niem, że wolne jeżdżenie dla szukania poży-
wienia przystojnego na jarmarki itargi inne
do cudzych miast mieszczanom nie ma być za-
bronione, nie mniej od tłok mieszczanów, jako
za prawem magdeburskiem siedzących, uwal-
nia. August III w przywileju z 12 październ.
r. 1744 w Grodnie danym przemawia: Przy-
chylając się do prośby Panów Rad isupliki pod-
danych naszych miasta M., quondam Augu-
stowa nazwanego, aby się przez zwyczajne
targi i jarmarki, których dotąd uprzywilejo-  
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wanych nie mieli, zapomagać mogli, takowe
praesentibus pozwalamy (targ we czwartek
i 6 jarmarków), które do lat 6 powinny być
wolne; po wyjściu zaś tego czasu, według
zwyczaju Bełza, Uhnowa, Krystyanpola, Źół-
kwi, Rawy i Tomaszowa, targowe i jarmar-
czne do prowentów starosty mostowskiego,
bez aggrawacyi jednak kupców, wybierać po-
zwalamy.'* Lustracya z r. 1765 (Rkp. Ossol.
NM 2835) podaje ciekawe szczegóły o mieście
M.i starostwie mostowskiem. Najważniejsze
z nich podajemy w streszczeniu. Str. 37: sstwo
mostowskie, t. j. M. czyli Augustów nazwane,
z wsiami: Wolica, Dworce, Butyny, Kazumin,
Choronów, Chliwczany, Domaszów i Szałasze
Domaszowskie z Rudami, Wolicką i Stanisła-

wiecką w posesyi p. Adama z Bużenina Mnisz-
cha, chor. nadwornego, na fundamencie cesyi
p. J. 0. Poniatowskiego, natenczas mazowiec-
kiego a potem kaszt, krakowskiego, za kon-
sensem Augusta III w Warszawie 1746 r. ze-
znanej. Komisarz dóbr J, M. Pan Tarszeński,
reproduxit lustracye i dekreta et quidem:
Lustr. z r. 1563 czyli rewizyę m. Augustowa,
wedle której było łanów miejskich 31 i prę-
tów 8. Łan każdy zawierał prętów 12, a z ła-

nu każdego płacili po 1 zł. 18 gr., a od pręta
pola po gr. 4, i wyniosło z tych pól zł. 50 gr.
20. Zdomu każdego al. placu po 74gr., z
ogrodu i zatyłku al. długiego placu po 7$ gr.,
a było tych placów z ogrodami 368 i 2 pręty,
z których należało do skarbu starościńskiego
zł. 92 gr. 1 den, 6. Słodowni miejskich było
2, piekarzów 25 i dosyć komorników, szew-
ców, rzeźników, smolarzów, To samo zawie-
rała lustr. z r. 1564, Według lustr, zr. 1569
było domów 257, łanów 811/,, słodowni miej-
skich 4, piekarzów 25 a smolarzów, 13 po zł. 2
gr. 12 płacących, O lustr. zr. 1628 wspo-
mnieliśmy już wyżej, Następuje potem ko-
misya między Mniszkiem iJ. M.P. Zającz-

kiem, sstwa mostowskiego posesorem arendo-
wnym, z jednej a mieszczanami mostowskimi
z drugiej strony, nastąpiona z dekretu Aug,
IIl zr. 1761. Na mocy jej uwolnieni miesz-
czanie od podwód, propinacya tak mieszcza-
nom jako i żydom: miodu, piwa 1 innych li-
kworów pozwolona, gorzałki szynk mieszcza-
nom zabroniony a na starostę oddany, gorzał-
ki przez mieszczan u postronnych branie pod
winą 100 grzywien jako też 1 narzuty pod
konfiskacyą tychże narzutów zakazane, nie-
mniej i narzutną burmistrza na zł. 18 podczas
kadencyi rządzenia miastem zwyczajny, znie-
siony. Owsa korcy 4 półmackiem, mającym
garney 20 (przez komisarzów zapieczętowanym
z okoliczności, że wieś przeniesiona na miasto),
dawanie przez mieszczan corocznie na starostę
przyznane. Ze siana wozów 40) płacenie zł.
120, tudzież elekcyonalnego burmistrza i land-



A
R
Y

PO

a |

wójta zł. 108, jako też i mięsa świątecznego
dawanie zniesione; smoły, węgla, z pniów
drzewa leżącego palenie i tegoż w m. Augu-
stowie przedaż ostrzeżona; kopanie darni na
łąkach miejskich i gruntach użytecznych przez
smolarzów zakazane. Konserwacya domostwa
na chorągiew mieszczanom zalecona w ratuszu
do odebrania przez mieszczan od starosty pre-
tendowanym, ad interim w nim tylko izba
do sądzenia pozwolona, a post cessum vel de-
cessum starosty posesya ratusza dla mieszczan
przysądzona. Mostowe od mostu na Błotni
od przejeżdzających po groszu jako też i repa-
racya mostu na Racie (zabroniwszy z tego
mostu płacenia przez mieszczan mostowego)
nakazane. Reparacya grobli, stawu wolań-
skiego i zatrzymanie grobli od gwałtownej
powodzi przykazane. Elekcya burmistrza i
landwójta w czasie zwyczajnym i rachunków
czynienie ostrzeżone, pisarza miejskiego po-
stanowienie do akt miejskich, żołnierza do
posługi miejskiej i stróża dla ostrożności trzy-
manie, więzienia dwoistego wystawienie zale-

Gone, stróżów 2 nocnych, do których i żydzi
przykładać się mają, trzymać nakazano. Ko-
mórek rozebranych przeniesienie na grunt
wójtowski i od nich po zł. 3 corocznie płace-
nie wójtowi, kto ich używać będzie naznaczo-
ne. Aby na jarmarkach mieszczanie bywali
(wolnego w dni targowe dla szukania poży-
wienia do innych miejsce wyjeżdżania pozwo-
liwszy) i na rynku do sprzedaży z rzeczami
bywali, ostrzegli; miasto parkanami drewnia-
nemi w koło opasali, bramy z wrotami na za-
wiasach żelaznych pod utraceniem wolności
postawili. Z domów, domków, placów i ogro-
dów podług rewizyi zł. 286 gr. 18 do nastą-
pienia rewizyi płacili, nakazano. Ogród zaś,
wymierzony laską łokci 7 mającą, zawierać
ma lasek kw. 300, opisano, względem zaś pól
z lasów wyrąbanych i przyczynionych pomiar
przez geometrę ad proportionem łanu kościel-
nego naznaczono. Żydów przy przywilejach
im służących, zwyczajem żydów bełzkich za-
chowuje i do ponoszenia zwyczajnych cięża-
rów obowiązuje, względem poniesienia kary
win za bunty, ponieważ starosta dobrowolnie
odstępuje, i że już niektórzy od starosty ska-
zani byli, kondonowano, i inne kategorye
rozsądzone, inne do grodu przerayskiego ode-
słane. O mieście samem podaje lustr. z r.
1765 (str. 39) następujące szczegóły: To mia-
sto ma 3 bramy drewniane z rezydencyami gór-
nemi wybudowane, jest parkanami z 3-ch stron
opasane a z 4-tej Ratą oblane. W pośrodku
niego ratusz drewniany. Domów zajezdnych,
żydowskich, drewnianych ze 20 znajduje się.
Obywatele tego miasta reproduxerunt prawa,
przywileje, dekreta i lustracye et quidem:
Przywil. locationis Aug. III oblatowany w  
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grodzie bełzkim r. 1759, potwierdzający przyw.
Zyg. Aug. zr.1550; przywil. Stef, Bat. zr.
1583; lustr. zr. 1616, w której wyrażony
przyw. Zyg. Aug. z r. 1566 na wybudowanie
6 jatek, woskobójni i barwierni i obracanie po-
żytków z tychże na publiczne potrzeby miasta;
przyw. Stef. Bat. z r. 1576, przenoszący jar-
mark z dnia W, W. 8. 8. na dzień podwyższe-
nia św. Krzyża a targi tygodn. ze środy na
czwartek i uwalniający od eła mostow. i gro-
belnego na wieczne czasy, tudzież przywilej
Stefana Batorego z r. 1578, pozwalający ży-
dom szynkować piwem i miodem, bawić się
rzemiosłem w mieście i zą miastem, Inne
szczegóły tej lustr. podano już wyżej. Lustr,
z r. 1662 wspomina o przywilejach nadanych
cechom szewckiemu i krawieckiemu od Ży-
gmanta III z r. 1612, a tkackiema od Włady-
sława IV zr. 1644 i dodaje, że prowent z mia-
sta dla zdezolowania i zniszczenia funditus
mieszczan wynosić ma zł. 10. Potem nastę-
pują dekreta zr. 1631 i 1682, podane już
wyżej, i trzeci dekret Zygmunta III z r. 1595,
między miastem Bełzem i Augustowem, któ-
rym mieszczan augustowskich od reparacyi
trzeciej części mostu na Racie uwolniwszy,
mieszczanom bełzkim reparacyą i exakcyą cła

z tego mostu ostrzega, Po tych produkowa-
nych prawąch i przywilejach mieszczanie au-
gustowscy intulerunt querelam, iż prawa i
wolności przywilejami nadane, nadwątlone, to
jest elekcyonalne dektetem zabronione, pod
pretekstem i pozorem pozwolenia Suchego lasu
po zł, 72 (mający wolny wrąb do lasów przy-
wilejami nadany) płacą, konie na przyjazd
i wyjazd starościński lub na co rozkażą i na
wiele mil i gdzie potrzeba do furmanki dające,
mostowe na Błotni po groszu, dekretami opi-
sane, obrócone w podatek do arendy i po zło-
temu i gr. 8 każdy arendarzowi opłacać musi,
Do elekcyi burmistrza non comparentes po zł,
8 do skarbu starościńskiego dawać są przy-
muszeni, których to burmistrzów do postano-
wienia według przywileju i dekretu od miasta
czyli pospólstwa 2, a od starosty 2 non prac-
ticat, lecz ut allegarunt tych przyjąć muszą,
których starosta nominuje, Kopaniem rudy,
dekretem komisyi zabronionej, łąki miejskie
dezolują. Gruntą wiejskie, jako to: Borowe,
Łęgowe i inne na starostę odebrane. W tych
krzywdach swoich i innych uciemiężeniach

dla rygoru i bojaźni żalić się im i przed nami
straszno, powiadając jako niedawno w uciążli-
wości swej gdy in anno 1760 intentując spra-
wy JW. Staroście literas salvi conductus so-
bie u Najj, Augusta III wyrobili a do grodu
bełzkiego per oblatam nie przyjęli; z tymi
z Bełza 2 wyjechało do Buska dla oblaty lite=
rarum salvi conductus, a w drodze z tych je-
den schwytany, do więzienia w Radzięcinie na
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niedziel kilkanaście wtrącony i tam kilka ra-
zy bity. Inni chroniąc się podobnej kary do
cerkwi pouciekawszy, dni 3 zamknięci, żoł-
nierzami nadwornymi dla niewyjścia z cerkwi
pilnowani, a potem z niej pobrani, surowo ka-
rani, za palce i stawy związani, do więzienia

wtrąceni, dla wyzwolenia których z więzienia
i ubezpieczenia siebie, gdy niektórzy do War-
szawy wybrali się, i tych ut allegarunt na
dziedzińen królewskim schwytano, Przeto zwa-
żając takowe uciemiężenia wniesione pro reso-
lutione do Prześw. Komisyi ekonom. odsyła-
my. Mielnicy Borowi, przy młynie na Racie
osiadli, reproduxerunt przywilej Jana III z r.
1678, którym przez wzgląd na doroczne około
młyna wykłady mielników przy wyznaczeniu
onym trzeciej miarki z tegoż młyna, oraz przy
polach, łąkach i ogrodach do tegoż młyna na-
leżących zachował. Zydzi mostowscy repro-

 duxerunt przywilej Stefana Batorego z roku
1578, wyżej wspomniany, i drugi Władysława
IV z r. 16388, którym wszelkie przywileje,
prawa, dekreta, posesye domów i gruntów,
kupna, przedaże, tudzież usum synagogae et
loci sepulturae według dawniejszych praw ich
aprobował, Prowent z miasta in anno 1762
(wymieniony szczegółowo) wynosił 15,180 zł.
18 gr., in a. 1763 zł. 15,288 gr. 18; in a.
1764 zł. 15,526 gr. 18. Na dalszych stronach
wymienione dochody ze wsi należących do
starostwa, Na str. 67 podany roczny dochód
ze starostwa na podstawie rachunków z roku
1762, 63 i 64 na 58,872 zł. 8 gr. 6 den. Na

_ str. 69 podane onera et expensa fundi roczne
starostwa (wymienione szczegółowo) na 3375
zł. 6 gr., zostaje zatem intraty 55,497 zł. 2 gr.
6 den., z czego kwarta 13,874 zł. 81/, gr. Na
str. 700 podane opisanie lasów starostwa przez
Piotrowskiego, leśniczego tegoż starostwa,
przyczem położono przywilej Augusta III z r.
1761 in rem ad praesens ssty mostow. na
wolne robienie potażu, popiołu, klepek i in-
nych jakkolwiek zwanych towarów leśnych,
bez wszelkiego płacenia pniewszczyzny i czy-
nienia z tego rachunków skarbnikowi koron.
czyli podskarbiemu koron., do lat 3 dany, Las
od granicy Sieleckiej, Reklinieckiej i Strze-
mienieckiej, w którym drzewo sośnina na wę-
glarkę wycięta, miejscami do kuźnie, gdzie po
błotach znajduje się drzewo zdałe, ciągnie się
do granicy Kupieczwolskiej do 3 kopców. Te-
_go lasu podług deiktu granie od Sieleckiej do
Reklinieckiej mila, stąd do Strzemienieckiej
'/, mili, stąd do 3 kopców mila. Las od gra-

_ nicy Kupiczwolskiej do Bujaniekiej nazwany,
Brzozowa Gać, tego lasu mila, w nim sośnina,

, po części dębina, miejscami na węglarki po-
wycinana, zapusty zaś młodocianego drzewa
wszelkiego znajdują się. Las od granięy Bu-

 jamiekiej al, Brzozowej Gaci przez rz, SŚwinnę  

>

nazwaną ciągnie się do wsi Lubelli po kopcach
gęstych, sosnowy, tego lasu mila, miejscami
na węglarki powycinany, zapust zaś młodo-
cianych drzew przy granicy od Kruszyny i
Szyszak, tudzież po błotach znajduje się. Las
od granicy wsi Lubelli ciągnie się do 3 kop-
ców al. Luszezaki pod Kamienkę i wieś Kazu
min, Ten las zapust, w nim drzewo różne
młode, ciągnie się do Tołstej Kłody, stamtąd
po nad gruntami wolańskimi i Ratą na Bara-
ny od kopców, stąd aż pod Hulcze, gdzie mało
lasu, tylko błoto i sianożęcie aż do granicy
korowskiej i zaborskiej. Las między obszara-
mi, którego wszerz i wzdłuż staj czworo, ten
zwie się Borek, w nim sośnina z leszczyną.
Las od granicy Tehlowskiej do granicy prusi-
nowskiej /, mili, w nim dębina i sośnina, Las
od granicy Prusinowskiej do granicy Sielec-
kiej mila. w nim sośnina, olszyna i w błotach
łozina, W nim drzewa miejscami na węglarki
wycięto. Las w granicach między Mostami i

Wielieą, Butynami, Dworeami z jednej strony
po Błotnią aż do pól i łąk Chlewczańskich,
w nim sośnina, dębina i miejscami brzezina;
w kraju tego lasu od Chlewczan zapust, t. zw,
Stasice, w nim młoda sośnina, dębina, olszyna,
osiczyna i chrusty; tego lasu mil 2. Intraty
z lasu 3000 zł. rocznie. Na str. 71 podane są
następujące szczegóły o wójtostwie mostow-
skiem: Posesorami uprzywilej. tego wójtostwa
Mniszchowie, starostowie starzewscy, mał-
żonkowie vigore cesyi przez Mniszcha Seba-
styana, łowczego sieradzkiego, z r. 1760, nie
są in posessione tegoż wójtostwa prowentów,
lecz przyłączone jest do intraty miejskiej ssty
mostowskiogo. A że należało z tegoż wójto=
stwa postanowienie kwarty, więc intrata ta-

kowa, jakowa z indagacyi remonstrowana nam
była z percepty pieniężnej gotowej i z łanów
wójtow. 3, w przywilejach miejscowych wyra-
żonych i w polach na swojem miejscu jako
zdawna do tegoż wójtostwa należały, znajdu-
jących się. Z tych tedy łanów proweni ad
portionem łanów wybranieckich po zł. 100
otąksowaliśmy i do intraty przyłączamy. Że
zaś tego wójtostwa intrata jest jednakowa i
Gorocznie nieodmieniająca się, więc tylko za
rok tu kładzie się: z komor wójtowskich 144
zł., czynszu z Nosali 54 zł., z łanów wójtow,
3 4 100 zł. == 300 zł, razem 498 zł, Expens:
na reparacyą folw, wójtow. zł, 18, zostaje 480
zł.; kwarta 120 zł,* Według wykazu kwarty
z r. 1770 należały do sstwa mostowskiego:
Mosty Wielkie z przyległościami Borowe i Łę-
gowe, i wsie: Wolica z przyl. Wieczorki, Sta-
nisławka, Dworce, Butyny z przyl. Kazumin,
Szyczaki, Chliwezany z przyl. Masarze, Cho-
ronów, Szałasze i Domaszów. Adam Mniszech
zostawał w posiadaniu sstwa i wójtostwa do
r. 1784r. D. 9 grudnia t, r. zajęto te dobra i
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sprzedano wraz z innemi w pięciu sekcyach:
I sekcyą: m. Mosty W, z przyl. Borowe i Łę-
gowe, Wolicę z przyl, Wieczorki, Dworze i
Stanisławkę nabył 1819 r. Józef Udrycki za
42,500 zł. m. k.; II sekcyą: wsie sstwa bełz-
kiego Parchacz i Sielec z przyl. Zawronie i wś
sstwa mostowskiego Nosale nabył 1822 r.
Adam hr. Ożarowski za 53,005 zł. m. k.; III
i VI sekcyą, wsie: Butyny, część Kazumina,
Szyczaki i osadę Kłopodzie, oraz dzierżawę
Przystanie nabył 1819 r. Jan Niezabitowski
za 40,005 zł. m. k.; IV sekcyę: wsie sstwa
bełzkiego Góra i Kuliczków nabyła 1819 r.
Antonina Krajewska za 26,125 zł, m. k. V sek-
cyę, wsie: Choronów, Chliwczany, Sałasze,
Domaszów z osadą Bruckenthal nabył 1819 r.
Józef Udrycki za 68,600 zł. m. k. Dokumenta
z r. 1550, 1588, 1627, 1628, 1694 i 1759 czy-
tamy w dodatku do Graz. Lwow. r. 1858, Ne 40
do 49. Między starostami mostowskimi, któ-
rych listy dokładnej podać nie umiemy, byli
także: Jan Daniłowicz w r. 1620, Stanisław
Daniłowicz w r. 1634, Mikołaj Bieganowski
w r. 1657, Aleksander Chodorowski w r. 1677
do 1681. Przywilejem z d. 19 lutego 1196 r.
potwierdził cesarz Franciszek I dawniejsze
przywileje miasta odnośne do targów i zezwo-
lił na jarmark w d. 5 kwietnia, W r. 1846
pobudował Józef Udrycki, ówczesny właści-
ciel Mostów, koszary dla wojska, pomieszkania
dla oficerów i wielką ujeżdżalnię i odtąd są

M. stacyą kawaleryi. W okolicy M, znajdowa-
no w piaskach różnemi czasy zabytki. tak ka-
mienne jak bronzowe i żelazne. W r. 1803
przy karczowaniu lasu odkryto opodal granicy
Sielca na Borowem grób kamieniami obłożony,
w którym znaleziono popielnice, pierścień bron-
zowy oraz toporek kamienny. W r. 1876 zna-
lazł tu różne narzędzia kamienne dr. J. Koper-
nieki (ob. ,,Czas* z kwiet. 1876). Lu. Dz.
Mosty 1.) wś, pow. jabłonkowski, na Szlą-

sku austr, Leży w okolicy górzystej, w pobli-
żu przełęczy Jabłonkowskiej, na stokach Be-
skidu szląskiego, w dolinie strum. Osetniey.
Posiada kościół par. kat., 2346 mk., 5901 mr.
obszaru, We wsi jest szkoła ludowa i zarząd
lasów w dobrach arcyks. Albrechta, Ludność
góralska z rodu Jabłonkowian. M. par., dek.
ja»łonkowski, ma 1828 kat., 25 ew. i 20 żyd.
2.) M., wś, pow. cieszyński, par. Cieszyn, na
Szląsku austr. Posiada szkołę ludową, zarząd
dóbr arcyks. Albrechta. F.8.
Mosty 1.) niem, Mostow, zwyczajnie Briick,

dok. Most, Mosti, Moszcino, kaszub. Mostó, wś
włośc., pow. wejherowski, w płn. części Ok-
sywskiej Kępy, st. p. Kosakowo, okr. urz,
stanu cywil. Dębowa Góra. 'Wś obejmuje 4
gburskie posiadłości, 5 zagród, 9 wł. i 22 mr.
W 1868 r. 72 mk., 64 kat., 8 ew., 7 dm. Par.
kat. Oksywie, ew. Rumia, szkoła kat. w miej-
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scu, do niej uczęszczają i dzieci z Mechlinka i
Rewy. W 18686 r. było tu 94 dz. Odl. od m.
pow. 2*/, mili, od Oksywia 1%,. Jest tu młyn
wodny nad kanałem młyńskim, M, zapisała r.
1210 księżniczka Świnisława klasztorowi pa-
nien w Zukowie, które je ustąpiły cystersom
w Oliwie r. 1316 (ob. Ks. Fankidejski: Kla-
sztory żeńskie, str. 55). Według innych wia-
domości odebrali wś cystersi od Świętopełka
już r. 1224 d. 23 kw. (ob. Pom. Urk. B. von
Perlbach, str. 21). R. 1235 d. 9 sierp. po-
twierdza im tenże tę darowiznę „„Most, cum
insula ejusdem nominis et liberam piscationem
in parvo mari et in portu praefatae insulae*
(tamże, str. 42). Ale przywilej ten nie jest
autentyczny. Wnet wszczął się spór o tę wieś,
gdy r. 1245 nadał bisk, kujawski Michał kla-
sztorowi żukowskiemu dziesięciny kilkunastu
wsi, między któremi są i Mosty (tamże, str,
79). R. 1249 potwierdza Świętopełk zakon-
nicom żukowskim tę wieś (str. 110). R. 1253
d. 31 paźd, podaje bisk, kujawski Wolimir do
wiadomości, że M. należą do par. oksywskiej
(str. 132). R. 1281 d. 19 sierp. nastąpiła ugo-
da między Zukowem a Oliwą, mocą której M.
przyznane zostały cystersom (tamże, str. 280).
R. 1282i 1288 nadaje i potwierdza Mestwin
bisk. kujawskiemu przystań Mosci, położoną
nad ujściem Redy do morza (str. 300 i 328).
R. 1288 zezwala Mestwin, że cystersi oliwscy
mogą mieć statek w Mechlinku „ad promocio-

nem curiae in Most', Datum in Putzch (str.
396). R. 1295 d. 15 sier. zatwierdza Przemy-
sław klasztorowi żukowskiemu wszystkie jego
posiadłości, między któremi jest i Moscino,
t.j. Mosty (str. 475). Ponieważ „,„Moscino*
oznacza w dok, raz Mosty, drugi raz Mechlin-
ko (Mestien), dla tego zachodzi czasem wąt-
pliwość, którą wieś nadawca ma na myśli.
R. 1490 d. 3 lipca skarżą się mieszkańcy Pue-
ka na cystersów oliwskich u rady miejskiej
w Gdańsku, że ze zbrojną siłą wkroczyli do
Mostów i zabrali ze sobą 2 rybaków, którzy
za zwyczajnym czynszem tamże nad brzegiem
morskim rybołóstwem się trudnili; i że ich
dopiero tedy na wolność puścili, gdy się im
zobowiązali zapłacić pewną karę pieniężną,
proszą wtedy o pośrednietwo, bo inaczej będą
zmuszeni przemoc przemocą oddalić (ob. Prutz,
Gresch. d. Kr. Neustadt, str. 86). Wynika
ztąd, że spór o tę wieś jeszcze ostatecznie nie
był załatwiony. 2.) M., dobra ryc., tamże,
st, p. Kosakowo, 4 kil. odl., liczą 23280 ha
roli or. i ogr., 2955 łąk, 199 nieuż., 1*2
wody, razem 549'4 ha; czysty dochód z grun-
tu 3296 mrk, Właściciel W. Wirthschaft,
W 1868 r. 138 mk., 93 katol., 40 ewang.;
parafia i szkoła jak wyżej. Mosty leżą
nad kanałem i mają znaczne pokłady torfu.
3.) M., niem, Mosten, folwark należący do klu-
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cza klonowskiogo, powiat starogardzki; ob.
Klonówka. Kś. Fr.

Mostycza, dawna nazwa wsi Dołke, w pow.
kałuskim. W lustr, sstwa halickiego z r. 1556
(rkp. Ossol. M 2127, str. 80) czytamy: WŚ
M. al. Dołhe ad Kałusz, którą JmP. Mikołaj
Sieniawski, wojew. ruski, dopuścił zasadzać i
na surowym korzeniu Andrzejowi Krowcowi-
czowi z Węgier na potoku Kropiwnickim, któ-
remu dał swobody do lat 8, począwszy ad a.
1557 a post expirationem libertatis będą po-
winni dawać czynszu na każdy rok po gr. 2,
kur po 2 valoris gr. jeden, jajec po 20 valoris
gr. jeden, po jednemu wieprzowi żerowemu
valoris gr. 36. Dziesięcinę z pszczół, dwudzieś-
cinę od owiec, kto je będzie chować. Będą

też winni 2 dni żąć, 2 dni w rok kosić. W tej
wsi natenczas już osiadłych kmieci 7 i z knia-
ziem, których imiona te są: Andrzej Krawco-
wicz, kniaź liber, Iwan Stankowicz, Iwan Po-
powicz, Dańko Derkaczowicz, Marko Litwin,
Jacko Popowicz. Suma wszystkich pożytków
z Mostyczy na ten czas czyni zł. 26 gr. 24.
Powołowszczyznę i insze daniny będą powinni
jako i insze wsie, Lu, Dz.

Mostyska 1.) część Budzynia, w pow tłu-
mackim. 2.) M., ob. Mościska,
Mostyskie al. Mostyczkie, grupa domów

w Trójcy, w pow. brodzkim, we wsch, części
wsi, na zach. krawędzi lasu zwanego ,„,Uro-
czyskiem*.
Mostyszcze 1.) w dok, Mościska, Mostyska,

wś nąd rz. Turyą, pow, kowelski, na wprost
m. Michnówki. Uroczyska noszą nazwy: Ba-
ranowszczyzna, Borkowski Ostrów, Kniaży
Ostrów, Skostyszcze, Szczyrowszczyzna. O M.
spotykamy liczne wzmianki w Pamiętnikach
kn. Kurbskiego oraz w Arch. J. Z. R, t. VI,
cz. I, dodatki. 2.) M., wś, pow. owrucki, na
płn. od Owrucza. 3.) M., Mostiszcze, ob. Mo-
ściszcze. J. Krz.

Mostyszcze al. Mościszcze, wś rząd., pow.
kijowski, przyparta do rz. Irpienia i strugi
Kotyra, o 20 w. na płn.-zach, odległa od Ki-
Jowa, 15 dm., 116 mk. Przeprawa przez Ir-
pień odbywa się tu za pomocą promu, z które-

go dochód należy do właściciela mka Ho-
stomla. W dawnych wiekach miejscowość ta
wchodziła w skład posiadłości klasztoru do-
minikanów kijowskich, którzy z daru pewnej
pobożnej matrony, nazywającej się Biesową
babą czyli Bessoaną, jak Ją nazywa Okolski,

jeszcze w XIII w. otrzymali je (Russia fłor.,
fol. 305), a które obejmowały cały przyległy
Kijowowi obszar ziemi, na którem są dziś roz-
siane wioski: Bielicze, Romanówka, Horynka,
Bdyrec (futory) i M., pomiędzy Biłhorodką, Ho-
stomlem, Wyszogrodem i Meżyhorami. Śzero-
ka ta darowizna rożciągała się prawie na dwie
mile wzdłuż i wszerz od Kijowa aż do Irpienia  

i prawdopodobnie wonczas nie brakło jej było
miejsc zamieszkałych, Posiadłość tę przerzy-
nały dwa ożywione gościńce, t.j. tak zw. dro-
ga Biłhorodzka i droga Wyszogrodzka. Dwa
te gościńce schodziły się u tak zw. uroczyska
Dorohozycza, które bodaj czy także nienale-
żało do klasztornych posiadłości i które, jak
wiadomo, nieraz w ciągu onych wieków by-
wało krwawą widownią bitew, staczanych
w celu rozstrzygnięcia sporu o władzę nad
Kijowem. Los niejednego też z panów grodu
się rozstrzygnął. Ale nadszedł 1240 rok i
Mongołowie tak Kijów jak i całą okolicę przy-
ległą w proch i perzynę puścili. Wiadomo jak
srogiem i jak zgubnem było to zniszczenie,
Toć w Kijowie trawa porosła wokoło ołtarzy,
a dziki zwierz zamieszkał w zwaliskach spu-
stoszałych świątyń. Takiż los spotkał niemniej
i kościół dominikański Panny Maryi na Bło-
niu. Ś. Jacek z kilku towarzyszami cudo-
wnym sposobem zdołał się ocalić (Acta Sanet.,
t. 2: 378). Atoli po upływie 123 lat Litwini
nareszcie wygnali z tych stron Mongołów;
Kijów powstał z gruzów i odrodził się a i do-
minikanie następnie pojawili się znowu w mie-
ście. Wielcy książęta litewscy i królowie
polscy dbali o byt tego zgromadzenia, w licz-
ne i korzystne go nadania i przywileje wzbo-
gacili. Najpierw Witold i Włodzimierz Ol-
gierdowicz, ks, kijowski, potwierdzili domini-
kanom pierwotną ich donacyą na posiadłości,
t.j. Syrca, Chłopacza czyli Paszni i Biesowej
Baby. Z kolei zawarowali im owe posiadłości
i zatwierdzili i inni następni panujący, jak
Olelko Włodymirowicz 1411 r., Aleksander
Jagiellończyk 1492, Zygmunt I 1505, Zy-
gmunt August 1560, Zygmunt III 1614, Wła-
dysław IV 1633 i Jan Kazimierz 1649 r. (De
rebus gestis etc. a fr. Ulemente Chodykiewicz,
1762, part. 2, libr. 7, cap. 1, de caenobio Ki-
jovien., fol. 6567, rkp.). A spory obręb był
tych dzierżaw klasztornych. Zaczynając od
Przeorki (dziś Prywarka), która weszła z cza-
sem w skład rozszerzającego się Kijowa i sta-
ła się jakby jego przedmieściem, obwód ich
obejmował cały ztej strony obszar przyle-
głych miejsc, którego granice biegnąc w kie-
runku drogi Biłhorodzkiej, dochodziły aż do
rz. Irpienia, opisującej wielki łuk, następnie
przekraczały tę rzekę na lewą stronę w kie-
runku Hostomla, i nareszcie od strony Dnie-
pru, biegiem rz. Horynki postępując, stykały
się z miedzami granicznemi gruntów wyszo-

grodzkich i meżyhorskich. Obszar ten, oprócz
Irpienia, zraszały dopływy tak tegoż Irpienia
jak i Dniepru, a mianowicie: Syree, Chłopacz,
Rohostianka i potok w górnym biegu nazy-
wany Kotyrem, u ujścia Horynką, Ale długi
czas posiadłości te dominikanów, w braku
mieszkańców, pozostały dzikim lasem, Tragi-
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czne losy Kijowa, jak np. srogie i długo pa=
miętne na ów gród napaści w 1416 r. Edygi i
w 1482 r. Mendligireja nie dozwoliły się tu
nikomu osiedlić, owszem sami dominikanie,

smutnych doznawszy wtedy przygód, mieli
w Kijowie tylko dorywczą siedzibę, tak że
jeszcze około 1594 r., jak mówi Wereszczyń-
ski, jeden tu tylko dominikanin przebywał
(Sposób osady nowego Kijowa etc., str. 37).
Z czasem atoli, a mianowicie za panowania
Zygmunta III, klasztor dominikanów w Kijo-
wie wzrósł w liczbę zakonników. W suma-

ryuszu akt dawnego magistratu kijow. wyczy-
taliśmy list królewski z 1619 r. do wojew. ki-
jowskiego, aby ks. dominikanom i ich dobrom
była dawana obrona od „hultajstwa*. Ale
następnie za przeorstwa kś. Piotrą Sierakow-
skiego i te posiadłości dominikańskie, długo
„oczekujące na osadników, nareszcie się zalu-
dniły, Oprócz mczka Przeorki, które z mia-
stem Kijowem zespolonem zostało, widzimy
na tychże obszarach następujący poczet osad.
Obok Przeorki leżała wś Jackowka, a dalej
wś Płocka na uroczysku Popkowce, a dalej
jeszcze Berkowiec, należący w połowie do
klasztoru dominikanów a w połowie do Ławry
Piecząrskiej, tudzież Romanów most, mezko
Horynka, mezko Syrec i M. Z tych Syrec zało-
żył kś, przeor Piotr Sierakowski, a M. kś, Piotr
Rozwadowski (a nie Rozwidowski, jak go pisze
mylnie metrop. Hugenii). Oprócz tego, zą dro-
gą Biłhorodzką, należała do dominikanów wś
Sowki, którą zapisali im ks. Stefan i Piotr
Zbarazcy i których zwłoki w grobach kościo-
ła $. Mikołaja dominikanów w Kijowie spo-
częły. W mczku Horynce, w miejscu zagłę-
bionem i ustronnem była pustelnia, którą
urządził był dla siebie świątobliwy zakonnik
o. Jakób Węgrzynowski. W Mostyszczach kś,
Rozwadowski zbudował cerkiew ruską, Cer-
kiew ruska była też i w Przeorce, zarówno
fundacyi dominikanów. Syrec mczko, założone
przez przeora Ńierakowskiego, leżało nad rz.
Rohostianką. Przeor Sierakowski, gorliwy i
o materyalną korzyść zgromadzenia, czynny,
rzutki, starał się, pracował, zabiegał, aby
dziedziny klasztorne urządzić i ich podnieść
wartość. Pierwszy też dał impuls osadnietwu
na większą skalę. Wycinał puszcze i stanowił

osady i tym też warunki woli czyli słobody

rozległej nadawał, Oto jest przywilej jego
z 19 maja 1641 r. dany osiedlającemu się Syr-
cowi, „Ja kś, Piotr Sierakowski, przeor na-
tenczas klasztoru kijowskiego dominikanów,
przy kościele założenia 5. Mikołaja, z bracią
zakonu i klasztoru pomienionego, czynię to
wiadomo, komu wiedzieć należy, osobliwie lu-
dziom przychożym, wszelakiego stanu kupiec-
kiego i pospolitego, iż utwierdzając zaczętą
słobodę, pozwoliliśmy osadzić szlachetnemu p.  
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Stephanowi Mieczkowskiemu, na gruncie na-
szym Syreckim, nad rz, naszą Rohostianką, m,
Syrec, ze wszystkim używaniem pożytków,
które mogą być w polach, sianożęciach, w bo-
rach, dąbrowach; w którym to miejscu, pomie-
nionym Syrcu, nadajemy słobodę wszelakiego
stanu ludziom, na lat 15 po sobie idących, od
roku i dnia przy tym liście mianowanych,
wolność taką: wszelkiemu człowiekowi nowo-
osiadłemu, każdego stanu, wolno będzie go-
rzałki kurzyć, a swój pożytek z naszych la-
sów, póki ich stawać będzie .... (mieć); miody
i piwa bezmytnie przedawać, zastrzegając po-
datek Rzpltej należący. A że wiecznie kurze-
nie gorzałek pozwoliliśmy, pokocielszczyznę,
zwyczajną w tych krajach, każdy od kotła
płacić będzie; drzewa na budowanie demów i

wszelaką potrzebę, a także do miasta Kijowa
dla zasiągnięcia soli i innych potrzeb pozwa-

lamy. Obiecujemy też do tego mezka targi
wprowadzić i ile tenże p. Mieczkowski osadzi
domów, z każdego podymia, będzie winien
klasztor gotowymi pieniędzmi po złotemu za-
płacić (w zbiorze Konst, SŚwidz.), Dziś na
dawnej posadzie tego mczka zalegają zamiej-
skie futory Kijowa. Po kś, Sierakowskim z ko-
lei niemniej czynnie zajął się gospodarczą
pracą w tychże klasztornych posiadłościach
wspomniany już wyżej kś. Piotr Rozwadow-
ski. Za jego staraniem powstały zamożne fol-
warki (jak np. Ciechanowiczowski, założony
przez p. Jankowską), na rz. Irpieniu i jego
dopływach pourządzały się mosty, groble i
młyny, a na gościńcach utartych kupieckich,
ożywionych handlem wywozowym i przywo-
zowym, karczmy i zajazdy, Wody Syrea po-
ruszały wtedy aż 4 młyny, Kotru aż 5. Za-
garnięte pod uprawę role znajdowały się na
uroczyskach Biesowej Babie czyli Paszni,
Chłopaczu, Uwarowie Wielkim i Małym; sia-
nożęcie na Popówce i na ostrowach: Torżow-
skim, Macochińskim i Kowalskim. Bór „mio-
dopłynny* zapełniony też był milionem brzę-
czących pszczół. Pełno w nim było barci
pszczelnych (Notatki kś, Piotra Rozwadow-
skiego w „Opis. Kiew, Sof. sobora'* przez me-
trop. Eugenja). Sama zresztą nazwa strugi
Syrec wskazywała na obfitość miodu wtej
miejscowości, gdyż w starej ruszczyźnie wy-
raz „syrec* oznaczał miód w stanie surowym,
do picia nieprzygotowany, niesycony. Tym-
czasem, jak wiadomo, w 1648 r. rozpoczęła się
straszna pożoga wojen Chmielniekiego, i nie
dała też dominikanom zebrać gotowych długich
starań owoców. Dominikanie zostali przez Ko-
zaków wypędzeni z Kijowa, a w kościele ich
szynk zaprowadzono (Bantysz-Kamenski, CZ,
LI, str. 188). Osady zaś w posiadłościach kla-
sztornych pozakładane znikły powiększej czę-
ści, tylko Romanówka, Horynka i M. po dzień
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obeeny dotrwały. R. 1651 d. 11 stycz. Bohdan
Chmielnicki nadał podominikańskie sioło M.
nad rz. Irpieniem i Kotorem kijow. Brackiemu
monasterowi (Akty J, Z, R., t. III, str. 445).
Toż następnie r. 1659 d, 3 maja Wasyli Dwo-
recki, pułk. kijow., a w 1694 r. car Aleksy
nadanie to potwierdzili, Wzdłuż rz. Irpienia
od cząsu traktatu Andruszowskiego (1667)a
raczej Grzymułtowskiego (1686), jako na po-
graniczu, rozsiane były małe umocnione pun-
kta, przez forpoczty rossyjskie zajmowane.
W M. szczątki tych okopów i szańców jeszcze
sterczą po dziś dzień, a także i na uroczysku
Chłopacz (Klepaczach), naprzeciwko Hostomla,
znajduje się wał okrągły; podobny widać też
na uroczysku Kimerka, w pobliżu wsi Mo-
szczuny, Na błoniach przyległych Syrcowi
znajdują się obecnie futory zamiejskie m. Ki-
jowa, a także plac obozów letnich oraz prze-
glądów i ówiczeń wojskowych. W Mosty-
szcząch cerkiew pod wez. ś. Andrzeja apostoła.
Do par. oprócz M. należą wsie Horianka al. Pa-
piernia i Moszczuny. Edward Rulikowski,
Mostyszcze 1.) płn. część wsi Wołowego,

w pow. bobreckim, nad Białym potokiem,
przytyka do granic Hryniowa i Podhoro-
dyszczą (do części wsi zwanej Monasterem),
2.) M., ob. Mościska.

Mostytycze, wś i folw. nad bezim, rzeczką,
pow. nowogródzki, wokr. polic. horodyszczań-
skim, gm. Horodyszcze (o 38 w. ku zach.),
w miejscowości wzgórzystej. Wieś ma 6 osad,
folwark, dziedzictwo Baranowiczów, ma 13
włók, gleba i łąki dobre, A. Jel.

Moszaryno, dobra, pow. newelski, w 1
okr, polic., gm. Trechalewo, 20 dusz rew.; do
dóbr należy folw. Nowinki i Siemionowo.
Moszcino (dok.), ob. Mosty,
Moszczan, ob. Moszczun.
Moszczana, Moszczenna al. Moszcza, rzka

w płd. części pow. hajsyńskiego, bierze począ-
tek we wsi Moszczenna, mija Wobudkę, Ula-
nówkę i pod wsią Taszlikien wpada od lew.
brz, do rz. Taszliczki, lew. dopł. Bohu.

Moszczana, w dokum. Moszczona, Moszczo-
ny, wś cerkiewna, pow. kowelski, na płd,-
zach. od m. powiat. Podług lustracyi z 1628
do 1629 r., odbytej pod przewodnictwem ka-
sztelana radomskiego Słupeckiego, należała do
sstwa kowelskiego; suma prowentu z niej czy-
niła 410 złp. 27 gr. 9 den, Posiadała w niej
4 włóki urodz, Kałuska, za przywilejem kró-

lewskim. Suma pożytków z tych włók wy-
nosiła 79. 2gr.; ztąd wytrąciwszy piątą
część od taksy przedawania zboża na zasiewek
Jary i ozimy i od sianą na wychowanie bydła
f. 15—17—3"/,, restat in summa fi, 63——[9_—
14 (ob. Jabłonowski, Lustracye, str. 163i
167). Porów. Pamiętniki kn. Kurbskiego, t,
T: 246, 2638, 316. J, Krz.
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Moszczana, w górnym biegu Dorszychą,
w średnim Mielniczne, zwany potok, powstaje
z kilku strug, w obrębie gm. Ulieka Seredkie-
wicza, w pow. rawskim; płynie koło przy-
siołków tej gminy: Filipiego, Kąta, zabiera
od praw. brz. wodę z pod przys. Zadiłów,
a doszedłszy do obszaru Ulicka Zarębanego,
zwraca się na wschód, tworzy między oboma
Ulickami granicę, i znów przechodzi na obszar
Ulicka Seredkiewicza, płynie koło przys. Pu-
kusów, gdzie od praw. brz. zabiera potok na-
pływający z pod Bohołotycz, przysiołka tegoż
Ulicka; następnie płynie w kierunku płn.-
wsch. środkiem obszaru Manastyrka, zrasza
obszar Pogorzelisk, płynie popod Pomłynów,
Moszczanę, od której to osady przyjmuje na-
zwę swą, opływa dalsze osady Kamionki wo-
łoskiej, jak Dumy, Petryki, Pulce, Koczany,
Czausy; tutaj od lew. brz. łączy się z Muran-
ką i przepłynąwszy moczar Kruszynę i Ług,
wpada z praw. brz, do Raty. Długość biegu
26 kil. Dolina nizinna i nader bagnista.
Z prawego brzegu przyjmuje potok Pogorze-
liska. Br. G.

Moszczana, część Kamionki wołoskiej, pow.
Rawa ruska, nad pot, Moszczaną,
Moszczanica 1.) Wielka, wś, pow. dubień-

ski, o 10 w. od Mizocza, w położeniu bardzo
górzystem, wśród sadów owocowych. Gratu-
nek gleby glinka, nie tyle sprzyjająca dla
uprawy zboża o ile dla drzew fruktowych,
których włościanie tutejsi posiadają bardzo
szląchetne gatunki i prowadzą od lat kilku
obszerny handel owocami z Warszawą. Domy
i zabudowania gospodarskie włościan odzna-
czają się porządkiem i doborem materyału bu-
dulcowego, Wielu z nich zajmuje się garn-
carstwem. Starożytna to osada, założona śród
dawnych, nieprzebytych lasów przez wychodź-
ców podolskich, chroniących się od napadów
tatarskich. Nazwiska niektórych włościan mo-
szczanieckich, jak np. Tataryn i Koczubej,
zdają się to potwierdzać. Wieś ta wchodziła
niegdyś w skład klucza dubieńskiego, ordy-
nacyi ostrogskiej. W 1753 r. na mocy tran-
zakcyi kolbuszowskiej otrzymał ją Lubomir-
ski wraz z przysiołkami Wasilową, Sołtanową
(Sołtanówką) i Przyborną. Następnie w 1775 r.
weszła w dom Duninów-Karwickich i odtąd
znajduje się w ich posiadaniu (ob, Mfizocz).
W miejscowem archiwum znajduje się doku-
ment z d. 17 lutego 1775 r. spisany w Du-
bnie między księciem Ksawerym Lubomir-
skim, wojewodzicem bracławskim, działającym
w imieniu swoim i braci swych ks, Józefa, Mi-
chała i Aleksandra a Józefem hr. Duninem
Karwickim, regent. koronnym, o wieś M.-
Wielką za sumę 180600 złp. Kontrakt ten był oblatowany d. 25 lutego t.r. w grodzie
łuckim, przyczem wypłacono sumę szacun-
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kową. 2.) M.-J/ała, wś, pow. dubieński, po*
łożona nad dwoma stawami, uformowanemi
z rozlewu bezim. rzki, wpadającej do Stubły,
dopł, Horynia, Gleba czarnoziem z gliną,
dość urodzajna, śliczne łąki; lasy dębowe i
grabowe.
skie otoczone sadami owocowemi. Niegdyś
M.-Mała wraz z przysiołkiem Sołtanówka by-
ły w posiadaniu rodziny Sołtanów, jak to wi-
dać z zapisu perpetuae donationis d. 27 pażd.
1668 r. oblatowanego w grodzie łuckim przez
Wacława i Aleksandra, braci rodzonych, i Ją-
na, stryjecznego, Bołtanów, Jadwidze, matce,
Mikołajowi i Andrzejowi, synom, Rusinow-
skim, wsi Małej M, z przysiołkiem Sołtanów-
ką, w województwie wołyńskim, w pow. łu-
ckim leżących, za sumę 30000 złp. Później
wchodziła w skład klucza (państwa) dubień-
skiego ordynacyi ostrogskiej. Stanowiła ona
jedną całość z dobrami mizockiemi, będącemi
od 1748 r. w posiadaniu rodziny Duninów
Karwickich. Od 1816 r., początkowo prawem
zastawnem, następnie na prawach dziedzicz-
nych władał nią Ludwik Pawłowski. W sku-
tek działów familijnych pomiędzy jego syna-
mi Hieronimem i Antonim dostała się w suk-
cesyi pierwszemu z nich. W 1869 r. nabył
Ją na licytacyi Konstanty Sikorski, sędzia po-
koju okręgu dubieńskiego, który odprzedał ją
w 1870 r. bratowej swej Annie Sikorskiej,
włądającej nią i obecnie. 3.) M., wś, pow.
ostrogski, o 15 w. na płn-wschód od Ostro
ga, przy dawnej drodze pocztowej. Nale-
żała niegdyś do książąt Ostrogskich. Anna
Aloiza z ks. Ostrogskich, żona Jana Karola
Chodkiewicza, hetm, w. lit., a córka Aleksan-
dra ks. Ostrogskiego, po ukończeniu w Ostro-
gu kolegium jezuickiego, nadała w 1622 r.
wsie M., Wołoskowce, Kurhany i Mohilany,
temu kolegium, a w pow. dubieńskim klucz
kniahyniński z 7-miu wsiami, gdzie była filia
jezuitów ostrogskich. Gdy po kasacie jezui-
tów 1772 r., dobra pojezuickie oddane były
rozmaitym magnatom, pod warunkiem płace-
nia czwartej części dochodu do komisyi edu-
kacyjnej, M., ze wsiami Wołoskowce, Kurha-
ny i Mohylany dostała się ks. Jabłonowskim,
Ostatni z tej linii ks, Władysław Jabłonowski
w 1875 r. sprzedał te dobra Antropowej,
w której ręku i dotąd pozostają. Wieś ogro-
mna, na dwóch podłużnych górach zabudowa-
na, od wsch. ku zach. i tu rozdzielająca się
w kształcie wideł, ku płd.-zach. i płn.-zach.;
między temi widłami przerzyna rzeczka ob-
szerne łąki, wydające obficie siano. W M. jest
rezydencya wiejska z pięknym ogrodem, zało-
żonym przez ks. Władysława Jabłonowskiego,
znawcę architektury i ogrodnictwa. Niedale-
ko od folwarku, w stronie wschodniej, na
wzgórzu, dotąd egzystuje wysoki wał ziemny,

Dwór i wszystkie chaty włościań-
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czworogranny, nigdzie nieuszkodzony, który
kiedyś był obroną dla wsi. Dziś zasadzony
w czworobok lipami; znajdowała się w niem
pasieka. Drugi takiż wał ku zachodowi we
środku wsi, gdzie się pobudował kmiotek,
Spodni pokład gruntu stanowi kamień dziki,
a zwierzchni glinka z piaskiem, obficie wyda-
jąca zboża wszelkiego rodzaju. Z pod gór
wytryskują źródła przezroczystej i chłodnej
wody, z których u dołu po za wsią uformo-
wany staw. Przed dwudziestu kilku laty by-
ła w M. gorzelnia i piwny browar, w którym
sławne warzono piwa, lecz browar przed kilku
laty się spalił i dotąd nieodbudowany. Stan
wiejski dość zamożny, uposażony w dosta-
teczną ilość ziemi, trudni się rolnictwem, ho-
dowlą koni, bydła rogatego, trzody chlewnej,
owiec, ptactwa domowego i wodnego; niektó-.
rzy z kmiotków mają sadki drzew fruktowych, -
a w nich ule z pszczołami. W M. jest cerkiew
parafialna i szkółka dla dzieci wiejskich,
Grunt od strony południowej glinkowaty,
także i od zachodu, ze wsch. i płn. z krze-
mionką pomieszany. (Cała wieś i pola na
równej górze, ku wschodowi raptem się pochy-
la i stanowi rowną płaszczyznę, a brzeg gór
stanowi granicę od Mohylan. Na stokach tej
góry znajduje się dotąd 5 mogił, jedna koło
drugiej, z których jedna do połowy zepsuta;
dalej na polach są niewielkie wyniosłości, tyl-
ko rozorane, a lud miejscowy powiąda, że to
są mogiły poległych rycerzy ks. Konstantyną
Ostrogskiego, którzy tu rozgromili Tatarów,
Spiewają nawet o tem zwycięstwie pieśń,
a w niej wspominają kn. Konstantyna. Ste-
belski w dziele Genealogia ks. Ostrogskich,
pag. 118, powiada, że Konstantyn Konstan-
tynowicz Ostrogski, którego i Bazylim zowią,
w 1578 r. pod Ostrogiem rozgromił Tatarów.
Gdzie wieś Mohilany a obok niej Kurhany,
a przy tej ostatniej Wielbówne, jeszcze do-
tąd są gęsto rozsiane mogiły a szczególnie od
półn. strony Wielbównego; wszystkie te mo-
giły lud; nazywa tatarskiemi, Od strony
wschodniej,na polach moszczaniekich, założona
została kolonia niemiecka Griintal; koloniści
prowadzą racyonalne polowe gospodarstwo;
zimową porą trudnią się wszyscy tkactwem
i dość cienkie wyrabiają płótna, latem zaś,
a szczególniej w maju, wyrabiają sery nazwa-
ne holenderskiemi; równieteżrobią w wielkiej
ilości masło, które wywożą aż do Kijowa.

Mają oni dom modlitwy, kantora do odprawia-
nia modłów i szkółkę dla nauki dzieci. Przy
tej kolonii w lesie jest ferma Dziadowa góra,
nazwana tak dla tego, jak podanie ludowe
niesie, że w dawnych czasach, w tych górach
ilasach był zbójea, który po drogach napa-
stował podróżnych, lecz raz mocno przez nich
zbity, długo chorował, nareszcie porzucił swo-
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je rzemiosło i na najwyższej górze, u spodu
której wytryskało źródło, jako pustelnik osiadł
i pokutował, a że nosił długą brodę i był sta-
rym, lud nazywał go przeto dziadem. Ob.
Pamiat. Kij. Arch. Kom., t. 1V, cz. 2: 127.
4.) M., wś i futor, pow. owrucki, na płd.i
płd.-zach. od m. Owrucza. 5.) M. al. Moszcze-
nica, wś, w płn. części pow. rowieńskiego,
około m. Dąbrowicy, dawniej w gm. dąbrowi-
ckiej pow. pińskiego, J. D. K.

Moszczanica, potok, wypływa w płd.-zach.
stronie wsi Rychwałdu, nad granieą z Moszcza-
nicą, pow. żywiecki; wkrótce w biegu zach,
dostaje się na obszar Moszczanicy, opływa ją
od płd.-zach., płynie w kierunku płn.-zach.,
tworzy na niewielkiej przestrzeni granicę mię-
dzy Zywcem Starym a Zadzielem, i w końcu,
skropiwszy grunta zadzielskie, poniżej Za-
dziela wpada do Soły od praw. brz. Długość
biegu 7 kil. Zowią ten potok także Kocu-
rówką, Br. G.

Moszczanica 1.) z Rędziną, wś, pow. ży-
wiecki, leży nad potokiem tegoż nazwiska i
Łękawką, uchodzącemi z praw. brz. do Soły.
Wzniesienie nad poziom morza wynosi 355 m.
Rędzina, przys., jest położoną na płn. od M,,
na prawym brzegu pot. Kocierza, dzielącego
się w tem miejscu na kilka ramion. Przez
południowy kraniec wsi prowadzi gościniec
z Łękawicy do m. Żywca, a przez północny
z Okrajnika do Starego Aywca. Ta wieś na-
leży do sądu powiat. i par. rzym.-kat. w ZŻyw-
cu, odległym o 3 kil. i liczy 1136 mieszk.

 rzym.-kat. Obszar więk, pos. w Kocierzu ma

237 mr. roli, 16 mr. łąk i ogr., 35 mr. pastw.
1187 mr. lasu; pos. mniej, 723 mr. roli, 51
mr. łąk i ogr., 192 mr. pastw. i 181 mr. lasu.
W lasach są drzewa różnego rodzaju. Pod
względem geologicznym badał okolicę M, Szaj-
nocha (Studya geolog., Kosmos, 1884, str.
280) i zaliczył ją do formacyi eocenicznej,
Szczegółowo podaje w dwóch większych od-
kryciach w pobliżu dworu sypki, drobno-
ziarnisty, bogaty w łyszczyk piaskowiec. Je-
go warstwy zawierają między szarym grubo-
ziarnistym pokłądem także wtrącenia ciemno-
szarawych lub prawie czarnych łupków ila-
stych, które są kruche i łatwo wietrzeją.
W tem miejseu zmienia się nagle kierunek po-
kładów. W XV w. była M. własnością Pio-
tra Komorowskiego (Długosz, II: 290). M.
graniczy na wsch. z Rychwałdem i Łękawicą,
na płn. z Oczkowem, na zach, ze Starym Żyw-

cem, a na płd. zm. Żywcem. 2.) M. albo
Moszczenica, wś, pow. gorlicki, duża osada
w dolinie Moszczanki, płynącej z pod Kro-
kowskiej góry, 409 m. npm. wzniesionej, do
Ropy, z lewego brzegu. Przez wieś przechodzi

_ gościniec z Gorlic (9 kil.) do Ciężkowie, Od
północnego wschodu i południowego zachodu  

podnosi się teren w nieznaczne wzgórza, po-
kryte lasami. W środku tej ludnej, bo 2957
mk, rzym,-kat, liczącej wsi, wznosi się muro-
wany, r. 1820 zbudowany kościół, a na płd.
od niego, przy drodze niewielka kaplica. Po-
siadłość większa Jul. z Jażwińskich Skrzyń-
skiej dzieli się na trzy folwarki, z których je-
den leży w samej wsi, drugi zwany Krokow-
skim, na jej płn.-wsch. krańcu, a trzeci, zwa-
ny średnim, na płn. od M. jest wystiniętym.
Ten obszar wynosi 401 mr. roli, 119 mr. łąk
iogr., 35 mr. pastw.i £99 mr. lasu; pos. mniej.
ma 2534 mr. roli, 237 mr. łąk, 371 mr. pastw.
i259 mr. lasu, Do końca istnienia Rzplitej
była ta włość wójtostwem królewskiemiprzy-
nosiła 317 złp. kwarty. Jest tu szkoła ludo-
wa jednoklasowa. Par. rzym.-kat. znajduje
się już w spisie beneficyów z r. 1326, ale nie-
ma dokumentu erekcyjnego. Należy do dyec.
przemyskiej, dek. bieckiego i obejmuje Mszan-
kę, z ogólną ludnością 4031 rzym.-kat. i 120
izr. M. graniczy na płn. z Turzą i Sietnicą,
na wsch. z Kwiatonowicami i Zagórzanami, na
płd. z Porębą a na zach. z Łużną i jej przy-
siołkami. Na początku bieżącego wieku dzie-
lono ją na dwie części, t. j. M.-Polską i Nie-

miecką. 3.) M.- Wyższa i Niższa, dwie wsie,

pow. nowosądecki. Leżą w międzyrzeczu Du-
najca i Popradu, 453 m. npm., nad potokiem
uchodzącym poniżej Starego Sącza, odl. o 4:5
kil, z praw. brz, do Dunajca. Rozłożone
wzdłuż potoka, Wyższa ku południowi, Niższa
ku północy bliżej Starego Sącza, liczą razem
824 mk. rzym.-kat., z których 372 w M.-
Wyższej a 452 w M.-Niższej, Część północna
M.-Niższej nazywa się Morawiną i ma cegiel-

nię. Zapisane przez królową Kingę klaszto-
rowi pp. klarysek w Starym Sączu (ob.
dokument erekcyjny z roku 1280 u Mo-
rawskiego w Sądeczyźnie, I: 149), stanowią
obecnie część funduszu religijnego i należą do
par. rzym.-kat. w Starym Sączu. Podług Dłu-

gosza (Lib. ben. II: 236 i 250) był jednak
w M.-Niższej kościół parafialny drewniany,
W tym samym czasie składała się M.-Wyższa
z trzech łanów kmiecych i dwóch łanów soł-
tysich. Pos. więk. ma 6 mr. roli i 255 mr,
lasu; pos, mniej, 872 mr. reli, 106 mr, łąk,
204 mr. pastw. i 294 mr. lasu. Obie wsie
graniczą na płd. ze Skrudziną i Przysielnicą,
od wsch. z Barczycami, na płn. ze Starym Są-
czem i są oddzielone lasem na zach. od Grołko-
wie i Mostków. 4.) M., wś, pow. bocheński,
par. w Chełmie. Leży w dolinie Raby, na
prawym brzegu tej rzeki, u ujścia małego do-
pływu, z pod Łapczyc, 263 m. npm.; ma 280
mk, rzym.-kat. Podług Nakielskiego została
ta wieś w 1190 r. nadana przez Jaksę Bożo-
grobcom miechowskim wraz z Chełmem i Tar-
gowiskiem, które to nadanie 1354 r, Kazimierz



 

W. potwierdził, Miała wówczas 7'/, łanów
kmiecych; w XIV w. zmniejszyła się osada
na 6 łanów kmiecych (Długosz Lib. benef. II:*
114). W końcu XVIII w. przeszła ta wieś
na własność rządową, Wykaz tabularny ob-
szaru jest razem z Chełmem, M. graniczy na
wsch. z Łapczycami, na płd. z Gierczycami,
a na zach, z Chełmem. Mac.
Moszczanica z Witkami, rus, Moszczanycia,

wś, pow. cieszanowski, 18 kil. na płn.-zach,
od Cieszanowa (sądu powiat.), 17 kil. na płn.-
zach. od st. kol, jarosławsko-sokalskiej w Ole-
szycach, 4 kil. na płn. od urzędu poczt. w Cew-
kowie. Na wsch, leży Ułazów, na płd. Dzi-
ków Stary i Cewków, na zach. Pawłowe i
Majdan (obie w pow. jarosławskim). Płn. część
wsi przypiera do granicy rossyjskiej, do pow.
biłgorajskiego. Wieś leży w dorzeczu Sanu.
W płn, części nastaje pot. Wiejski, na płd. sto-
ku wzgórza Moszczanica, wznoszącego się do
247 m. (znak triang.), na samej granicy i pły-
nie na płd. do Ułazowa. Wody z zach. poło-
wy obszaru, płynące kilkoma strugami od płn.
na płd., zabiera pot. Podstawie, płynący
wzdłuż płd, krawędzi obszaru od zach. na
wsch. i łączący się na granicy Dzikowa Sta-
rego z Neteczą Średnią, Ze zlewu wszystkich
tych potoków powstaje w Lublińcu potok
Wirowa, dopływ Tanwi. Zabudowania wiej-
skie leżą w środku obszaru; na płn. od nich
folw. Nad Parchówką, na płd. część wsi i le-

śniczówka Witki. Na płn.-zach. leży las
Buczkowa (szczyt 245 m. na granicy płn.); na
płd.-zach. las Tanwia; na wsch. las Dąbrowa
(229 m. na płn.-zach.). Włas, więk. ma roli
ornej 305, łąk i ogr. 86, pastw. 139, lasu
2104; włas, mniej. roli orn. 759, łąk i ogr.
480, pastw. 115, lasu 12 mr. W r. 1880 by-
ło 680 mk. w gminie, 38 na obsz. dwor. (mię-
dzy nimi 264 obrz. rzym.-kat ), Par. rzym.-
kat, w Dzikowie, gr.-kat. w Cewkowie. We wsi
jest cerkiew pod wezw. św. Michała Archa-
nioła, Lu. Dz.

Moszczaniec, potok, wypływa z Pańskie-
go lasu, na obszarze gm. Jasiela, w pow. sa-
nockim; podąża na płn., zrasza obszar Mo-
szczańca, płynąc po zach. stronie pasma wzgó-
rzystego Kiczary długiej (641 m.) i w Suro-
wicy zlewa się do Wisłoka od lew. brz, Dłu-
gość biegu 9 kil. : Br. G.

Moszczaniec, wś, pow. sanocki, leży w wą-
skim jarze, 464 m. npm., nad potokiem t. n.
uchodzącym do Wisłoka. Otoczona odwscho-
du Kiczarą długą, 641 m. bezwzględnej wyso-
kości liczącą, a od zach. Debrą, 607 m. npm.
wzniesioną, liczy 433 mieszk. gr.-kat., przy-
dzielonych do par. w Surowicy. Od Bukow-

ska jest o 18:9 kil. odległa. Pos. więk. skła-

da się z 138 mr. roli, 124 mr. łąk, 36 mr.
 pastw, i 1074 mr, lasu; pos, mniej. z 847 mr,  
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roli, 263 mr. łąk, 161 mr. pastw, i 54 mr. la-
su. Położenie jest górzyste i lesiste a gleba
mniej urodzajna. Za Rzplitej był M. wójto-
stwem królewskiem, opłacającem kwarty 116
złp. M. graniczy na płn. z Surowicami, na
zach. z Wolą Wyższą i Niższą, na wsch.
z Wielkim Wisłokiem, a na płd. z Rudawką
Jaśliską i lasami ciągnącemi się na górach aż
po granicę węgierską, Mac.

Moszczany, zaśc., pow. święciański, w 1
okr. polie., gm. Łyntupy, okr. wiejski Dwor-
czany, o 14 w. od gminy, 70 dusz rewiz.
Moszczanka al. Moszczenica, rz. w pow.

piotrkowskim. Początek bierze pod Babami,
stacyą drogi żel. warsz.-wied,, płynie w kie-
runku połud,-wschodnim przez Moszczenicę,
Psary i pod Wolborzem wpada z praw. brzegu
do Wolborki. Długa 9 wiorst. J. Bliz,
Moszczanka, wś, pow. nowo-aleksandryj-

ski, gm. Irena, par. Bobrowniki. Leży nad
rzeczką wpadająca do Wieprza, na samej gra-

nicy gub. lubelskiej z pow. garwolińskim gub.
siedleckiej, Była tu stacya pocztowa na szo-
sie warsz.-lubelskiej, odl. 9 w. od Twangrodu,
z którym M. łączy odnoga drogi bitej wychodzą-
ca od szosy lubelskiej. Dziś stacya ta prze-
niesiona do wsi Rossosz w pow. garwolińskim,
W 1827 r. było tu 34 dm., 226 mk., obeenie
wś ma 24 osad 19-morgowych i 12 os. 9-mor-
gowych, młyn wodny. Folw. 33 mr. rozl.
Moszczanka, potok, nastaje z połączenia

dwóch strug, jednej napływającej od płn,
z obszaru gm. Turzy, drugiej zaś zachodniej
ze Staszkówki, w pow. gorlickim, w płn.-zach,
części obszaru gm. Moszczenicy; płynie przez
obszar tej wsi na płd.-wsch., poczem zrasza
obszar Zagórzan, gdzie przyjmuje kierunek
wschodni, który zachowuje aż do swego ujścią
do Ropy w Klęczanach. Liczne drobne stru-
gi i potoczki zasilają go. Najznaczniejszym
dopływem z praw. brz. jest Wolska potok.
Długość biegu 18 kil. Br. G.

Moszczanki, ob. Mościanka.
Moszczany-Kazy, folw.pow. jarosławski, ma.

103 mk., z tych 37 rzym.-kat, a 66 gr.-kat,
Do szczegółów podanych pod Łazami dodać
tutaj należy, że fundacyą zakładu sióstr mi-
łosierdzia założyła w r. 1820 z ks. Czartory-
skich ks, Wirtemberska. Do tego zakładu
jest dołączoną fundacya Aleksandra hr. Sta-
dnickiego z r. 1849, mająca kapitału 2105 zł.
W.a., z którego odsetek ma być w zakładzie
utrzymywaną jedna sierota, Mac,
Moszczeńce al. Moszeńce, w dok, Moszny,

ws nad rz, Ibrą, pow. żytomierski, na płd.-
zach, od m, Czudnowa; ob. Arch. J. Z. R., cz.
U 257.

Moszczenica, Moszczanka al. Cesarka, rz.,
poczyna się w pow. brzezińskim pod Tmielni--
kiem, płynie w stronę wschodnio-północną
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przez Dobieszków, młyn Cesarka zwany i
Stryków; ztąd przybiera kierunek zach.-pół-
nocny, płynie przez Swędów, Wolę Branieką,
za Besiekierzem wchodzi w pow. łęczyckii
znowu w kierunku wschodnio-północnym pły-
mie przez Kotowice, Gieczno, gdzie tworzy
stawy zarybione, Pokrzywnicę, Piątek, Pie-
kary i na granicy z pow. łowickim na wprost
Orłowa wpada z praw. brzegu do Bzury.
Długa przeszło 40 wiorst, Przyjmuje z praw.
strony poniżej Dobieszkowa Skoszewkę, po-
wyżej młyna Cesarka strugę od Sierzni, pod
Piątkiem Mościenicę. Z lewej powyżej Cesar-
ki strugę od Dobrej, powyżej Kotowice Swinnę
z Czerwonką i Zimną Wodą. Podług Enc.
Orgelb, więk. (XXIV: 48) wpadają do niej:
z lewej strony Świnna, Mostki z Czarnówką
i Zródła al, Piła, z prawej Skoszówka, Mali-
na (?), Mościenica, Czerwonka (?). J. Bliz.
Moszczenica 1.) kol. nad rz. Moszczenicą,

pow. brzeziński, gm, Biała, par. Gieczno. Ma
3 dm., 57 mk.,, 63 mr. 2.) M., wś, 0s, karcz.,
kol. nad rz. Moszczanką, pow. piotrkowski,
gm. Bogusławice, par. Moszczenica. Przysta-
nek drogi żel. warsz.-wied. w odl. 10 w. od
Piotrkowa. Posiada kościół par. murowany
z XVIII w., gorzelnię, tartak parowy i trzy
młyny wodne. W 1827 r. było tu 27 dm.i
191 mk,, obecnie wieś ma 25 dm,, 289 mk.,
480 mr.; prob. i os. karcz., 2 dm., 6 mk., 12
mr.; M.-Poduchowna, kol., 13 dm., 39 mk,,
101 mr. i osada dróżnika dr. żel, 1 dm., 4
mk, l mr, M, jest dawną wsią szlachecką
w pow. piotrkowskim. Według regestr, po-
borowych z 1552 r. było tu dwóch dziedzi-
ców: Lubiatowski i Baltazar Bykowski, Do
pierwszego należała także przyległa Moszczeń-
ską Wola, do drugiego Kossów. Był tu młyn
1 karczma. Liczba łanów kmiecych niepewna,
bo wykazy z 1552 i 15538 różnią się wielce,
pierwszy podaje 17, drugi tylko 6 łanów (Pa-
wiński, Wielk, II: 266). Kośc. par. drewn.
istniał tu zapewne już w XV w., jak o tem
świadczy Lib. Ben, Łaskiego (t. II: 178).
Z łanów kmiecych M, szła dziesięcina do par.
w Wolborzu, z folwarku do miejscowego pro-
boszcza. Obecny murowany wzniósł w 1769
r. dziedzie M. Stanisław Małachowski, refe-
rend. kor. i marszałek sejmowy. Dobra M.
składają się z folw.: M., Pomyków, Wola
Moszczenicka i Kossów, rozl. mr. 2318; bud.
mur. 21, z drzewa 57; płodozmian 6, 10i

il-polowy. Dobra tew r. 1880 oddzielona
od dóbr Rękoraj. Ob. też Kębliny. M. par.,
dek. piotrkowski, 1227 dusz. Br. Ch.

Moszczenica, wś i folw., pow. ihumeński,
w okr. polic. berezyńskim, gm, bieliczańska,
przy drodze z Berezyny luboszańskiej do Bo=
rysowa. Ma 931 mr. obszaru; grunt piąszczy-
sty i nieurodzajny, lasy zniszczone. Folwark  

leży nad rz. Uszą, dopływem Berezyny, wieś
zaś nad strumieniem Moszczenica (Mieżyreczje),
ma 19 dm., ziemi włośc, 420 mr. M. należy
do Mierzyńskich, 7. 8.

Moszczenica, niekiedy zwana Mieżyreczje,
mała błotnista rzka w płn. stronie pow. ihu-
meńskiego; płynie lesistemi moczarami w kie-
runku płn. około zaśc. Międzyrzecze, pod któ-
rym przyjmuje w siebie błotną strugę z lew.
strony; dalej płynie koło wsi Moszczenicy,
po za którą wpada do Uszy z praw. strony;
długość biegu około 5 wiorst. A. Jel.

Moszczenica, wieś dziś nieistniejąca w par.
Staw, w pow. wrzesińskim (ob. Lib, Ben.
Łask., I: 322).

Moszczenica, struga w pow. chojnickim,
płynie pod wsią tejże nazwy. Wymieniona
już w dok. z r. 1823 (ob. Odpisy Dregera
w Pelplinie). Kś, Fr.

Moszczenica, niem, Jfosnitz, dok, Moscznitz
(1328), wś nad rz. Moszczenicą, pow. chojni-
ceki, st, p. Wierzchowo, par, kat. i ew. Choj -
niee, okr, urz. stanu cywil. Chojniezki, szkoła
katol, w miejscu, Obszaru ma 2601*98 mr.,
49 bud., 22 dm,, 161 mk., 138 katol., 23 ew.
(1868 r.). Do tutejszej szkoły należą i Dorę-
gowice. Jest tu także kaplica tyt, św. Bar-
tłomieja, o której wizytacya Trebnica z r.
1617 donosi co następuje: Kościół murowa-
ny ma jeden ołtarz z obrazem M. B. Często-
chowskiej; dzwonnica była drewniana, w niej
2 dzwony; gospodarzy było 7, którzy dawali
mesznego każdy l korzec żyta chojniekiej
miary, a zamiast owsa kilka groszy; dawniej
było ich 18; na kolendę płacą po 2 grosze, na
wielkanoc po 1 groszu. Prowizorem kościoła
był Jerzy, karczmarz; do kaplicy dojeżdża od
czasu do cząsu kś. wikary z Chojnie (ob. str.
93). M. należała dawniej do Doręgowskich.
R. 1323 nadaje Teodoryk v. Lichtenhayn,
komtur świecki i człuchowski, sławetnemu Ja-
nowi de Parsow 44 łanów czyli włók (cum
40 laneis sive mansis) po obu brzegach rzeczki
Moszczenicy, na prawie chełmińskim. Za to
będzie służył na dwóch koniach zbrojno przy
wszelkich potrzebach i będzie ponosił inne
zwykłe ciężary; tymczasem będą 6 lat wol-
ni oni jego spadkobiercy. Datum in castro
Slochow in die Beati Marcelli (ob, Odpisy
Dregera w Pelplinie, str. 27). Według tary-
fy z r. 1648, gdzie uchwalono podwójny pobór
i potrójną akcyzę, płacił w M. Doręgowski od
10 włók osiądłych, 15 folw., 4 ogr. i owczarza
37 flor. 20 gr. (ob. Roczn. Tow. Nauk. w Po-
znaniu, 1871, str. 187). Kś. Fr.

Moszczenica, niem. Moszczeniiz, wś i folw.,
pow. rybnieki, par. Ruptau, odl. 43/, mili od
Rybnika, leży na granicy austryackiej i cią-
gnie się na górzystym obszarze wzdłuż rzeki
Szotkowki. Posiada kościół paraf. filialny.
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Dzwon jeden ma datę 1539 r, Szkoła istnieje
od 1839 r., ma 120 uczniów. Folw. ma 1154
mr., wś 1054 mr, obszaru. M, sąsiaduje z za-
kładem kuracyjnym Jastrząb. Do M. należy
przyległa wieś Szotkowice. Folw. stanowi
część dóbr Loslau, W 1843 r. było tu 106
dm., 676 mk. (13 ewang.).
Moszczenieka Wola, wś i folw. nad rz.

Moszczanką, pow. piotrkowski, gm. Bogusła-
wice, par, Moszczenica, wś ma 26 dm., 192
mk., 327 mr.; folw, 6 dm,, 136 mk., 1567 mr.
(557 roli); os, karcz., I dm., 16 mr.; ob.
Moszczenica,
Moszczenka, wś, pow. brzeski, na płn.-

wsch, od m. Brześcia i fortu Brzozowiec.
Moszczenka, wś nad rz, Dwiną i Tetywą,

pow. horodnicki gub. czernihowskiej, o 20 w.
od Horodnicy, 175 dm., 1616 mk.
Moszczenna, wś u źródeł rzki Moszczany,

pow. hajsyński, gm. Chaszezewata, par. Ter-
nówka, 125 osad, 9li mieszk., ziemi włośc.
525 dzies., dwors, 1400 dz. (1290 dz. używal-
nej, 110 nieużytków). Cerkiew ś, Parascewii
ma 748 wiernych i 88 dz, ziemi, Należała do
Potockich, scheda Jarosława, syna Szczęsnego,
dziś sukcesorów Brudniekich,
Moszczenno, folw., pow kościanski, 1 dm.,

19 mk.; należy do gm. i dom. Rogaczewa,
Poczta w Cheryni, M, St,

Moszczeński, zaśc., pow. orszański, gm,
wysocka, 8 dm., 46 mk,

Moszczezeny, wś, pow.
howska, 2 dm,, 9 mk,
Mószcziska (kasz.), ob, Mościska,
Moszczna, rzka, dopływ rz. Irpeni z prawej

strony.
Moszczona, strumień w pow. węgrowskim,

ob. Gołębnica,
Moszczona, wś, pow. ihumeński, gm, pu-

chowieka, o 1 w. od dr. żel. lipawo-romeń-
skiej, w okolicy pomiędzy Błużą i mezkiem
Błonie, ma 6 osad, miejscowość odludna, ni:
zinna, grunta piaszczyste, A. Jel.
Moszczona, ob, Moszczana.
Moszczone, trzy pobliskie zaśc. na praw.

brz, Usy Niemnowej, pow. miński, w okr. pol.
kojdanowskim, par. kat. Kojdanów, o 4 w. ku
płn, od mczka Kojdanowa, mają razem 1208.;
grunta i łąki dobre, miejscowość falista,
małoleśna. | 4. Jel.
Moszczonne, wś i folw. nad jeziorem t. n.,

pow. rypiński, gm, Sokołowo, par. Kikoł, odl.
082 w. od Rypina, ma 10 dm., 86 mk., 705
mr. gruntu dobrego, 24 nieuż,, w tem 46 MOE,
włośc. Do M. należy rumunek Pierdolina,
W 1827 r. było tu 20 dm., 261 mk. W 1780
r. dziedzice M. Umiński i Trzciński wysiewali
tu 70 kor, żyta, 10 kor. pszenicy. Z propina-
cyi mieli 133 zł, czynszu. Folw. M. z wsią
M. i Rumunki M. rozl, mr. 689: gr. or. i ogr,

sieński, gra. łaty:
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mr. 520, łąk mr. 30, past. mr, 24, wody mr.
79, lasu mr. 14, nieuż, i place mr, 22; bud.
mur, 7, z drz, 4;! płodozmian 11-polowy. Wś
M. os. 15, z gr. mr. 20; wś Rumunki Moszęzon-
ne osąd 2, z grun, mr. 23. Br. Ch,
Moszczonne, jezioro przy wsi t. n., w pow.

rypińskim, brzegi bezleśne, wyniosłe (420 st,
npm.), Tylko od wsch. ciągnie się dolina, sta-
nowiąca dawniej dno większego jeziora, któ-
rego szczątkiem jest dzisiejsze, Leży ono kil-
ka wiorst na płn. od jeziora Kikoł i łączy się
strugami z eałą grupą okolicznych drobnych
jezior; obszaru ma około 2 w. długości a do
'ją w. szerokości, Na płd.-zach. brzegu leży
wś Moszczonne a na płn.-wsch. Zajezierze,
Moszczony, ob. Moszczun i Moszczana.
Moszczun al. Moszczunka, rz,, prawy dopł.

rz, Irpień, zaczyna się w pow. kijowskim.
Moszczun, w dok, Moszczan, Moszczony, wś

nad rzką t. n., wpadającą do Irpienia, pow.
kijowski, na płn.-wsch. od Hostomla, o 7 w.
od wsi Mostyszcze, śród lasów położona, 88
mk., zajmujących się wyrabianiem klepek, tar-
cie, dranie, gontów it. d. Niegdyś wś zamko-
wa kijowska, następnie sioło monasteru Meży-
horskiego (międzygórskiego),

Moszezyca, ob. Mrożyca.
Moszczycha, nazwa niwy w płd, kończy=

nie Waręża, wsi w pow. sokalskim. Na płn.
od niej leży las Zahaje. Przerzyna ją droga
wiodąca z Waręża do Rusina, przy k+órej
stoi karczma,
Moszczynek, os. młyn., pow. będziński,

w dobrach Wysoka Lelowska,
Moszezyńskie, młyn, pow. ostrzeszowski,

l dm., 5 mk., należy do gm. i wsi Opatowa,
Pocztą w Opatowie. M. St,
Moszenaki, w dok. Moszonaki al, Moszonack,

wś cerkiewna, pow. mohylewski, na płn.-
wsch. od Mohylewa; włość bisk, mohylew-
skich; ob. Arch. J, Z. R., cz. I, t. 4: 450, 452,
Moszenińska, gmina, pow. newelski, w 1

okr, police. o 2 w. od Newla, ma 1042 dusz
rew.; w skład gminy wchodzą okręgi wiejskie:
karoliński (174 dusz), horkowski (78 d.), za-
wiereski (167 d.), osinowski (48 d.), sima-
nowski (149 d.), żarkowski (56 d.), timofie-
jewski (47 d.), marynczalski (25 d.), Łosiki
(16 d.), szynkowski (94 d.), maryński (67 d.),
warianpolski (35 d.), rykalewski (41 d.), sy-
rokwaszyński (50 d.). J. Krz.
Moszenki, wś nąd rz, Ciemięgą, pow. lu-

belski, gm, Jastków, par. Garbów, odl, 15 w.
od Lublina a 4 w, od st. dr. żel. nadwiślań,
w Nałęczowie. Posiada wiatrak i cegielnię,
W 1827 r. 6 dm., 36 mk. W XV w. WŚ ta,
P. n. Moszyn Mały, była dziedzictwem „dro-
bnych posiądaczów (ob, Moszna) „qui soli per
se colunt agros cmethonales* (Dług. II: 542), Folw. M, zniszczony do szczętu ogniem w r,
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1880, został przez teraźniejszego właściciela
odbudowany i uporządkowany. Powznoszono
wygodne budynki murowane, po większej czę-
ści kryte blachą. Lasy troskliwie pielęgnowa-
ne i całkiem na użytek zamknięte, pozakładane
zagajniki z zasiewem modrzewi, świerków, so-
sny, jaworów, brzóz, jesionów, dębów, grabów
i olsz błotnych. Ziemia w M. jest pszenną
I-ej klasy, urodzajną w jednakowym gatunku.
Przestrzeń jej zawiera ogrodów mr. 13, łąk
i past. mr. 1701, gr. or. mr. 400, lasu mr. 65,
wód mr. 3, dróg, granic i wygonów mr. 9, pod
zabudowaniami mr. 2. Serwitutów żadnych.

- Zmajduje się tu obszerny ogród w pięknem po-
łożeniu, z alejami wiekowych lip i jesionów
i kilkoma zarybionemi sadzawkami. Niektóre
z wielkich drzew w M. miały być sadzone rę-
ką Jana III, inne ręką Kościuszki. H.G.
Moszewicze, wś, pow. nowogródzki, przy

dr. wiodącej ze wsi Cimoszkowicz do Sienie-
życ, w miejscowości falistej, w glebie urodzaj-
nej, 16 osad pełnonadziałowych. A. Jel.
Moszewki, folw. pryw., pow. wilejski, w 1

okr. polic., 054 w. od m. Wilejki, przy b.
drodze poczt. z m. Mołodeczna do granicy
pow. mińskiego, | dm., 9 mk.

Moszka, mała rzka w pow. borysowskim,
bierze początek w nizinie pomiędzy górami,
w okolicy wsi Rudnia i Sielec; pod Sielcem
rozlewa się w jeziorko, obraca młyny i odtąd
płynąc moczarami w kierunku płd., wpada do
Smolanki, dopł. Berezyny, tu rozlanej w duże
jezioro Pelik; długość biegu około 7 w.; rybna.

Moszka, st. poczt. w pow. sudogdziańskim
gub. włodzimierskiej, pomiędzy Sudogdą a
Muromem.
Moszkany, wś, pow. sieński, gm. w miej-

seu, o 35 w. od Sienna, 13 dm., 90 mk., z któ-
rych 1 zajmuje się kowalstwem. Moszkańska
gmina liczy 7302 mk. (2016 męż., 2052 kob. i
8234 dzieci), z których 120 zajmuje się cięciem
l wywozem drzewa, przy pomocy 600 koni,

Moszki 1.) folw. szl., pow. oszmiański, w 4
okr. police, o 34 w. od Oszmiany, 1 dm., 32
mk., z tego 17 prawosł., 15 katol. 2.) M.,
ws, pow. sieński, gm. pustyńska, 5 dm., 41
mk., z których 3 zajmuje sie garncarstwem.
8.) M., młyn na jeziorze Moszkowskiem, pow.
wołkowyski, ob, Zwaszkiewicze.

Moszki 1.) w dok. Moszkowce al. Moszkow-
ska ziemia, wŚ cerkiewna nad rz. Norynką,
pow. owrucki, na płd.-wsch, od m. pow., cer-
kiew paraf. pod wez. ś, Mikołaja. O M. liczne
spotykamy wzmianki w Arch. J, Z, R., zwła-
q5zcza zaś w IV części. 2.) M., wś, pow, ber-
yczowski, w pobliżu miasta powiat,

- Moszków al. Juska, pot., wypływa z lasu
Kociuby, w płn. części obszaru gm, Ozernawki,
w pow. czerniowieckim, płynie na płd., opły-
wa QCzernawkę od wsch., w płd. części jej

obszaru przepływa staw, który opuściwszy
zwraca się na zach., a zasiliwszy jeszcze dwa
stawy, przechodzi na obszar Zuczki nowej,
płynie na płd.-ząch., opłukując płn.-zach. pod-
nóże góry Moszkowa (350 m.), między Zuczką
nową a Sadogórą przyjmuje potok od Szero-
wiec górnych płynący, oddziela Sadogórę od
Zuczki i dalej w kierunku płd. podąża do

Zuczki starej, poniżej której, połączywszy się
od praw. brzegu z Kuczurem al. Zadobrówką,
wpada do Prutu. Dług. biegu 21 kil. Br. G.
Moszków (rus. Moszkiw), wś, pow. sokal-

ski, 10 kil. na zach. od sądu powiat., urzędu
poczt. i st. kol. w Sokalu. Na płn, leżą Waręż
wś i Bojanicze, na wsch. Sawczyn, na płd,
Szmitków i Siebieszów, na zach. Leszczków.
W środkowej części obszaru, na zach. od za-
budowań wiejskich, nastaje mały potok i pły-
nie na wsch., a po za granicami wsi łączy się
z innym potokiem, z którym wspólnie tworzy
strumyk Bród, lewoboczny dopływ Bugu.
W płn.-zach. stronie wsi wznosi się wzgórze
Moszków do 282 m. (znak triang.). Do obsza-
ru dworskiego należą młyny: Semeny i Po-
powski, obą koło Szmitkowa, Własn. więk.
ma roli or. 138, łąk i ogr. 11, past. 6, lasu
236 mr.; wł. mn. roli or. 595, łąk i ogr. 70,
past. 36 mr. W r. 1880 było 558 mk. w gm.
(między nimi 63 obrz. rz,-kat.). Par. rz.-kat.
w Warężu, gr.-kat, w Szmitkowie. We wsi
jest kasa pożycz. gm. z kapit. 1739 zł. w. a.
Po polach wyorują tu często kliny kamienne i
krzemienne, a o tutejszych wykopaliskach
czyni wzmiankę Sacken w ,,Leitfaden zur
Kunde der heidn. Alterthiimer*, str. 80.
Moszkowce 1.) Wielkie, wś cerkiewna, pow.

żytomierski, na płd.-wsch, od Kodni, w dok.
nazwane Ozirańskie Sieliszcze. Zmiana nazwy
objaśnia się tem, że na opustoszałem sieliszczu
założoną została nowa wś przez Moszkowskie-
go. W póżniejszych dokum. wykazana jest
słoboda Moszkowe, sieliszcze w gm. kodeńskiej;
ob, Arch. J. Z. B., cz, VI, t. 1: 281, 282; cz.
VI, t. 2:65. 2.) M. Małe, wś, tamże.
Moszkowce (rus. Moszkiwci), wś, pow, ka-

łuski, 24 kil. na płd.-wsch. od Kałusza, 9 kil.
na płn.-wsch, od sądu powiat, i urzędu poczt.
w Wojniłowie. Na zach. leży Siwka naddnie-
strzańska, na płn. i płn.-wsch. Martynów Sta-
ry (w pow. rohatyńskim), na płd.-wsch, So-
botów, na płd. Kołodziejów (obie w pow. sta-
nisławowskim), Zach. część wsi przepływa
Siwka. Płynie ona od płd., z Kołodziejowa,
na płn., przyjmnje w płd.-zach. stronie wsi od
lew. brzegu potok Dołżkę, nadpływający od
zach. z Siwki, wchodzi następnie na zach. gra-
nicę Siwki, poczem skręca na wsch. i płynące
dalej wzdłuż granicy płn. wpada do Dniestru.
Ten płynie równie wzdłuż granicy płn. od płd. przez wsch. na płn. a potem na płd,-
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wsch., tworząc dwa wielkie załomy. W zach.
stronie obszaru leżą na praw. brzegu Siwki
zabudowania wiejskie (239 m.). Płd.-zach. na-
rożnik wsi przebiega gościniec kałusko-bur-
sztyński. Własn, więk. ma roli or. 8, łąk i
ogr. 3, past. 84, lasu 51 mr.; wł. mn. roli or.
286, łąk iogr. 111, past. 52, lasu 17 mr. Wr.
1080 było 334 mk. w gm., 9 na obsz. dwor.
(między nimi 55 obrz, rz.-kat., reszta gr.-kat.).
Par. rz.-kat, w Martynowie Nowym, gr.-kat.
w Siwce. We wsi jest cerkiew pod wez. Na-
rodzenia Najś, Maryi Panny. Lu. Dz,
Moszkowice, wś w par. Domaniew, w pow.

łęczyckim, podana przez Lib. Ben. Łaskiego
(II: 369), dziś nieznana,
Moszkowicze, wś w płn, stronie pow. miń-

skiego, w pobliżu drogi z Ostrożye do Łohoj-
ska, 3 osady, miejscowość lesista, grunta
mierne, A. Jel.
Moszkówka, huta szklana, pow. żytomier-

ski, własność Felicyi Bohusz,
Moszkowo 1.) wś, pow. czauski, gm. ho-

rodecka, 24 dm., 137 mk., z których 5 zajmu-
je się wyrobem naczyń drewnianych, 2 wyro-
bów z łyka i kory, 2 wozów, 2 bednarstwem,
8 tokarstwem, 2.) M., wś, pow. orszański, o
12 w. od Orszy, z zarządem gminy liczącej
8237 mk. (2990 meż., 3020 kob. i 2227 dz.).
Moszkowskie, jez., pow, wołkowyski, ob.

Iwaszkiewicze,
Moszna |.) wś i folw. nad rz. Mrową,

pow. błoński, gm, Helenów, par. Rokitno, odl.
7 w. od Błonia, 14 w. od Warszawy, leży na
prawo od linii dr. żel, warsz.-wiedeń., o 2 w.
od stącyi Pruszkowa. Jest tu młyn parowy,
produkujący za 34,000 rs. rocznie, cegielnia
z produkcyą na 4000 rs., gospodarstwo fol-
warczne staranne, łąki nawodniane. W 1827
r. było tu 63 dm., 256 mk.; obecnie 358 mk.
Dobra M. składają się z folw. M. i Krosna,
wsi: M., Koszajec i Krosna, rozl. mr. 1323:
gr.©r. 1 ogr. mr. 989, łąk mr, 300, wody mr.
8, nieuż. i place mr. 14; bud. mur. 12, z drze-
wa 12; płodozmian 13-polowy. Wś M. os, 44,
z gr. mr. 121; wś Koszajec os, 12, z gr. mr,
366; wś Krosna os. 6, z gr. mr. 121. 2.) M.,
wś, pow. lubelski, gm. Jastków, par. Grarbow,
odl. 14 w. od Lublina, W 1827 r. par. Mar-
kuszów, 14 dm,, 146 mk. W XV w. pod na-
zwą Moszyn Wielki, zamieszkała przez drobną
szlachtę czy też kolonistów „qui soli per se
agros oceuparunt et illos arant'* (Dług. II:
542). Ob. Moszenki. Folw.i wś M, rozl. mr.
1322: gr. or. i ogr. mr. 779, łąk mr. 204, lasu
mr, 240, nieuż, i place mr. 99; bud. z drz. 18.
WŚ M. os, 23, z gr. mr. 288. Br. Ch.
Moszna, rz. w pow. orszańskim, prawy do-

pływ Czernicy, prawego dopływu Łuczesy;
przyjmuje Rubieżnicę. Leży nad nią mcezko
 £Łoźno (w Słowniku mylnie nazwane Lezno).  
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Moszna, struga, lewy dopływ Studenicy
w pow. uszyckim, zaczyna się na polach m.
Zwańczyka, płynie w kierunku zach., mija
folw, Prusski. X. M. O.
, Moszna, byłe dobra zadnieprskie ks. Wi-
sniowieckich, Qzyt. Stecki, Wołyń, II: 231.
Moszna, niem. Moschen, dobra i wś, pow.

nowomiejski, okr. polic, Moszna, odl, 2*/, mili
od Nowego Miasta. Dobra M. stanowiły pier-
wotnie własność templaryuszów, później wła-
sność królewska (do dóbr Kujawy zaliczona),
wreszcie w końcu XVIII w. oddana hr. Seherr
Thoss. WŚ ma 10 ogrodz. i 14 komorn. i 2541
mr. (749 mr. lasu i 1471 m, roli), należy do
par. i szkoły w Łączniku. Folw. ma 1236 mr.
roli, 630 lasu, 228 łąk, 43 wody, 61 mr. nieuż.
W 1843 r. było tu 30 dm., zamek, 232 mk.
(18 ew.), owczarnia z 3000 merynosów. Do
M. należały Urszalonowice al. Neudorf.
Moszne, jez. w pow. włodawskim, gm. Wo-

la Wereszczyńska Leży śród bagnistych la-
sów, na prawo od drogi ze wsi Wola Were-
szczyńska do wsi Zienki, Należy do dóbr
Łomnica. Obszar jego wynosi około 60 mr.

Moszne, jez. w pow. porzeckim, gub. smo-
leńskiej, na płd, od jez. Welasto i na płd.-zach.
od jez. Łoszamle,
Mosznen (niem,), ob. Możne,
Mosznia, jez. w pow. sieńskim, odległe

o I w. od wsi Wojewódki (w gm, Ostrowno),
długie do 700 a szerokie do 400 saż., głębo-
kie około 4 saż., zajmuje 116 dzies, przestrze-
ni. Brzegi niskie, pokryte lasem. Z ryb znaj-
dują się: szczupaki, leszcze, liny, karasie, oko-
nie, jazy i płocie; roczny połów wynosi około
44 pudów,

Moszniągi, mylnie Moszniaki, wś nad rz.
Kodymą, pow. bałeki, o 7 w. od m. Bałty, 16
od stacyi dr. żel. odeskiej Krute, 1215 w. od
Borszcz, wraz z Helenówką ma 1384 mk.; zie-
mi włośc. 1922 dz. dwor., w M. 480 dz., w He-
lenówce 3225 dz., os. 122. Cerkiew paraf.
z 182 dz. ziemi, par. kat, Bałta. Jest tu urząd
gm., do której należą: M. z Helenówką, Mi-
rony, Sinna, Leśniczówka, Fernatia, Eftodya.
al. Joftodya, Obzyło i Berezówka, razem 8
starostw, 1583 osad, ziemi włośc. 10,027 dz.,
w tej ilości ornej 759] dz., ludności włośc.
3899 męż., 3997 kob, wypada więc na 1 mk.
1-37 dz. Grunta pagórkowate, czarnoziem,
Stącya konna wiejska, M., stara osada, dzie-
dzictwo Koniecpolskich i Lubomirskich, nale-
żały do klucza józefgradzkiego (dzisiejsza Bał-
ta), Dochód z nich w końcu zeszłego stulecia
(1776 r.) oznaczony na 776 złp. W ostatnich
czasach należały do Starzyńskich, Baczyń-
skich, Junakowskich, od których przeszły do
Papy Krejona, a Helenówka do Lwowa,

Mosznica, bagnisko w pow. dyneburskim, 0 26 w. od Dyneburga, na prawo od drogi żel,
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rysko-dyneburskiej, długie do 40) w., szerokie
do 7 w., ma 136 w. kw, rozl., otoczone lasem.
Od płn.-zach. ciągnie się granica pomiędzy
pow. dyneburskim a rzeczyckim, na granicy
płd. płynie rz. Tartak. Bagnisko to przy wsi
Nadizern i folw. Cargrad rozdziela się wznie-
sionym brzegiem rz. Dubny, po którym prze-
chodzi droga z Dyneburga do m. Lievenhof,
Mosznica 1.) wś rząd, nad rz. t, n., pow.

trocki, w 4 okr, polic., gm, Merecz, okr. wiej-
ski Nerowo, o 18 w. od gm., 4 dm., 31 mk.
kat, (19 dusz rew.). 2.) M., folw. nad rz, Do-
kołką, prawym dopł. Ptyczy, pow. bobrujski,
w okr, pol. hłuskim, o 9 w. na płd, od mczka
Hłuska, dziedzictwo Bykowskich, ma 40 wł.
obszaru w glebie lekkiej, łąki obfite, młyn,
propinacya; miejscowość odludna, poleska.
8.) M., mała wś poleska w płd.-wsch, stronie
pow. ihumeńskiego, w okr. pol. berezyńskim,
gm. brodzka, w pobliżu granicy pow. bobruj-
skiego i drogi wiodącej ze wsi Ostrowia do
wsi Kobylanki; miejscowość odludna, grunta
piaszczyste, 4.) M., wś i folw. nad bezim.
dopł. Usy, pow. miński, w okr. pol, kojdanow-
skim, par. kat. kojdanowska, przy dr. ze wsi
Czernikowszczyzny do wsi Pousie, w miejsco-
wości wzgórzystej, małoleśnej; wś ma 24 osad
pełnonadziałowych; folw. ma 824 dzies. ziemi
dworskiej, w glebie dobrej, łąki piękne. Da-
wniej własność Chrapowiekich, dziś Ant. hr.
Zabiełły, A. Jel.

Mosznica, niem. Moschnitz, wś na polsko-
prus, Mazurach, pow. ostródzki, st, poczt, W.
Gardejny, okr. urz, stanu cywil. Ruszkowo.
W 1856 r. 196 mk.

Moszniki, wś, pow, newelski, była tu filia
par. katol, Newel,

Mosznina, folw. szl., pow. oszmiański, w 2
okr. polic., o 54 w. od Oszmiany, 1 dm. 5
mk. kątol.
Mosznohorski, monaster, Woźniesieński, na

lew. brz, rz. Olszanki, pow. czerkaski, naprze-
ciwko mezka Moszny (o 3 w.), śród gór i lasów
położony, Założony w połowie XVIII w. Het-
man Doroszenko uniwersałem z d. 22 czerwca
1671 r. nadał mu młyn Kwaczny na rz, Rosi,
w mku Steblowie; het. Mazepa potwierdził 30
maja 1708 r. dawne nadania, Obecnie do mo-
nasteru należą dwa chutory, Luterowski (o 2
w.) i Szpolański (o 70 w.), w pobliżu Szpoły,
mający 42 dz. Nadto należy do monasteru
pod M. 292 dz, ziemi, W monasterze znajdują
się 2 cerkwie i 24 mnichów.
Moszny, mczko, pow. czerkąski, oddalone

o 80 w. od Czerkas, o 50 w. od Śmiły a 150
w. od Kijowa, leży w widłąch prawie bagni-
stego ujścia rz, Olszanki (dawniej w tych
miejscąch Moszną też nazywanej) i źródeł Ir-
dynia, w nizinie, jakby jaka poleską sądy-
ba. Tak zwane błota irdyńskie zaraz się za 
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miasteczkiem ciągną, na szerokości może 5 w.
Wnosióby można, żeto stare łoże Dniepru.
Wzdłuż Irdynia biegnie łańcuch gór, poprze-
cinany głębokiemi dolinami i zarosły od-
wiecznemi lasy, Dziś jeszcze spotykać tu
można podziwu godne dęby. Na pośrednim
paśmie tych leśnych wzgórzystości wznosi się
w guście angielskim pałacyk, wzniesiony
przed laty przez głośnego z dostatków i zna-
czenia rossyjskiego magnata, dziedziea M,, ks.
Worońcowa, twórcy Alupki, rozkosznej re-
zydencyi w Krymie. Pałacyk ten otaczają
ganki, owite zieloną siecią pnących się dokoła
bluszczów. Przy kilku schodach, które wio-
dą do domu, spostrzegamy złomki dawnego
posągu. Powiadają, że były wykopane w zie-
mi w blizkości Białejcerkwi. W sali por-
trety familijne carów i carowych rossyjskich,
bitwa na Kulikowem polu it.d. Na wzgó-
rzach zaś domowi przyległych, które noszą
nazwę ,„Mosznogórza*, rozlega się park czyli
zwierzyniec, który ma długości przynajmniej
8w. W parku jest bażantarnia i schronienie
dla lam; dalej dom Olgi, w stylu gotyckim,
nazwany tak od imienia hr. Naryszkinowej,
mieszkającej tu przed laty, Na jednej z gór
panującej miejscowemu położeniu, wznosi się
wśród tegoż parku, tak zwana wieża Świato-
sława, która w każdym razie nie jest żadnym
po tym ruskim paladynie archeologicznym
zabytkiem, ale jest tylko przez dziedzica miej-
sca, na pamiątkę tego walecznego księcia
wzniesiona, Wieża ta ze wszech stron wy-
gląda malowniczo; na jej szczycie postawiono
altankę oszkloną, w której zawsze płonący
utrzymuje się świecznik. Z jednego punktu
tychże gór wzrok pyszną obejmuje panoramę.
U stóp rozkłada się mko Moszny, z naciśnio-
nym tłumem swoich domów i chat wieśnia-
czych; dalej widać bagna Irdynia, zarosłe
olehą i oczeretami, a dalej jeszcze modrzy się
Dniepr i widnieją nizkie piaszczyste brzegi,
wsie i monastery połtawskiej gubernii. Wi-
dok ten natchnął też był S$. Goszczyńskiemu
znany wiersz w Zamku kaniowskim: „Tu pod
nogami, na równi poziomej Moszen, spojrze-
niem policzone domy, ete., etc.*. Z zabytko-
wych uroczysk ,,Mosznogórza'* następujące są:
po drodze z Czerkas do M. wał w kwadrat
usypany, na dwa sążnie wysoki, otoczony
w koło rowami, 2 sążnie szerokości przestrze-
ni wewnątrz zawierający, obwodu zaś mający

30 sążni. „Hora didowa*:: tu według podania
jakiś dziad ostatnie dni zgrzybiałego żywota
przepędzał, „Jar pokajania" (pokuty) nosi
nazwisko od pokutowania objętego akruchą
hajdamaki, Pokazują też w okolicznych gó-
rach miejsca kurzeni hajdamackich, O mogile
„czartowej'* w pobliżu M, wspomina Paprocki,
O geologicznych stosunkach M, i okolicy pi-
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sali Dubois de Montpereux i Teofiłaktów, Na
zboczach tutejszych gór, warstwy kredy chlo-
rytowej się spotykają (craie tuffeau, Chlo-
ritische Kreide; ob. Trudy komisji pri Imper.
uniwer. sw. Władim., Kiew 1885, t. III).
Miodny to kraj. Jak dawniej tak i teraz la-
sy tutejsze, szczególnie w lipy obfitujące, ży-
wią wielką ilość pszczół, Obecnie jeszcze
miodu zbiera się do 1700 pudów i do 45 pud.
wosku. M. posiadają dwie cerkwie: pierwsza
z nich na miejscu dawnej Preobrażeńskiej,

zbudowana przez ks, Michała Worońcowa, jest
w stylu gotyckim; druga Uspeńska, zwyczaj-
nej struktury. Domów w M. 570, mieszkań-
ców 8128 (podług późniejszej statystyki 558
dm., ob. Alfabitnyj spis. nasel. miest kijew,
gub., 1885). Jest tu zarząd gminny (wołost').
Początki M. jako osady dość wcześne. Ale.
ksander, w. ks, lit., w przywileju swoim pod
1494 r. wyraża: „„Namestniku czerkaskomu
P. Kmite Alexandrowiczu i innym namestni-
kom naszym, chto i na potom ot nas budet'
Czerkasy derżati. Bił nam czołom bojaryn
kijewskij Waśko Jerszewicz, i powedił pe-
red nami: szioż Kniaź Semen Olelkowicz, dał
otcu jeho imenie w Czerkaskom powete, na imia
Moszny, za jeho otczyznu, A w tom jeho
imienii ludi byli jasacznyi, k Czerkasom słu-
żyli jasacznuju służbu, i tymi razy tych jeho
ludej pohaństwo Tatarowe pobrali, a inszyi
do Czerkas poszli. I bił nam czołom, abychmo
jemu dozwolili w tom jeho imenii lud saditi,
zasia ino kotorych on ludej pryzowet” i osadit
ażby jesy ich w jasącznuju służbu newernuł
i dał im wpokoj. Nechaj oni jemu służat' po-
tomu, kak i w inszych bojar kijewskich ludi
hospodarom swoim służat'. Pisan w Wilni,
maja 17 deń, indikt 12* (Metr. Lit., 192, s.
19). Oznączone przez nas kursywą miejsca
jawnie okazują więc, że M. już za Semena
Olelkowicza, ks. kijow., egzystowały. Książe
ten, jak wiadomo, po wyludnieniu mongol-
skiem, pierwszy jął rozdawać w tym kraju
pustki bojarom miejscowym, z tem, aby ci ta-
kowe zasiedlali. Ludzie zaś „jasaczni'*, w po-
wyższym przywileju wspomnieni, była to
straż na szlakach i przechodach tatarskich, po-
winnością której było, dostrzegłszy Tatarów
zbliżających się, przez sygnalizacyą ogniem
czyli „jassą* na kurhanach, dawać hasło
trwogi. Pokazuje się jednak, iż Tatarzy, jak
i tu tym razem się zdarzyło, podkradłszy się
zręcznie, porywali w dochwytkę i owych
zwiadników. Nie umiemy powiedzieć jaką
drogą, ale wiemy, że od Jerszewiczów już M.
następnie dostały się do rodziny kniaziów
Domontów. (Qi Domontowie była to stara
krew litewskich kniaziów, wyprowadzająca
swój początek jakoby od Domonta (Doumun-
da), ks. uteńskiego, brata Trojdena, w. ks,  
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lit. Z tego samego pnia miał wyrość i ród ks,
Radziwiłłów (Kotłubaj, Graler. Nieswiez., str.
118). Atoli szczątki tego znakomitego nie-
gdyś rodu już w następstwie przeszczepione
w Kijowszczyznę, a zaćmione w blasku swym
starodawnym, miernością fortuny zeszły też
były do rzędu skromnych bardzo ziemian,
Najpierw rzuciły ich losy w strony Polesia
kijowskiego, gdzie od swego rodowego nazwi-
ska założyli wieś Domontów (por. Domontów),
potem przenieśli nad Dniepr, w stronę Czer-
kas, gdzie również założyli drugi Domontów
i stali się także i M, właścicielami. Od tej zaś
ostatniej posiadłości przybrali też nazwisko
przydomkowe Moszeńskich. Najpierwszymi
posiadaczami tak Domontowa ukraińskiego
jak i M. byli: Wasyl i Potap Domontowie
Moszeńscy. Z tych pierwszy, ożeniony z księż-
niczką Hlińską, dziedziczką Kiryłowa i Łebe-
dyna, miał syna Hrehorego, ożenionego z Apo-
lonią Tyszanką Bykowską, i córki: jedną za
Bajbuzą Hrybunowiczem, drugą za Łuczkie-
wiezem Kochanowskim, trzecią za Beruchal-
skim, czwartą za Kielbowskim, piątą Owdotią
za Michałem Łaskiem (w artykule naszym
Łebedyn pomyliliśmy się więc twierdząc, iż
Wasyl Domont nie miał syna, lecz tylko same
eórki;—co też obecnie prostujemy). Drugi zaś
Potap Domont miał syna także Hrehorego i
drugiego Jaśka, i córki, jedną za Karaczyń-
skim, drugą za Łozińskim. Jednakże tak Do-
montów jak i M. były wspólną własnością tak

następców Wasyla jak i Potapa, bo gdy
w 1585 r. Hrehory Domont Moszeński umie-
rając zapisał swojej żonie Apolonii z Tyszów
Bykowskich M,, Domontów i Paukowicze,
a także trzy dwory w Kijowie i trzy w Qzer-
kasach, wtedy sukcesorowie Potapa, jako tych-
że dóbr uczestnicy prawni, skasowawszy Są-
downie ową czynność Hrehorego Domonta, i
dział następnie swoich „,żrebij* czyli „sortes*
uczyniwszy, sprzedali je bezzwłocznie ks.
Aleksandrowi Wiszniowieckiemu (archiw, Cha-
łaim. i dawny regestr ks. ziemsk. i grodz. ki-
jow.). Widać atoli, że chudoba i niewielki
dostatek niedozwoliły nawet owym podupa-
dłym kniaziom Domontom lub ich następcom
po kądzieli już, w jaki taki zameczek zaopa-
trzeć to miejsce, ile że Erych Lassota, który
w 1594 r. przejeżdżał przez M., nazywa je
„nowym zameczkiem Wiszniowieckiego* (Pu-
tew. zap., str. 54), Zameczek nowy Ów mu-
siał więc Wiszniowiecki wystawić. Ale tenże
ks. Wiszniowiecki był już wtedy właścicie-
lem dóbr niepomiernie wielkich, niedaleko
M. położonych, czyli tak zwanej „pustyni rze-
ki Suli, za Czerkasy leżącej, którą był nabył
od Michała Hrybunowicza Bajbuzy w 1590 r.
a którą był przedtem temuż Bajbuzie król
Stefan Batory na osadę nadał (Vzl. leg., II,
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str. 318). „,Pustynia” ta, za Dnieprem leżą-
ca, posiadała rozległość znakomitą, ale na któ-
rej nie było od wieków ani śladu siedzib ludz-
kich. Leżała opa w ziemi, która będąc wscho-
dniem a pustem województwa ówczesnego ki-
jowskiego brzegowiskiem, jakby jego dodat-
kiem, nie miała żadnego znaczenia, nawet po
imieniu jeszcze właściwem nienazwana, chyba
w braku wszelkiej urzędowej lub potocznej
nazwy „brzegu tatarskiego* ogólnikowe nie-
kiedy nazwisko nosząca. Atoli na tym ,brze-
gu tatarskim, na owej „najostateczniejszej
Ukrainie' taż sama „pustynia rzeki Suli* na-
byta od Bajbuzy przez Wiszniowieckiego, łą-
czyła się i zlewała z niemniej rozległemi
a przyległemi obszarami, należącemi podten-
czas już do ks. Michała Wiszniowieckiego,
kaszt. kijow., ssty czerkaskiego, brata ks.
Aleksandra, które tenże ks. Michał, odebraw-
szy Moskwie Putywl, zdobył był „własnemi
siłami i wojskiem i słobody w nich poosadzał
(Arch. J. Z. R., t. I, cz. 2: 290). Przeto po-
siadłości te razem wzięte, a powiązane teraz

"m sobą, ogromne też zaczęły tworzyć  latifun-
dia, które z przykupnem wielu innych przy-
ległych dziedzin zamykały w swych obrębach
aż kilka rzek, jak: Sułę, Udaj, Worsklę, Supoj
i Psiół, od ujścia ich w Dniepr aż prawie do
źródlisk. Ks. Aleksander na tych pustych ob-
szarach założył Łubny i nazwał je od swego
imienia Aleksaadrowem; ks. Michał zaś w Kom-
nach wzniósł zamek i miasto, dawszy mu za
herb wierne godło tej ziemi: krzyż na mogile.
Michał Wiszniowiecki, jako starosta czyli
wódz granicy, bronił jej i strzegł, aby zawsze
była na niej gotowość i siła. Ztąd zamki swo-
je najeżył on rycerstwem i dla tego to zape-
wne urosła bajka, że był on jakoby hetmanem
kozackim, a on tylko był starostą, t.j. piasto-
wał urząd i godność, która tu na tem krwa-
"wem pograniczu z natury swojej była militar-
ną. Wszystko to wszakże nie tylko bez pra-

_ey wielkiej, ale i nie bez uszczerbku w mieniu
obeszło się dla niego. 'Toć gdy umarł, wi-
dziemy, że szlachta wołyńska w 1595 r.
„Swieżo* po jego śmierci, wstawia się o to na
sejmie, aby koszt jaki on wraz z bratem Ale-

ksandrem łożył na założenie takich miejsc
obronnych, jak: Korsuń, Czehryń, Ilejowa ho-
ra, był jego następcom przez Rzplitę zwróco-
ny, pamiętając na to, że obaj ci książętawmło-
dości swojej ,,krew swą przelewali, majętność
utracali, a zawsze ku pożytkowi i zasłonie
Ukrainy (Malin.: Źródła do dziej, polsk., IL:
155). Brat jego Aleksander, wziąwszy po
nim sstwo czerkaskie, przeżył go o lat wiele,
albowiem umarł, jak się zdaje, około 1618 r.,
bo już w tym roku, jak widać z dokumentów,
dziedziczy na Brahyniu, M. i dobrach Za-
dnieprskich syn jego Adam (Dawn, regestr, 

ks, ziemsk. i grodz. kijow.). Ten atoli nie-
mieszkał ani w Łubnach, ani w M., ale w ulu-
bionym swoim Brahiniu, gdzie w domu jego,
jak świądczą dzieje, znalazł był przytułek
Dymitr Samozwaniec. Adam Wiszniowiecki
umarł bezdzietny i cała jego fortuna zlała się
drogą ukłądów familijnych na synów ks. Mi-
chała, a braci jego stryjecznych, ks, Jerzego
i Michała, a raczej tylko na tego ostatniego,
bo ks. Jerzy, kaszt. kijowski i ssta kamiona-
cki, wykupiwszy od ks. Czartoryskich gnia-
zdową siedzibę swych przodkówW isznio-
wiec, i w nim zamieszkawszy, umarł był bez-
dzietny jeszcze w 1615 r. Ks. Michał tedy
ujrzał się właścicielem nietylko dóbr wołyń-
skich i M., ale i całych zadnieprskich, olbrzy-
mich obszarami i po krajn szeroko jak morze
rozlanych. Za jego też rządów dobra owe za-
dnieprskie dopiero na dobre zaczęły się osie-
dlać. Niewyczerpana obfitość wszystkiego
przyciągała ludność, a z ludnością obrony

krajowi przybywało. Toć w miejscach aż do-
tąd najzupełniej pustych, gdzie przechodzień
nawet zabłąkany bywał rzadkim gościem,

mnogie wsi i miasteczka powyrastały. Jak
brat jego Jerzy był gorliwym katolikiem, tak
on zagorzałym nieunitą. Z żoną swoją Regi-
ną Mogilanką powznosił liczne monastery i
cerkwie, jak w Mharze pod Łubnami, Przyłu-
kach, ŁukomliiMosznach. Atoli książe ten
już niedługo żył; udawszy się ze szwagrem
swoim ks, Samuelem Koreckim na wyprawę
do Wołoch, tam w 1618 r. otruty został (Nie-
siecki). Spadły przeto włości jego na trzech
jego synów: Aleksandra, Janusza i Jeremiasza.

Opiekunem tak małoletnich książąt jak i ich

dóbr został stryj ich ks. Konstanty Wisznio-
wiecki, wojewoda ruski i ssta czerkaski, Ale

właśnie podczas tej opieki dobra zadnieprskie
doznały były krzywdy niemałej; oderwano
od nich Romieńszczyznę całą, którą król Wła-

dysław IV, ad male narrata, oddał był ulu-

bieńcowi swemu  Kazanowskiemu (Archiw

J.Z.R., t. I, cz. 2: 290). Opiekun ks. Kon-

stanty w obec tej krzywdy małoletnich zdo-
był się tylko na sądowy protest, którym
„ostrzegł, jak był powinien, całości prawa

książąt (tamże). Tymezasem młodzi pupilowie
ks. Konstantego uczęszczali już wtenczas na
nauki, wpierw we Lwowie, potem w Krako-
wie. Atoli tak w starostwach ukrainnych,
jak i w dobrach małoletnich Wiszniowieckich,

Kozacy niezadowoleni z szeregu konstytucyj
ścieśniających ich swobody, podnieśli bunt,
Było to w 1628 r. Hetm. Koniecpolski wy-
ruszył przeciwko zbuntowanym, Okolice M.
stały się pierwszą widownią starcia, Odrzy-

wolski, wysłany Z oddziałem przez hetmana

w przedniej straży, spotkawszy się z Kozaka-

mi w M., tak się starł z nimi dzielnie, iż zmu-
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sił do odwrotu w kierunku Czerkas. W ślad
zatem hetman z całem wojskiem przeciągał
przez M. i następnie u Kurukowa czyli Nie-
dźwiedzich łóz zadał Kozakom zupełną klęskę
(ob. Pam. Niemcewicza, t, VI: 147—150i
Żurkowskiego: Żywot T. Zamoyskiego, str.
96). Tymczasem z trzech młodocianych ks.
Wiszniowieckich powrócił z zagranicy, gdzie
po ukończeniu szkół bawił, ćwicząc się w sztu-
ce wojennej, sam tylko ks, Jeremiasz, albo-
wiem bracia jego, Janusz i Aleksander, pou-
mierali. Było to w 1632 r. O tym powrocie
z zagranicy ks. Jeremiasza dowiadujemy się
z książki Piotra Mohiły pod tyt.: „„Krest Spa-
sitela'', gdzie tenże w dedykacyi śpieszy po-
witać młodego księcia: „jako hostia z czużych
zemel, do ojczyzny, domu i państwa swojeho
szczasływe prybyłoho';—życzy mu aby był
filarem królestwa polskiego i podporą cerkwi
wschodniej,—zaklina nareszcie i prosi, aby
nierzucał wiary przodków, i w tej chciał u-
trzymać swych poddanych. Ale ks. Jeremiasz
po swoim powrocie przeszedł jawnie na kato-
licyzm, i na samym wstępie fundował ks. ber-
nardynów w Łubnach, Był to młodzieniec,
liczący wtedy zaledwie 21 lat wieku, ale krwi
rycerskich swoich przodków i dzielności na-
stępca, z gorączkowym zapałem i bez straty
czasu w 1658 r. na wojnę z Moskwą pośpie-
szył, w dobrach swoich z 5000 ludu zbrojnego
zebrawszy. Pod Putywlem wstępnym bojem
zwycięztwo odnosi i m, Kursk, Siewsk, Rylsk
i okoliczne powiaty obraca w popiół;-—stąd od
Moskwy nazwany „,Palejem*, Wojna ta
zwycięzkim zakreśliła orężem szeroko granice
Rzplitej, w 1634 r. przez pokój w Polanowce
zatwierdzone. Domontowie przedawszy M,,
niewyzuli się wszakże z dóbr zupełnie, albo-
wiem na przeciwległym od M. brzegu Dnie-
pru posiadali jeszeze dość rozległe dobra, zło-
żone, jak o tem wzmianka wyżej, z Domonto-
wa, Zołotonoszy i Piszczanej, Ostatnia z tego
imienia dziedziczka kniehini Apolonia z Ty-
szów Domontowa, w swoim Domontowskim
mieszkała zameczku, a obok niej jej wnuka
Marusza, córka Andrzeja Chałaima a żona Bo-
gufała Oleksycza Gieranowskiego w Zołoto-
noszy. Ale jeszcze w 1616 r. do tych dóbr
sstwo czerkaskie swoje zakładało prawo, a to
na tej zasadzie, że po śmierci Hrehorego Do-
monta dobra te, jako z natury swej królew-

skie, powinny były do szafunku królewskiego
wrócić; — jakoż na mocy tego prawdziwego
czy urojonego prawa (bo Domontowa ze swej
strony twierdziłą przeciwnie, że te dobra były
odwiecznie dziedziczne i szlacheckie), ks. Ja-
nusz Ostrogski, ssta natenczas czerkaski, wy-
robił był sobie na nie od króla przywilej, ale
gdy potem tenże książe zmarł w 1620 r., to
przeszło to na ks, Zasławskich, jego sukcesorów  
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(ob. Lustracye sstwa czerk, 1616) i w 1635 r.
Władysław Dom. ks. Zasławski zlecił upo-
mnieć o to prawo u kniaziowej Domontowej
okrzyczanemu Sam. Łaszczowi, strażnikowi
kor., a swemu zaufanemu klientowi. Łaszez,
jako znany powszechnie „inwazor i raptor
dóbr* chwycił się chętnie danego sobie pole-
cenia, tem bardziej, jak widać ze wszystkiego,
miał dobra te, w razie odebrania, sobie obie-
cane. Domontowa zlękła się niepomału, bo
wiedziała jak sobie zwykł poczynać Łaszez, że
się wcale na drogi legalne nieoglądął, Jakoż
d. 13 maja 1635 r. „guerrico modo** uderzył
on z kupą orężną na zameczek Domontowski.
Sędziwa kniahyni tylko „z niedorosłem dziew-
częciem'', prawnuczką swoją Polonią Olekszy-
cówną, sama w siedzibie swej wdowiej zosta»
wałą, bo wnuka jej Marusza Olekszycowa
z mężem swym Bogufałem Olekszycem na od-
pust w dzień Zielonych Świątek do Zołnina,
dóbr ks. Jeremiasza Wiszniowieckiego, była
wyjechała. Udało się jednak starej kniazio-
wej, gdy już zameczek został otoczony, cicha-
czem z prawnuczką i służebną Halszką Kru-
szyńską wymknąć się na czółnie rzeką Supo-
jem a potem Dnieprem do Czerkas, gdzie też
uciekła się do opieki ks Konstantego Wisznio-
wieckiego, natenczas ssty tamtejszego, Łaszcz
następnie uderzył na zameczki w Zołotonoszy
i Piszczanej i dobył je (z dokumentu w zbio-
rach piszącego). Ks. Konstanty chętnie byłby
podał rękę biednej uciśnionej, ale trzeba było
to odłożyć na inny chyba czas, albowiem stro-
ny Czerkas, Domontowa i M. zabrzmiały szczę-
kiem broni i nowym znowu buntem się zą-
trzęsły. Początek tej rebelii wynikł jeszcze
latem 1637 r. Mikołaj Potocki, hetm, pol., na
pierwszy odgłos buntu pośpieszył z wojskiem
na Ukrainę. Już w Białejcerkwi spotkał go
Łaszcz, strażnik kor., i ofiarował nie tylko
siebie ale i dwoje dworskich chorągwi, z 500
koni złożonych. Tymezasem główne siły ko-
zackie, pod wodzą Pawła Michnowicza (Pa-
wluka), skupiły się byływ Mosznach. Pawluk
porozsyłał do Domontowa, zajętego teraz przez
rebelizantów, uniwersały, aby się do niego
pośpieszali, Potocki zbliżywszy się do oko-
licy M. wysłał podjazd, który po drodze starł
oddział Kozaków i wpędził ich do M. Potocki
stał wtedy już w Kumejkach, a Łaszcz w Bie-
łozierzu. Ale gdy zawiadomiono hetmana, że
tegoż jeszcze dnia wieczorem armata kozacka

weszła do M,, ten wysłał Łaszcza, aby do dnia
to mezko obegnał. Przeto o świcie do M. po-
śpieszył Łaszcz, ale tam niezastawszy już Pa-
wluka, pędził się za nim aż ku Kumejkom,
Wiadomo jaki był los bitwy kumejskiej. Pa-
wluk pobity uciekł ku Czerkasom, a wojska
koronne szły w ślad za nim przez M. Na
przedzie szedł jak zwyczajnie, mówi Okolski,
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Samuel Łaszcz, ale w zamku Moszeńskim nie-
zastano nikogo, tylko trochę chorych i zdro-
wych po piwnicach niewiele, których wszyst-
kich wyścinano. Nareszcie pod Borowicą
Pawluk był wzięty, a Kozactwo się poddało
(Jerlicz, I,str, 43; Okolski: Dyaryusz, str. 64).
Za Dnieprem jednak, w dobrach Jeremiasza
Wiszniowieckiego jeszcze się bunt szerzył;—
Kazimenko i Dukrenko wpadłszy do Łubnów,
tam kościół i klasztor bernardynów spalili
a zakonników pozabijali i chować niedopu-
szezali, wielu też ze szlachty i żydów pomor-
dowali. Stanisław Potocki (Rewera) wypra-
wiony za Dniepr, wnet tegoż buntu zamach y
powstrzymał i na hybernę tamże, w „samem
łożysku kozackiem* wojska porozmieszezał
(Okolski: Dyaryusz). Qieho więc było aż do
wiosny, ale na wiosnę 1638 r. znowu przyszło
do buntów, krwawych starć i potyczek no-
wych. Ostranica pospołu ze Skidanem wpadł
do Hołtwi (za Dnieprem w sstwie czerks-
skiem), i tam ufortyfikował się i zamknął.
Rewera nienapastował go też, lecz skierował
swój pochód ku Łubnom Wiszniowieckiego.
Ostranica wyrusza tedy z Hołtwy i pod Łu-
bnami wpada na Rewerę, ale po nieszczęśli-
wym boju w nocy ucieka; Putywlee następnie,
śpieszący aż z Zaporoża na posiłek Ostranicy,
okopuje się pod Łubnami, ale zaatakowany,
poddaje się Rewerze. Tymczasem na odgłos
szczęku i wrzawy wojennej młody Jeremiasz
Wiszniowiecki pośpieszył do zagrożonych nie-
bezpieczeństwem i ogarniętych buntem dóbr
swoich zadnieprskich. Miał en z sobą 100
dragonów, 200 kozaków, 100 węgrów, 1000
ludzi ukrainnych i 6 dział, Z tą siłą połą-
czywszy się z wojskiem kor. pod wodzą Miko-
łaja Potockiego, hetm. pol., który także tu
przybył, bije się on następnie pod Żowninem,
gdzie sam sypie szańce, i nareszcie pod Star-
cem, gdzie Kozacy złamani ostatecznie, pod-
dałi się hetmanowi (Okolski, Kont, dyaryu-
sza, str, 128—137, 146). Było to w sierpniu
1638 r. Jeremiasz Wiszniowiecki bywał tylko
gościem dotąd w swoich dobrach ządnieprskich,
ale od czasu gdy bunty zostały stłumione, już
z małżonką swoją Gryzeldą Zamoyską, ktorą po-
jałw 1689 r., przeniósłz Wiszniowca za Dniepr
i stale w Łochwicy zamieszkał. Kniehini zaś
Domontowa nareszcie uspokojenia wojennych
rozruchów doczekawszy się, tudzież korzysta-
jąc niemniej zzamieszkania książęcego w oko-
licy, w niedoli i uciemiężeniu swem od Łaszeza,
zwróciła się do ks, Jeremiego o pomoc; książe
jał się też ochoczo strony uciśnionej i przy-
rzekł kniaziowej położyć nareszcie koniec
drapieztwu sławnego na cały kraj „,lmpu-
gnatora', Jakoż pchnął on oddział nądwor-
nego swego wojska, który wpadłszy zniena-  cką do Domontowa, zameczek opanował i za-|

jał Dvapieżny Łaszcz, sprawca krzywdyi
ucisku, poprzestał na zaskarżeniu sądowem
Wiszniowieckiego (Arch. J, Z, R., t. I: 520).
Ale zresztą był to tylko chleb oddany. Do-
montowa wszakże, z łaski księcia powróciwszy
do dóbr, nie długo je już dzierżyła i sprzedała
je w 1640 r. temuż ks, Jeremiemu. Awięc
M. odcięte dotąd od reszty dóbr zadniepr-
skich, nie tylko Dnieprem ale całą Domon-
towszczyzną, zlały się teraz z nimi w jednę
dóbr masę. A spore to były dobra, Toć od M.,
Domontowa i Czehryn Dubrowy, a raczej od
Dniepru zaczynając, nieprzerwanem ciągnęły
się one prawie pasmem aż do samych granie
Czernichowszczyzny. Przeplatały je też liczne
rzeki ze swoimi dopływami, jak Chorol, Suła,
Supoj, Zołotonosza, Irklej, Orżyca, Udaj, a
w części nawet Psioł i Worskla. Krótko mó-
wiąc zamykały one w sobie mniej więcej aż
11 dzisiejszych powiatów (całą niemal dzisiej-
szą gubernię). Z główniejszych miejse były:
M., Zołotonosza, Horoszyn, Domontów, Jere-
miejowka, Piriatyn, Łubny, Łochwica, Orży-
ca, Pryłuki, Horol, Połtawa. Wszystkich
miast i wsi liczono 56, a w nich 39,610 gospo-
darzy wiejskich (Przeździecki: Podole, Wołyń
i Ukraina, t. I: 41), Mawkiewicz ocenia licz-
bę wszystkiej ludności w dobrach tych na
133,378 głów płci męskiej i 137,180 płci żeń-
skiej, rachując wedle dzisiejszej normy, t. j.
po 7'46'/, na każdą zagrodę czyli gospodarza
(ob. Trudy Kom. Uniw. sw. Władim , Kijow,
1855). Dochody głównie płynęły z czynszów,
które wynosiły rocznie około 180,000 rs.
Oprócz tego książę miał mnóstwo futorów i
folwarków ekonomicznych; na rzekach ukraiń-
skich posiadał 424 kół młyńskich, a każde
koło po dwa czerwone złote przynosiło intra-
ty, to znów stanowi 1500 rs, Dodać do tego
należy jeszcze podatek ze zboża, miodu, bydła,
zwierzyny, ptactwa, jak to było we zwyczaju
(ex originali inventario z msriptu ks. Michała
Wiszniowieckiego w bibl. Czarnoostrowskiej i
gazeta Połtawska z 1810, Ne 40). Skoro też
ks, Jęremi w tej dzikiej, świeżo po buntach
ugłaskanej prowineyi zamieszkał stale, toć
wnet nowy łąd i porządek pod jego twórczą
zakwitł ręką, Miał on dar organizącyj ny. Lu-
dność wzmagała się i zamożniała pod okiem
dziedzica. Wzięła górę praca rolniczą, Wszę-
dzie widzieć można było łanami zboża okryte
folwarki, Umoeniono zamki i otoczono wałami
'wsie i miasteczka. Przez wioski i miasta cią-
gnął się ludny gościniec handlowy, W Łoch-
wicy też świetny dwór książęcy zabłyszezał.
Toć zewsząd tu się teraz młodzież tłoczyła,
chciwa ochoty wojennej, lub zwabiona nadzie-
ją zrobienia losu. Siła też chudej szlachty
w ten oto „nowy światć w tę „ziemię obieca-
ną by pszczoła za kwieciem ciągnęła, Kraj
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na tem zyskiwał, ile że pomiędzy ową szlachtą
sporo było przedsiębiorców kolonii, osadników
pustyń niezajętych. I tak między innymi
widzimy w Sieńczy takiego Sufłczyńskiego,
w Połtawie Sokolskiego. Zawiadowcami klu-
ezowymi byli: w Łochwicy Krzysztof Siano-
żęcki, w Krasnem Konstanty Małużyński,
w £Łubnach Zakrzewski. Przez nich wyciskały
tu się barwy polskie i obyczaj polski tu się
szerzył. Książę dbał o dobre zagospodarowa-
nie swych włości i łożył na to koszta znako-
mite. Hojny na domy Boże, w Pryłukach fun-
dował dominikanów (Rus. fłor., str. 149),
w Łubnach klasztor bernardynów i kościół
pod wez. ś. Michała założył, a także kościół i
w Mosznach wzniósł (Niesiecki). Organiza-
tor, szerzyciel cywilizacyi zachodniej, budo-
wał tu „Polskę niżną*, Pomimo to umiał sta-
nąć na dobrej stopie z Kozakami. Chcieli go
nawet zrobić swoim hetmanem (Szajnocha),
Do coraz większej dobijał się fortuny. Jakoż
w 1646 r. dokupił od ks, Czetwertyńskiej do-
bra międzyrzeckie, do Moszeńszczyzny przy-
ległe (por. Międzyrzecz) a od Adama Markie-
wicza nabył był za Dnieprem m. Monasty-
rzyszeze, sioło Obieżow, słobódkę Andryja-
szówkę i słobódkę przy młynach obieżowskich
(Arch. Chałaim.). Do Rumieńszczyzny, jak to
wyżej widzieliśmy, miał książę wszelkie ty-
tuły prawne, jakoż jak skoro rozeszła się
wieść (lubo fałszywa jak się potem okazało)
o śmierci jej posiadacza, Kazanowskiego, ksią-
żę wnet kazał ją zajechać, Sprawa ta w swoim
czasie wiele wrzawy narobiła; podał o niej
nam niektóre szczegóły ks. Albrycht Radzi-
wiłł, lecz jako pochodzące ze stronnych ust
nie zupełnie też zasługują na wiarę, albowiem
wiadomo, że tenże książę ku ks. Jeremiemu
żywił niechęć za odebranie opieki od jego
krewnego nad majątkami małoletnich książąt
Wiszniewieckich, synów ks. Janusza (por.
Monasterzyska). Ale i zatarg jaki toczył ks.
Jeremi ze szwagrem swym  Konieepolskim
o Hadziacz nie był z jego strony bez podsta-
wy i słuszności; owszem książę wyraźnym
królewskim, danym mu ną te dobra przywile-
jem się składał. Toć lubo Hadziacz musiał
oddać, ale Horol zatrzymał. Zresztą całe to
zajście, jak utrzymuje Szajnocha, było dzie-
łem kabały zawistnych Wiszniowieckiemu 1
Koniecpolskiemu magnatów, owych książąt
nowej kreacyi (jak Ossoliński i inni), którzy
zawiścili im, że ich podsiadają we wziętości
u szlachty (szczególnie Wiszniowiecki) i że
nareszcie swoimi ich dostatkami zaćmiewają,
Poróżnili ich przeto z sobą najpierw, a potem
gdy się „szwagraszkowie” z sobą pogodzili,
to zawsze kopiąc pod nimi dołki, wywołali
oni bunt Chmielnickiego, a przynajmniej w do-
brze zakapturzonej intrydze ten bunt przy-
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śpieszyli. W 1647 r. gdy regulowano granicę
pomiędzy Moskwą a Rzpltą, Wiszniowiecki
wiele się przyczynił do jej wyjaśnienia (Akty
k ist, J. Z. R., t. III: 10463). W różnych
interesach często się znosił wprost z carem
Aleksym, jak i z pogranicznymi wojewodami
jego (tamże, str. 78). Często też ks, Jeremi
szukał rozrywki na polowaniu, a szczególnie
z rarogami (kreczety), za kupnem których aż
do Moskwy posyłał (tamże, str. 91). Życie to
księcia wśród dóbr jego na Zadnieprzu nazy-
wa Bartoszewicz „idyllą zadnieprską*; była
to w samej rzeczy idylla, ale chyba na wul-
kanie, bo jak z jednej strony świeżo zażegna-
ne bunty Kozaków mogły co chwila grozić
widmem powrotu, tak z drugiej, gdy przez
pracę produkcyjną 1 zagospodarowanie wzro=
sła obfitość tych miejsc, tak długo pustych,
Tatarzy znęceni chciwością obłowu, zaczęli
tu swoje łupieżcze, od czasu do czasu, rozpo-
ścierać znów zagony. Jakoż widziemy że
szlachta wołyńska, w osobie swych posłów,
wstawia się o to w 1641 r. na sejmie, aby
zniszczone przez Kozaków i pogan włości ks,
Jeremiego, który żadnej okazyi dla usługi
Rzplitej nieopuszczał, niefolgował zdrowiui
dostatkom swoim i zawsze w znacznem gronie
ludzi stawał „„były na lat 8 od wszelkich po-
datków uwolnione (Arch. Iwaniszewa, I, str.
277). 'Toć istotnie w 1640 r. wpadli tu Ta-
tarzy i po całej Wiszniowieczyźnie niszczący
swój roztoczyli zagon, do 30 tysięcy nachwy-
tawszy jeńców (Piasecki, str. 424 i Akty k ist.
J.Z. R., II[: 38). Podobny najazd ponowili
oni w 1643 r. i spustoszyli całą okolicę nad
rz, Sułą. Dowodził tą ordą Umerli Aga i je-
go synowie. Jeremi zwiódł z nią hare potężny

nad rz. Psiołem i ze szczętem poraził, wziąw-
szy do niewoli syna Umerli Agi, Bajram Ka-
zi, który w cztery dni potem umarł z ram
w Łochwicy. Pogrom ten zdarzył się d. 6
sierpnia (Dyaryusz Oświecima). Atoli w rok
potem (1644) Tatarzy wpadli, ale jaż tym ra-
zem skierowali swój napad nie na wschodnią,
ale zachodnią Ukrainy połowę, Ks. Jeremi
wyruszył do M.i połączywszy się tu z Pia-
soczyńskim i Zacwilichowskim, szedł już z ni-
mi pod Ochmatów, gdzie w bitwie walnej
i stanowczej, Tatarzy zupełnie porażeni zosta-

li (tenże). Książe często zmieniał miejsce po-
bytu i zawsze też w swoich ustawieznych wy-
cieczkach zawadzał o Moszny. Dworowi też
łochwiekiemu nie zbywało na gościach. Zawsze

ktoś go odwiedzał, Witał książe naprzemian
w swoich progach, to Adama Kisiela, sstę no-
sowskiego, dziedzica Kobyszczy na Zadnie-
przu, to znów Stefana Aksaka, sstę ostrskiego
1 bobrowniekiego, to nareszcie Stanisława
Grulczewskiego, sąsiąda swego z Mirhoroda
i Zygmuntowa, a który szumnie się tytułował:
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„Vice administratorem i ochronicielem dóbr
Jego Królewskiej Mości Ukrainnych* (Akty
ot. k ist. J.Z. R., t. III: 110). Ale w 1643 r.
przybył tu w.ysoki gość, hetman kor. Stani-
sław Koniecpolski, W jego orszaku znajdo-
wał sięi Stanisław Oświecim, znany autor
„Dyaryusza*, Zdaje się jednak, że ks, Jere-
mi, długo niedzielący zamysłu króla Włady-
sława LV co do wojny zaczepnej z 'Turcyą,
w końcu też ku widokom królewskim dał się
nakierować, Jakoż z 26,000 ludu wyruszył
książe w stepy ku „Krymowi, ale wyprawa ta
zrobiła fiasco. „Żadnego nawet Tatarzyna
w polach niewidziawszy', wrócił książe z ni-
czem do Łochwicy (Pam. Bogusł, Maszkiewi-
cza, str. 62), Jeszcze w 1648 r. w m. kwie-
tniu ks. Jeremi przyjmował w Pryłukach po-
selstwo od hana, aż tu nagle 10 maja tegoż
roku, jakby grom z pogodnego nieba spada
wieść o wszezętym buncie przez Chmielniekie-
go a następnie i druga o tragicznej u żółtych
Wód katastrofie, Książe zabrawszy też żonę
w £ochwiey, wyprawia ją na Litwę do Turo-
wa, a sam skupiwszy swój orszak zbrojny, bez
straty czasu spieszy ku obozowi hetmanów ko-
ronnych, Ale Kozacy odcinają mu przeprawę
przez Dniepr, nawet we własnych jego do-
brach Mosznach, promy i łodzie poniszczywszy,
ciągnie on przeto spiesznym pochodem na swój
Brahin i dostawszy się.na Ukrainę, już po roz-
gromie korsuńskiem, rzuca się do walki. Któż
nie wie o tej krwawej i długiej wojnie, która
na szerokiej zagrzmiawszy przestrzeni, oblała
ją krwią i zasiała zgliszczami. Książe Jeremi
tedy staje w poprzek ciągnącym na Wołyń
tłumom kozactwa i Tatarów i rzuca się na nie,
niby w chmurę gromów pełną. Widziemy go
też jak pod Machnówką i Rosołowcami, Kon-
stantynowem, Pilawcami z odmiennem SZCZĘ-
ściem walczy mężnie, jak w osaczonym Zbara-
żu po bohatersku trudy oblężenia przeno-
si. Niezłamany, zacięty wołał w uniesie-
niu. „Jaw tej ojczyźnie wolę nie żyć i nam
lepsza rzecz umierać, aniżeliby pogaństwo
1 hultajstwo miało nam panować,* W Zbara-
żu zaś, gdy los oblężonych prawie nanicitrzy-
małsię pajęczej, wytrwały w niebezpieczeń-
stwie i ucisku, nieupadł na duchu, owszem
nie spuszczając nic z wyniosłego tonu, jakby
na szyderstwo te zuchwałe a pewne siebie
Chmielnickiemu poseła słowa: „Żeś Wasz-
mość w mojem zadnieprskiem państwie spusto-
szenia przestrzegał, słusznieś to uczynił, bo
stamtąd wojsko zaporozkie, tak od przodków
moich jak i odemnie wiele dobrodziejstw od-
nosiło, co i tam będzie po uspokojeniu Rzpli-
tej. Poddanych moich W. Mość upewnij, że
z łaski mojej ukontentowanie odnosić będą.
Niemam im za złe, że się do wojska Waszmo-
ści udali, musieli podobno. Jednak, abyś ich 
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W. Mość przy sobie nietrzymał, ale do domu
odprawił, pilnie żądam, co ja chcę odwdzię-
czyć czasu swego. (dy zaś następnie poko-
jowi Zborowskiemu nikt trwałości niewróżył,
on jeden wysłał był od siebie, jako dzierżaw-
cę, Jana Chlebowskiego, do dóbr swoich za-
dnieprskich traktu łubieńskiego, z rozkazem,
aby temuż Chlebowskiemu, poddani wsi Re-
jowców „byli posłuszni' (ob. w Kronice wiad.
kraj. i zagr. z 1857 r. N. 186, artykuł nasz:
Archiw. w Lipowce), W zapamiętości przeda-
wał więc skórę na niedźwiedziu. Toć nie miał
teraz ani na stopę ziemi własnej i musiał też
pod cudzym dachem, u szwagra swego Ja-
na Zamoyskiego w  Krzeszowie z żoną
przebywać.  Atoli pokojowi Zborowskiemu
pierwszy gwałt zadają Kozacy i nowy się te-
Fraz szereg bojów znowu rozpoczyna. Ale gdy
po świetnem zwycięztwie pod Beresteezkiem,
w którem ks, Jeremi znakomity przyjął udział,
spieszy om za zbiegłym Chmielniekiem na
Ukrainę, w Pawołoczy, dobrach Jana Zamoy =
skiego, dnia 22 sierpnia 1651 r. śmierć na-
gła wyrywa go z pośrodku obozu irycerstwa,.
Była to strata niewynagrodzona. Z dziedzietw
jego atoli, jakie posiadał, tylko Wiszniowiec,
Białykamień, Moszny i Międzyrzecz jego na-
stępcom się dostały, ale to tylko drobnostka
była w porównaniu z owem „państwem za-
dnieprskiem'*, jakie utracił, Od zaczęcia się
wojen Chmielnickiego, losy M. były następ-
ne. Od 1649 r. zostawszy miastem sotni ko-
ząckiej, której sotnikiem był Nester Teresz-
czenko, M. musiały dzielić złą i dobrą dolę
kraju, który nad sobą, od śmierci Chmielnie-
kiego, widział nieraz po kilku razem hetma-
nów, powstających obok siebie i spychających
się wzajemnie. Toć w 1665 r., gdy hetmana
swego Ieterę odstąpiły M,, Polacy tu wpa-
dli i za karę spalili miasteczko, (Kostom. Rui-
na, str, 46). Roku zaś 1667, podczas hetmań-
stwa Doroszenka, wpadła tu znowu orda biało-
grodzką i mnóstwo jeńców nabrała (Samowi-
dziec, str. 56). Klęski zadane Czehrynowi
przez Turków w 1678 r. dotknęły i M, Jerzy
Chmielnicki z Tatarami je zajął (tenże, str.
10). Ale w 1579 r. nareszcie syn hetmana
Samojłowicza odebrał je z rąk Jerzemu Chmiel-
niekiemu i wszystkich mieszkańców za Dniepr
przepędził (w Małorossju peregnał, Bieło-
zierski Już ruska letop., str. 82). W M. tedy,
gdzie jeszcze za Jeremiego Wiszniowieckiego
1,400 gospodarzy liczono, nie zostało ani jed-
nego człowieka i pustka już na długo tu za-
panowała, ile że cały pas kraju wzdłuż grani-
cy nad Dnieprem na pustkowie, traktatem
Grzymułtowskiego w 1686 r, skazany został,
Warowano, żeby nikt na niem się nieosiedlał,
Tymezasem za zniknięciem z widowni Koza-
ków i uspokojeniem się kraju, następcy ks,
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Jeremiego, t. j, ks. Dymitr i Konstanty, przy=
szli nareszcie do posiądania M., choć tytular-
nie i w dodatku jeszcze pustych. Atoli poka-
zało się, że niepodobieństwem było skazać
miejsca te na zupełne pustkowie i ludność po-
mimo zakazu uciekała z za Dniepru i bądź co
bądź w wzbronionym osiedlała się zakresie.
Tak też powoli odbudowały się M. i inne nad
granicą miejsca, Wiszniowieccy patrzyli na
to przez szpary. Mieli oni nawet t. zw. ,,zwo-
ływaczy' (zażywczyki), których wysełali za
Dniepr, aby ludzi tamtejszych zapraszali na
„słobody*. Z tych niejaki Mogilnicki zale-
dwie stamtąd uciekł, zawzięcie przez straż
graniczną ścigany. Aby zbiegowstwo zatrzy-
mać, ze strony rossyjskiej silne straże trzy-
mano nad granicą. Ale to nie zaradzało złe-
mu. Zbiegi przekradali się przez granicę nie-
postrzeżeni, latem nocą na czółnach, zimą po
zmarzłych lodach rzeki (Kostom. Ruina, str.
682). Jednakże prawo krajowe osad tych
znać nie mogło i wskutek nalegań rossyjskich
Stanisław Jabłonowski, hetman w. kor., wy-
dał był nawet uniwersały, aby wszystkie te
nowe osady, jako wbrew traktatowi poosiedla-
ne, poznosić (Wieliczko: t, LIL, str. 558), Pomi-
mo to jednak na nowo wskrzeszone tu życie
rozwijało się dalej i w końcu też musiało być
cierpiane, M. po śmierci ks, Konstantego
Wiszniowieckiego, spadły na jego syna Janu-
sza, który się pisał: „hrabią na Łubnie, Rum-
nie, Brahiniu, Białymkamieniu, Tylawce i
Zmigrodzie; panem na Białokrynicy, Mosz-
nąch, Pohrebyszczach i Białymjeziorze. Był
to ostatni Wiszniowiecki po mieczu i dobra
jego przeszły w dom ks. Radziwiłłów, al-
bowiem córka jego Teresa Franciszka wyszła
była za ks. Michała Radziwiłła (Rybeńkę),
hetm. w. ks. lit. Tu w M. w 1754 r. Michał
ojciec i syn Karol ks. Radziwiłłowie pobudo-
wali nowy kościół katolicki, na miejscu daw-
nego, fundacyi jeszcze ks. Jeremiego, pod ty-
tułem Narodzenia N. P. M. Kościół ten miał
sumę zapisową 17,000 zł. Bandytyzm wdzie-
rający się z Zaporoża, był teraz plagą tego
kraju. W 1739 r. rozbójnik Mamaj napadł na
Smilański zamek, ograbił i spalił go, a w 1758
r. w kwietniu, podpłynąwszy Dnieprem, wpadł
do M., zniszczył je ogniem i mieczem i stąd
wracając ograbił mezko Łomowate i wyszedł-
szy na brzeg w sstwie czehryńskiem, całą swą
zdobycz przełożył na wozy i wśród. białego
dnia przeszedł Kołontajowską groblę pod Cze-
hrynem, udając się w stepy. Nieunikła go
jednak zasłużona kara i we wsi Chersonce po-

wieszono go na dębie, którego pień stary przed
20 laty jeszcze pokazywano. W pałacu mo-
szeńskim znajduje się starożytny portret te-
goż Mamaja, M. dostały się w posagu ks,

Teofili, ulubionej siostrze ks, Karola Radzi-  
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wiłła (Panie kochanku), która wyszła była za
mąż za Ignacego Morawskiego. Ustne poda-
nie niesie, że się zakochała w swoimmężu,
widząc go dzielnie walczącego obok siebie
i siostry Weroniki pod Słonimem. O M. też
obiły się i rozruchy hajdamackie w 1768 r.
Majboroda kolij tu dokazywał (Maksym. So-
czyn,, t. I, str. /92), Do Morawskich w 1775 r.
należały M. z 10-ciu wsiami; w mieście było
197 a na przedmieściu 256 domów. Moraw-
scy mieszkali w Zauszu na Litwie. Od Mo-
rawskich następnie kupił M. ks, Ksawery Lu-
bomirski, dziedzie Smilańszczyzny, potem jed-
nak odprzedał je ks. Potemkinowi. Po śmier-
ci tego ostatniego zaś M. dostały się w dro-
dze sukcesyi hetmanowej Branickiej, z domu
Engelhardt i od tej już przeszły posagiem do
jej córki Elżbiety, za ks. Michałem Worońco-
wym. Obecnie w M, znajduje się główny za-
rząd rozległych kluczy mosznieńskiego i ho-
rodyszczańskiego ks, Woroncowych. Pierw-
szy z nich obejmuje wsie: M, Białozierze,
Bajbuzy, Tubolce, Chreszczetik, Budyszcze,
Łozówek, Elizawetka i Sokirna, liczące 5057
dusz rewiz. i mające 25,468 dzies, obszaru;
drugi zaś wsie: Horodyszcze, Walawa, SŚwi-
niarka, Chłystunowka, Mlijew, Starosiele, De-
renkowiec i Drabówka, razem 9,338 dusz i
44,875 dzies. ziemi, Ks. Woroncowa na miej-
sce zniszczonego wzniosła w 1863 r. wspania-
ły kościół kat. murowany, poświęcony, lecz
dotychczas niekonsekrowany.  Paraf. katol,
liczy 604 wiernych, ma filią w Międzyrzeczu
i kaplicę w Horodyszczu. Edward Rulikowski,
Moszonka, uroczysko około m. Rożyszcza,

w pow. łuckim.
Moszorow, węg. Adamfóldse, wś., hr. sza-

ryskie, kościół katol. filialny, gleba żyzna,
lasy, 160 mk.
Moszowa 1.) pot. łączny; tak nazywają

pot, Kropiwnik, dopł. Kłodnicy. Ob. Kropiwnik.
2.) M., pot., lewy dopł. Kłodnicy w pow. dro-
hobyckim. Ob. Kłodnica.
Moszowe, Jfoszewoje, wś cerkiewna, pow.

klimowieki, o 80 w. od Klimowicz, 35 dm., 306
mk., z których | zajmuje się krawiectwem, 2
bednarstwem. Gmina moszewska liczy 4316
mk. (1617 męż, 1620 kob., 1079 dzieci),
z których 888 zajmują się wyrąbywaniem,
obróbką i wywozem drzewa, używając przy-
tem 1734 koni.
Mosztern (z niem.), ob. Jutrzenka.
Moszuki al. Maszuki, wś i dobra niedaleko

rz. Naczy, pow, słucki, w 2 okr. pol. kleckim;
wś ma 26 osad pełnonadziałowych. Dobra,
dziedzictwo Radziwiłłów, do 1874 r. należały
do ordynacyi kleckiej, odtąd, w skutek ro-
dzianego układu, dołączone do ordynacyi nie-
świeskiej, mają około 306 włók rozległ,, prze-
ważnie w obszarach leśnych, odludnych, peł-
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nych dzikiego zwierza; w małym obrębie
miejscowość falista, grunta lekkie, łąki obfite,
Moszurów, w dok. Moszurowa, Muszurowa,

Muszurówka, Muszurów, wś nad bezim, dopł.
Tykieza, pow. humański, w 3 okr. pol. tal-
nowskim, gm. w miejscu, o 5 w. od siół Pota-
sza. i Hordaszówki, o 8 w. od Talnego, na płn.
wsch. od m. pow., 2309 mk,, 3492 dz. ziemi.
Dawniej M. zaliczał się do pow. zwienigrodz-
kiego; od niego nosiła nazwę sotnia kozacka
moszurowska, jako sotnik której w dok. wy-

_ mieniony jest Iwan Danczenko. Należy do
klucza talnowskiego, dawniej Orańskich, Ka-
linowskich, Potockich, dziś Olgi hr. Szuwało-
wej z domu Potockiej, Pod względem histo-

 rycznym M. pamiętny jest zdobyciem przez
wojsko polskie w 1658 r., które, odparte od
 Humania, przybyło tu w dzień Zmartwych-
wstania, zamierzając odbyć nocleg, znalazłszy
jednąk opór mieszkańców, szturmem wzięło
istniejący wówczas zamek, przyczem, podług
źródeł małorossyjskich, zginęło przeszło 5000
mk. Polacy przenocowawszy w M,, udali się
nazajutrz do Bracławia (ob. Pamiat. Kijow.
Arch. Kom., t. III, cz. 3: 48—50). W M. jest
cerkiew drewniana, wzniesiona w 1762 r., ma-
jaca 36 dz. ziemi. Ob. Pamiat. K, A, K. t. IV,
cz. 3: 410; Arch, J. Z. R., cz. IM, t. 3: 377;
cz, VI, t. 1: 26. J. Krz.
Moszyki, os., pow. radzyński, gm, Żerocin,

par. Międzyrzec, w 1827 r. 1 dm., 16 mk, Spis
urzędowy miejsc. gub. siedleckiej z 1877 r.
pomija tę nomenklaturę.
Moszyn 1.) wś, pow. pułtuski, gm. Klesze-

wo, par. Pułtusk, W 1827 r. Moszyno, wś
rząd., 14 dm., 92 mk, 2.) M., folw., pow.
pułtuski, wchodzi w skład dóbr Górki (ob.).

Moszyna, pow. człuchowski, ob. Mostny.
Moszyniec, wś nad bezim, strugą do Dnie-

stru wpadającą, pow. chocimski, par. Chocim,
131 dm., cerkiew drewniana. X. M. O.
Moszyno, dobra, pow, newelski, w 4 okr.

pol., gm. Sidorowo, 207 dusz rew.
Moszyny, folw., pow. sandomierski, gm.

Górki, par. Szczeglice, odl. 30 w. od Sando-
mierza, 3 dm., 5 mk.; rozl. mr. 389: gr. or. i
ogr. mr. 209, łąk mr. 13, past. mr. 105, lasu
mr. 49, nieuż, i place mr. 18; bud. z drzewa
9. Folw. ten w r. 1881 oddzielony od dóbr
Szczeglice.
Mota, dawna nazwa rz. Neity.
Motchow (niem.), dobra ryc. na Rugii,

do których należą oprócz tego 3 folw.; obej-
mują 480 ha obszaru; czysty dochód z gruntu
25895 mrk, cz
Motejkany, folw. i wś, pow. lidzki, ob. Ma-

tejkany, Do wiadomości tam podanych należy
dodać, że znajduje się w 2 okr. police. (nie 5),

_ gm, Ejszyszki, okr. wiejski Hornostaiszki,
_ Motejki, w dok, Metęjki, Metyjki, wś nad rz,  
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Uszą, pow, owrucki, w 1 okr. pol., gm. Naro-
dycze, na płn.-wsch. od Narodycz; uroczysko
nosi nazwę Syngurowskie dworzyszcze. Ob.
Arch. J. Z. R, cz. III, t. 2: 52, 54, 55,61 i in.
Motele al. Matele, zaśc. szl., pow. wileński,

w 3okr. pol., gm. Malaty, okr. wiejski Be-
brusy o 8 w, od gminy, a 68 w. od Wilna, 2
dm., 19 mk, kat. (14 dusz rew.).
Motelmuehle, niem., ob. Motyl.
Moten (dok.), ob. Mojtyń.
Moterau (niem.), wś, pow. welawski, st.P.

Tapiawa, okr. urz. stanu cywil. Pomauden.
W 4856 r. 235 mk, Kś, Fr.
Moteryn, ob. Motyryn,
Moteżajtis (Macierz), góra w pow. telszew--

skim na Źmudzi, panująca nad 4-milowym do-
koła widokiem, A. D.

Moteże, dobra, pow. siebieski, w 1 okr,
polie., gm. głęboczyńska, 66 dusz rew.
Mothalen al. Mottheilen, dokum, Matulen

(niem.), dobra rye., pow. morąski, st. p. i okr.
urz. stanu cywil. Stary Kiszpork, 4 kil. odl.
Dawniej Dawidswalde zwane, mają 385 ha ro-
li or. i ogr., 87 łąk, 15 past., 8 boru, 10 nieuż,,
razem 505 ha; czysty dochód z gruntu 4190
mrk. Mlekarnia na większą skalę, hodowla
koni i owiec rasy Southdown. Dobra te były
przedtem tylko folw. emfiteutycznym. W 1856
r. 124 mk. R. 1601 mieszka tu polak Wojtek
(ob. Kętrz., O ludn. pols., str. 572). Dawniej
mieszkali tu i Mokierscy (str. 584), Miejseo-
wość ta wspominana już w dok. z r. 1828 (ob.
Cod. dipl. Warm., I, str. 367). , Kś, Fr.
Motiahowka, ob. Dowka rebla.
Motilla (niem.), ob. Motyl.
Motitten (niem.), wś, pow. morąski, st. p.

Grerswalde, okr. urz. stanu cywil. Weinsdorf.
W 1856 r. 206 mk.
Motkowice, u Dług, Matkowice, wś nad Ni-

dą, pow. jędrzejowski, gm, Mierzwin, par,
Imielno. Leżą przy drodze z Imielna do Ki-
jów. Mają szkołę: początkową. Na folw. jest
gorzelnia, dystylarnia, tartak, cegielnia. Są
także trzy młyny wodne i pokłady torfu.
W XV w. był tu dziedzicem Jan Róża; były
łany kmiece, karczma, zagrodnicy. Dobra M.
składają się z folw, M., Borszowice, Korolów-
ka, Siekiera, Antoniów; nomenk.: Wanat,
Gózd al. Podbrózdzie; wsi: M., Borszowice,
Wólka i Brzeznica. Rozl. mr. 2333: folw. M.
gr. or. i ogr. mr. 206, łąk mr. 161, past, mr.
16, lasu mr. 973, nieuż. i place mr, 48, razem
mr. 1405; bud, mur. 19, z drz. 16; płodozmian
li-polowy; folw. Antoniów gr. or.i ogr. mr.
44, łąk mr. 16, past. mr. 29, nieuż. i place mr.
4, razem mr. 93; bud. z drz. 3; folw. Karolów-
ką gr. or. i ogr. mr, 139, łąk mr. 7, nieuż. i
place mr. 10, razem mr, 156; płodozmian 19-
polowy; folw. Borszowice gr. or. i ogr. mr.
195, łąk mr. 66, past. mr, 35, nieuż. i past.

toż  
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wspólne mr. 144, razem mr. 441; bud. mur. 3,
z drz. 8; płodozmian 12-polowy; folw. Siekie-
ra z attyn. Wanat gr. or. i ogr. mr, 153, łąk
mr. 12, past, mr. 48, nieuż, i place mr. 24, ra-
zem mr. 238; bud. mur. 1, z drz. 4; płodo-
zmian 12-polowy. WS M. os. 102, z gr. mr.
146; wś Borszowice os. 76, z gr. mr. 394; wś

_ Wólka os. 15, z gr. mr. 838; wś Brzeznica 08.
2, zgr. mr. 28. Do 1874 r. w skład dóbr tych
wchodziły też dobra Kliszów i Kije. Br. Ch.

Motłakiszki, zaśc. szl., pow. wileński, w 3
ekr. pol. o 29 w. od Wilna, I dm,, 10 mk. kat,
(w Spisie urzęd. niepomieszczony).
Motława 1.) niem. Motlau, dok. Mottelow,

Modla, Motlava, Mottlow, Muttlaw, Mutlawa, le-
wy dopł. Wisły. Bierze swój początek w pow.
starogardzkim w jeziorach szpęgawskich, zkąd
też tu Szpęgawą się zowie, płynie dalej przez
jez. Zduny i oddaje jednę część swej wody do
jez. Turze, potem zmieniając swój pł. kieru-
nek na zach.-wsch. przedziera się przez mniej-
sze jeziora pod Wętkowami i Ludwigsthal i
wpływa do jez. lubiszewskiego, pamiętnego
z bitwy, którą tu r. 1570 stoczył Stefan Bato-
ry z Gdańszczanami. Ztąd płynie dalej znów
na płn. i przybiera dopiero przy Rokitkach
miano Motławy. Ubiegłszy zaś jeszcze około
9 kil. wstępuje w pow. gdański, jako 1'/ą—2
metr. szeroka rzeczka. Potem przerzyna Zuła-
wy gdańskie, użyźniając obszerne łąki, przez
które płynie dwoma korytami, z których je-
dno zowią M. a drugie Nową M. Oba przecho-
dzą przez szosę i kolej tczewsko- gdańską, na-

stępnie łączą się ze sobą pod wsią Guettland
zwaną. Odtąd płynie M. prostą linią w zach.-
płn, kierunku aż do Mokrego dworu (Nassen-
huben), mijając Krzywe Koło, Suchydąb, O-
strowite, Grabiny zameczek, bity trakt z Pru-
szcza do Leszków prowadzący, dalej Grabiny,
Sperlingsdorf, Bystrę (Kl. Scharfenberg) i
Hochzoit. Przed Mokrym Dworem zbacza na-
gle na wschód, robiąc półkole, mija Dziewięć
włók (Neunhuben) i spieszy najprzód z wsch.
na zach. a potem na płn. przez Gdańsk do Wi-
sły, do której uchodzi ćwierć mili po za mia-
stem; w mieście samem zaś rozchodzi się na
kilka ramion, schodzących się jednak znów ze
sobą. Z M. łączą się następne lewe dopływy:

Behlau (niem.), Kłodawa (Kladau) pod Grabi-
nami zameczkiem, Gęś pod Bystrą, Łachapod
Kramską karczmą, Stara Radunia pod Non-

nenhof, Nowa Radunia w Gdańsku, przy starej
wieży Milchpeter zwanej; po prawej stronie

przyjmuje M. t. z. Małą Motławę (ob.). Motła-
wie i Raduni, na których nawet okręty do-
chodzą do środka miasta, zawdzięcza Gdańsk
miano północnej Wenecyi. Dla zapobieżenia
wylewom otoczono ją małemi groblami. M, nie
jest spławna, tylko w średnim biegu mogą się

po niej posuwać małe czółna, W końcu nad-  
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mieniamy jeszcze, że według Toeppena stano-
wiła M. pierwotnie stare ramię Wisły, odłą-
czające się od niej pod Czatkowami. Zródła:
Oelrichs, Statist, Mittheilungen ueber d. R. B.
Danzig, str. 24 i Statist. Darstellung des Kr.

Fr. Stargard, 1879, str. 5. W dok. wspo-
mnianą jest M, już r. 1280 (ob. Perlbach, Pom.
U. B., str. 270). Zdaje się, że źródłosłów tej
nazwy jest ten sam jak Wełtawy, Wełny
it. p. 2.) M. Mała, niem. Kleine Mottlau, we-
dług Hirscha prawy dopł. Motławy w gdań-
skiej czyli małej Zuławie, tam gdzie leżą wsie
Hochzeit i Bystra (ob. Zeitschr. des Westpr.
Gresch. Ver., VI, str. 95), Kś, Fr.

Motniewicze, wś, pow. rohaczewski, gm,
Czeczersk, 93 dm., 381 mk.

Motol, w dok. Motola, Motyl, mko nad rz.
Jasiołdą, pow. kobryński, na granicy pińskie-
go, o 84 w. na wsch. od Kobrynia, o 20 w. od
Janowa a 235 w. od Grodna, na płn,-zach, od
Pińska, przy b. trakcie handlowym z Pińska
do Prużany, w 4 okr. polic. drohiczyńskim,
gm. w miejscu. Ma 2149 mk. (1056 męż. i
1093 kob.), w tej liczbie 404 żydów; cerkiew
par. i kaplica na cmentarzu grzebalnym. Da-
wniej leżało w wojew. brzeskiem, pow. piń-
skim i wraz z przyległościami stanowiło sstwo,
które, podług spisów podskarbińskich z 1766
r., posiadał Michał Ogiński, wojew. wileński,
opłacając zeń kwarty złp. 1016 a hyberny złp.
1280. Dwie włóki z tego sstwa dzierżył Mar-
cin Wołuński, Niegdyś była majętnością ła-
wry Pieczerskiej w Kijowie (ob. Arch,J. Z.
R., cz. I, t. I: 3887; ez. III, t. 1:-79). Gmina
M. liczy 1547 dusz. M. parafia prawosł. de-
kanatu (błahoczynia) janowskiego (iwanow-
skiego) ma 5461 wiernych (2709 męż. i
2752 kob.). J. Krz.

Motolewicze, wś cerkiewna, w płn,-wsch.
części pow. żytomierskiego, w pobliżu wsi
Ryżan, w 1 okr. polic., gm. Horoszki; uroczy-
ska noszą nazwy: Wasilewszczyzna i Zanie-
jewszczyzna

Motolskie al. Metelskie, jez. w pow. kobryń-
skim, na linii biegu Jasiołdy, pod mkiem Mo-
tol, ma do 5 w. dług. Wody jego ściąga Ja-
siołda do Prypeci. Poniżej jez, M. przechodzi
kanał Ogińskiego, łączący Jasiołdę ze Szczarą.
Na brzegu jeziora leży wś Diedowicze.
Motor al. Motora, jez. w pow. lidzkim, na

gruntach wsi Horodno, jedno z większych

W powiecie; podług niektórych źródeł wypły-
wa z niego rz. Kotra.
Motorów-Kruh, uroczysko leśne śród mo-

czarów, nad rz, Stwigą, w płd. str. pow. mo-
zyrskiego, o parę wiorst na płn.-zach, od wsi
Chrapunia. A. Jel.
Motorowo, wś i folw., pow. ihumeński,

w 2 okr. police, smiłowickim, gm. Śmiłowicze,
par. kat, do 1867 r. smiłowieka, dziś korole-
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szczewieka, przy drodze ze wsi Piaski do Smi-
łowiez, o 10 w. od Smiłowicz, 26 w. od Miń-
ska a 12 w. od st. dr. żel. lipawo-romeńskiej
Rudzieńska. Od płn. kotlina rz. Słouść (Smo-
uść) dopł. Wołmy, od płd, miejscowość falista,
dość leśna, grunta dobre. Wś ma 43 osad
pełnonadziałowych, 80 dm., zbudowana w je-
dną linię, 1320 mr. gruntu, z których 120 na-
leży do szlachty, reszta do włościan wyznania
prawosł. Fol,, niegdyś Proszyńskich, od 1854
r. własność Szpilewskich, ma 1003 mr. obsza-
ru, w liczbie których 60 mr. lasu dobrego,
reszta pod rolą, błotami i zaroślami brzozowe-

mi. Grunt niski, równy, gleba gliniasta, łąki
błotniste. A. Jel.

Motoszczyca, folw. pryw., pow. oszmiań-
ski, w 2 okr. polic., o 55 w. od Oszmiany,
1 dm,, 10 mk, kat.
Motowidłówka, wś, pow. wasylkowski,

oddalona o 14 w. na płd.-zach, od m. pow.
Wasylkowa, na samej granicznej krawędzi pól
i lasów położona, malowniczo pomiędzy sada-
mi i wzgórzami rozrzucona, rozpościera się
wzdłuż brzegów rz. Stuhny i wpadającej doń
drobnej rzki Hulanki. Rz. Stuhna przecina M.
na dwie części: pierwsza, po prawej stronie jej,
nosi nazwę ,„Wielkiej* albo „„Pańskiej*; dru-
ga, niegdyś „Czernczej* dziś „,Kaziennej*,
Mieszkańców w M. Wielkiej liczy się 1116 ob,
płci prawosł. i 220 żydów, w Kaziennej zaś

"1782 ob. płci, St. dr. żel. kijowsko: brzeskiej
M. (o 38 w. od wsi), pomiędzy st. Bojarką
(o 22 w.) a Chwastowem (o 17 w.), jest o 43
w. odległą od Kijowa. M. należy do osad. bar-
dzo starożytnych. W dawnych czasach M. no.
siła nazwę Hulanik, luboć według ludowego
podania dobrze przedtem, w nieoznaczonym
bliżej czasie, toż miejsce nazywanem też było
i Mina, Miał tu być gród zamieszkały przez
Greków. Gdyby można uważać za niepodej-
rzany przywilej Andrzeja Jurjewicza Kitaja,
nadający Kijowsko-Pieczarskiej Ławrze Wa-
sylkow, w którym zachodzi wzmianka o Hu-
lanikach, byłby on zaiste śladem bardzo da-
wnej egzystencyi Hulanik, bo jeszcze za wiel-
ko-książęcej Rusi. Ale nie tak daleko atoli,
jak się zdaje, sięga tego miejsca początek.
Pierwszą piśmienną wzmiankę o Hulanikach
znajdujemy bowiem dopiero w przywileju
Olelka Włodymirowicza, wielkorządcy kijow.
(1443—] 1455), nadającym Hulaniki Michało-
wi Połowcowi ze Skwira. Atoli gdy w skutek
srogiego i długo pamiętnego najazdu Mendli-
gireja w 1488 r. kraje te zupełnemu uległy
spustoszeniu, toć wtedy i Hulaniki w długo
pustujące zamieniły się uroczysko, Połoweo-
wie zaś, posiadacze tego miejsca, zupełnie się
go wyrzekli, tak że ta posiadłość, jako rzecz

_ bez pana (res nullius), do rąk znowu wróciła
' hospodarskich, Jakoż widzimy, że król Ale-  

Mot

ksander (między 1501 i 1506) nadaje też same
Hulaniki niejakiemu Filipowi Iwaszkowiczo-
wi. Był to pono brat lub krewniak bliski
znanego nam zkądinąd Makara Iwaszkowicza,
zasłużonego „tołmacza tatarskiego który ,,cza-
stokrot w potrebach hospodarskich i zemskich
do Ordy jezdit** (Ant. Hram., str, 26). Ci
Iwaszkowicze byli to ormianie kijowscy. Po
śmierci tegoż Filipa Iwaszkowieza król Zy-
gmunt I w 1528 r. nie tylko posiadanie tych-
że Hulanik wdowie jego i dzieciom zatwier-
dził, ale nadto zlecił wojew. kijowskiemu
Niemirowiczowi, aby wziął tak ją jak i dzieci
jej w opiekę. Dziećmi temi byli: syn Fedor
i córka Anna. Dorosłszy lat Fedor Iwaszkowicz
wziął Hulanki, ale gdy umarł bezpotomnie,
Haulanki spadły na jego siostrę Annę, będącą
za Froncem Kasprowiczem Radzimińskim. Ka-
dzimińscy ci oboje zamieszkali w Hulanikach,
Ale bezpieczeństwo tych miejsc na nitce za-
wsze wisiało, Toć gdy pewnego razu Radzi-
mińscy, wyjechawszy na Litwę, zostawili przy
mamce synaczka swego, niemowlę w pielu-

chach, nagle łuny pożarne obwieściły mie-
szkańcom, iż do Hulanik zbliżają się Tatarzy.
Gromady więc hulanickie, same przed Tatara-
mi uciekając w lasy, uchwyciły i zostawione
niemowlę owe, na swem ręku w bezpieczne
uniosły miejsce, a potem już, po minionem nie-
bezpieczeństwie, odesłały je rodzicom na Li-
twę. Ludność hulanicka wszelako nawiedzana
tak co roku prawie przez Tatarów, ile że szlak
najazdów ich przeciągał tędy, w końcu też
stopniała i znikła do szczętu, tak że i dziedzice
Radzimińscy do zbyt zniszczonej posiadłości,
ani potrzeby, ni chęci wracać nie mieli, A więc
posiadłość ta, jako pustą i bez pana po raz
drugi staje się znów własnością hospodarską
czyli królewską. Ale Połowcowie ze Skwira
(teraz już i Rożynowskimi się mianujący),
dawni, jak widzieliśmy, donataryusze Hula-
nik jeszcze egzystowali, a więc jeden z nich
Jacko Michałowicz, po latach wielu, odezwa-
wszy się z prawami swemi do tychże Hulanik
„będąc pilnie potrzebien sumy pieniędzy i
onej sposobiąc, wziął i pożyczył u ziemianina
kijow. Paszkowiczą 30 kop gr. lit. i w któ-
rych groszach zawiódł Hulaniki*, Ale widać,
że i ten Paszkowicz ujrzawszy te miejsca
w stanie bezludnym i nie mając dość środków
zapewne do podźwignienia ich z ruiny, od-
przysiągł się zarówno od nich. Jakoż widzi-
my, że ks, Konst, Ostrogski, wojew, kijowski,
w 1560 r. ową „pustynię'* już w charakterze
królewszczyzny stanowczo zostającą, nadaje
niejakiemu Motowidłowi na „osadztwo”*, Wia-
domo, że na dworze tegoż księcia bawił tegoż
nazwiska głośny krzewiciel antytrynitary-
zmu na Wołyniu, i bodaj czy ów osadzca Hu-
lanik nie był tą samą osobą, On to na zalece-
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nie tegoż księcia Ostrogskiego napisał był, jak
wiadomo, refutacyę na księgę ks. Skargi p. t.
„„O jedności Kościoła'* (Skazanja Kurbskoho,
II: 216—226). Jeżeli więc mógł tenże Ostrog-
ski Brońskiemu za napisanie „,Apokrisisu*
dać w nagrodę Wilsk, to czemuż za podobną
pracę nie mógł on osadztwem Hulanik obda-
rzyć Motowidła. Co bądź, Motowidło musiał
się ze swego zadania „„osadztwa* wywiązać
jak należy, bo i Hulaniki osadził i przezwał je
od swego nazwiska Motowidłówką. Jak długo
ów krzewiciel antytrynitaryzmu przesiadywał
w założonej przez siebie M, nie wiemy; atoli
ludność, którą on tu osiedlił, nie długo się
tu trzymała, rozbiegła się też, zapewne jak i
dawniej, z winy Tatarów, a na tych opuszczo-
nych miejscach znowu zapanowała „pustynia,
To też następcy tegoż Motowidła przypadł
trud osiedlania na nowo tych miejsc. Następcą
zaś owym był Jan Aksak, podwojewodzi ki-
jowski, któremu król Zygmunt LIL w r. 1595
nadał był właśnie dożywotniem prawem ,,pu-
stynię Hulaniki alias Motowidłówkę'. Rodo-
wem gniazdem Aksaków był z dawien dawna
Norzyńsk i Putyłowszczyzna w Owruckiem,
Dziadem Jana Aksaka był Fedor Aksak czyli
Oksak, a ojeem Hrehory Marcin, ożeniony
z Apolonią Ohryszczynówną. Jan Aksak czyli
Oksak był wybitną swego czasu postacią. Był
to powiernik poufny ks. Konst. Ostrogskiego,
wojew. kijow., a jak był dobrze ugruntowany
w tegoż księcia zaufaniu, dowodem, iż go in-
strumentował na swojego zastępcę, to jest
podwojewodziego w Kijowie, gdzie sam z urzę-
du swego, jak wiadomo, tak rządko przeby-
wał. Prawy charakter zjednał Aksakowi wiei-
ką wziętość i po śmierci Konst. Ostrogskiego
(1604) z podwojewództwa przesiadł się on na
krzesło sęstwa ziems, kijow. W młodości swej
w Inflantach i Moskwie hufcom swoim mężnie
dowodził a i późniejsze jego obywatelskie
w spełnianych urzędach (w 1609—11, 13—14)
zasługi, piękną pamięć imienia jego czynią.
Stany Rpltej w 1608—13 r. pomiędzy ważnemi
zleceniami wyznaczyły Jana Aksaka, aby upa-
trzył odpowiednie miejsce dla wystawienia na
Ukrainie twierdz dla obrony granie. A był on
właśnie osobistością zdolną sprostać temu za-
daniu, bo nie tylko że się gorąco zajął tą spra-
wą i miejsca one upatrzył, ale sam w nadanej
świeżo sobie „pustyni* Hulanikach „z wielką
odwagą zdrowia i majętności zasiądłszy, za-
meczek zbudował i mczko, które jest wielkim
wstrętem nieprzyjacielowi Krzyża ś. ufundo-
wał. W istocie, odtąd też już łamały się za-

pędy ordyńskich najazdów. 'Toć pewnego ra-
zu, gdy Tatarzy plądrownicy aż podHulani-
ki byli się zaciekli, pamiętny tu im dano
odpór. Bój się odbył w polu, Tatarzy zostali
rozbici, ale Michał Aksak, brat stryjeczny Ja-

x
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na, w obronie Hulanik mężnie walcząc, śmier-
cią bohatera poległ, Dziś jeszcze wskazują
jego mogiłę (Michael germanus Joannis dum
defendit fortiter nativa patrimonia ad Ulaniki
a Tartaris occisus ibidemque in loco praelii
sepultus, quiescit; Okolski, Orb. polon.: 555).
Lustratorowie z 1616 r. taki stan ówczesnych
Hulanik i ich zamku wystąwiają: „Hulaniki
vel Motowidłówka nowo osadzona na pustym
gruncie i nowym korzeniu, na samym Czar-
nym szlaku, przez Jana Aksaka wielkim ko-
sztem, pracą i nakładem z zamkiem zbudowa-
na. W którym zamku 4 baszty dobrze waro-
wne, każda we dwie ścienie i wały w około
głębokie i wysokie, także i budowanie w oko-
ło, a zaś w koło miasta także wały i parkan
we dwie ścienie i baszt 8 większych a mniej-
szych 15. Co iż, jako się wyżej mianowało,
nie bez wielkiego kosztu się ma, słusznie Jego
Kr. Mość i Rzplta respektować będzie. W tem
mieście jest osiadłych domów więcej niż 300;
było i dobrze więcej, ale na swąwolę się roze-
szło, których za nimi żony i dzieci z miasta
wygnano, dla ochronienia tego, aby kozaków
na mieszkanie tu nie przywabiło się, Nie wy-
siedzieli jeszcze ci mieszczanie słobody wedle
listu, ale do lat siedmiu siedzieć i wolności
zażywać mają. A powinność ich będzie taka:
możniejsi konno wsiadać z dobrym orężem pko
nieprzyjacielowi, przy swym dzierżawcy abo
jego namiestniku, a uboższemu do parkana
z orężem; czynszu po złotemu w on czas, gdy
wysiedzą słobody, będą bogatsi powinni da-
wać, Rzemieślnicy zaś robić z swego rzemio-
sła, a ubożsi po pół złotemu. Puszkarze tylko
do posługi i strzelby i jeszcze im kożuchy da-
wać. Arenda młynów i gorzałek na ten czas
nie jest w arendzie, do zamku to trzymają, ale
gdy w arendzie bywała, czyniła zł, 400. Do
folwarku nie masz roboty żadnej, tylko co
swemi pługami i swym kosztem zrobi, Sta-

wów żadnych spustnych nie masz, Słusznieby
w kwarcie ufolgowanie być miało, jako na
nowym korzeniu, jednak tę arendę, tak jako
czynić na ten cząs może, t. j. na 400 zł. poło»
żywszy, wytrąca się na myto urzędnika i cze-

ladź potrzebną, której wiele na tem miejscu
chować musi zł, 240, a od 160 przyjdzie kwar-
ty od tego zł, 32% (Lustr. wdztwa kijow.
z 1616). Ale oto w 1625 r. jak widzimy Zy-
gmunt III pozwala Janowi Aksakowi osobnym
przywilejem aby prawa swego ustąpił na Hu-
laniki synowi swemu Stefanowi „który (sło-
wa przywileju) w młodości lat swoich, tak
w Moskwie za króla Stefana, jako 1 za szczę-
śliwego panowania Naszego na Ukrainie pko.
nieprzyjacielowi krzyża św. również pod ho-
cimem, przy boku królewicza Władysława,
syna Naszego, z pewnym pocztem ludzi, męz-
two swe pokazał”, Atoli w tymże przywileju
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król nie zaniedbuje zastrzedz, aby tenże Ste-
fan Aksak, jako dzierżawca, poddanych dóbr
Hulanik'* do niezwyczajnych robót i podatków
nie przymuszał, lasów nie pustoszył, owszem
strzegł je i ochraniał*,,, Wszelako dobra te
od lat wielu były ciężkim uwikłane procesem.
Aż dwóch do nich znalazło się naraz kompe-
tytorów. Pierwszym był Michał Radzimiński,
owe niegdyś niemowlę ocalałe, jak to wyżej
było o tem, wśród najazdu Tatarów na Hula-
niki; on to więc teraz ze swoimi do tychże
Hulanik odezwał się prawami; drugim zaś
był Jerzy Rożnowski, pochodzący jakoby od
Połowców ze Skwira Rożynowskich, niegdyś
także, jak nam wiadomo, właścicieli Hulanik.
Jednakże Jan Aksak tyle miał wziętości w wo-
jewództwie, tak umiał umysły szlachty dla
siebie zjednać, że oto widzimy, jak w 1618 r.
szlachta kijowska posłom swym na sejmie po-
leca się wstawić aby „w sprawę z Radzimiń-
skim i Rożnowskim, która od kilkunastu lat
na sejmach się powłacza, król miłościwie wej-
rzeć raczył, a sprawiedliwym dekretem swoim
pańskim, decyzyą uczynił, także na zasługi,
pracę i koszt p. sędziego Aksaka pamiętał”
(Arch. J. Z. B., I: 127). Tymczasem Jan Ak-
sak nie doczekał się końca tych spraw i zmarł
r. 1627, bo już pod tym rokiem czytamy list
Stanisława Łubieńskiego, bisk. płockiego, do
króla, z prośbą, aby tenże król Stefana Aksa-
ka po śmierci ojca jego na sęstwie ziems. ki-
jowskiem zatwierdził (Gołubiew, Piotr Mogi-
ła, str. 248). Jan Aksak czując się bliskim
zgonu w Sudyłkowie (na Wołyniu) d, 7 lipca
napisał ostatnią swą wolę, w której polecił,
aby go pochowano u dominikanów w Kijowie,
„gdzie już spoczywają zwłoki żony jego Bar-
bary z Klońskich i syna Marka; na tenże ko-
ściół i klasztor w Kijowie 2000 złp. zapisał,
Jak też i na inne klasztory, jako to: w Zasła-
wiu, Lwowie, Konstantynowie, Podkamieniu,
Ostrogu, Lachowcach pewne przekazał sumy.
Zalecił też, aby synowie jego Stefan i Michał
córce jego a siostrze swej Katarzynie, niewy-
danej, posag dali, gdy wyjdzie za mąż 4000
złp. a 1000 na wyprawę; oprócz tego 4 szpa-
kowate czwartaki ze stada i sprawili „cudną
karetę'; także mają jej dać 12 klacz, 6 ze
źrebięty, a 6 bez źrebięty*, Tymczasem je-
szcze zażycia Aksaka tak Michał Radzimiń-

_ ski jak i Jerzy Rożnowski poschodzili z tego
świata; na ich więc miejscu prowadzili dalej
proces Jan Radzimiński (syn zmarłego Micha-
ła) i występujący w prawach zmarłego też
Jerzego Rożnowskiego z córkami jego poże-
nieni; Michał Chmara Milanowski, Marcinkie-
_wicz i Niekraszewicz. Sprawa ta atoli tak się
długo ciągnąc, nareszcie w 1629 r. sejmowym
dekretem została rozstrzygniętą na korzyść
Jana Radzimińskiego: oddać mu Hulaniki ka-  
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zano. (o się zaś. tyczy sprawy sukcesorów
Jerzego Rożnowskiego, to tymże dekretem
domagania się onych za niesłuszne uznane i
na zawsze oddalone zostały, ile że się pokaza-
ło, że ów Jerzy Rożnowski był samozwańcem.
Koleje tego rzekomego kniazia Rożynowskie-
go były następne. Miał to być bojarzyn ostr-
ski ze wsi Rożnów i jako sługa rękodajny
ssty ostrskiego Ratomskiego, skradłszy u te-
goż ,,membrany*, w których były dowody,
że Rożny i inne majętności należały niegdyś
do kniaziów Rożynowskich, uciekł z niemi, i
podszywszy się pod tychże Rożynowskich,
wystąpił jako ich potomek z pretensyami do
ich dóbr, jako to: Hulanik, Rożnów i innych.
Jan Radzimiński niedługo atoli posiądał Hu-
laniki czyli M.; w rok po wygraniu sprawy
sprzedał ją Stefanowi Aksakowi, sędziemu
ziems. kijow., za pewną i gotową sumę pienię
dzy 50,000 złp., licząc w każdy złoty po 30
gr. Ale nie tylko interes o Hulaniki udało się

Stefanowi Aksakowi zakończyć zgodnie: ojciec
zostawił mu był i drugi proces z Zacharya-
szem Jełowickim o Swietylnow i Rożny; wdo--
wa po Jełowickim odstąpiła te dobra Aksa-
kowi, na spłacie ich poprzestawszy. Jest tra-
dycya; że Stefan Aksak jakoby za młodu prze-
bywał na Nizie, że tam był nawet koszowym.
Widok jaki się okazywał jego ochocie wojen-
nej musiał go tam zapędzić. W 1630 r. zrobił
on dział z bratem Michałem: sam wziął Hula-
niki i m. Świetylnów ze wsią Rudnią nad
Trubczem; przy Michale zostały: stara wieś
Rożny z dworem i słoboda z mczkiem Rożny
nad rz. Desną, zamek i m, Sudyłków, Biało-
krynica, Bereźna, Łączyczna i Krasnosiółka,
„Każdy, mówi w końcu dział ten, z potom-
kami i szczątkami swymi ma używać dóbr,
na słobody wołając ludzie, osadzając jako
chcieć, podług woli i upodobania swego. Ste-
fan Aksak najpierw pojął za żonę Zofię Łoż-
czankę i miał z nią synów Jana i Gabryela,
ale gdy ta umarła, ponowił związki małżeń-
skie z Katarzyną Ozołhańską. Obrzęd ślubny
odbył się u rodziców Czołhańskich w Hulow-
cach na Wołyniu. Slub dawał ks, Paweł
Mirowski. Znanym jest panegiryk tegoż ks,
Mirowskiego, wydrukowany p. t. Symbolum
epithalamicum cum Nobilissimae Sponsae Ca-
tharinae Magnifici ac Grenerosi Domini de Czoł-
hany Ozołhany Qzołhański filiae, Magnifieus
ac (renerosus Dominus Stephanus Aksak, ju-
dex terrestr, Kiiovien. jugali Foedere junge-
retur. Per V. R. P. Paulum Mirowski Art, et
Philosoph. Baccalaureum editum, iisdemque
Nobilissimis Coniugibus consecratum. Lublini
ex officina Pauli Qonradi Mensis Augusti An-
no Domini 1630. Tu jednak łowimy niemal
na gorącym uczynku jak to ówcześni panegi-
ryści nasi poczynali sobie dowolnie z rodowy-
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mi znakami pieczętnymi ruskimi. Pierwotny
znak pieczętny Aksaków 60 do kształu był,
z małą odmianą, podobny do herbu Oszczew-
skich (ob. u Okolskiego), t. j. wyobrażał dwa
trianguły (trójkąty), jeden pod drugim, koń-
cami stykające się z sobą i strzałą przecięte
w pośrodku, Herb ten przypominał runę skan-
dynawską: Tir. Tymczasem z własnej inwen-
cyi ks. Mirowski nakreślił oto w owym her-
bie Aksaków, znanym już dobrze od Kojałowi-
cza (ob. jego rkpsm o herbach lit.) nie dwa
trianguły, ale dwa serca, jedno pod drugiem,
przeszyte strzałą, i stąd następnie za nim już,
jak za panią matką Okolski i Niesiecki tenże
herb tak przeinaczony przedstawili, tylko nie
dwa serca, ale jedno przeszyte strzałą w nim
kładąc. Stefan Aksak, po powtórnem swojem
ożenieniu się, luboć był sstą ostrskim i bobro-
wnickim na Zadnieprzu i miał tam też swoje
dobra, obrał jednak stałą siedzibę w Hulani-
kach czyli M, Wzniósł tu i kaplicę katolicką

na zamku, przy której był kapelanem ks. Bel-
lim. W;l1687 r. dobra motowidłowskie przez
dokupno od dwóch braci Iwana i Fedora Ki-
rykowiczów Sołtanów miasta Sołtanówki i So-
łowijówki (dziś m. Sołtanówki) nad rz. Stuh-
ną, Daniłówki nad rz. Bobrycą, Zaborza i
Kniażycz nad Irpieniem niepospolity otrzyma-
ły przyrost, Wszystkie te dobra zakupne
kosztowały Stefana Aksaka 24,000 złp. Ale
w 1637 r. zaczęły się bunty kozackie. Zabu-
rzenia podniecane przez Murka i Noską ogar-
nęły i zadnieprskie Stefana Aksaka i Adama
Kisiela majętności, z których ci „panowie lu-
bo dostatni i opatrzni, ze zdrowiem** mówi
Okolski, „uchodzić musieli i nie gościńcem
własnym, bo lepsze— dodaje tenże— łyczane
zdrowie, niż jedwabna śmierć* (Dyaryusz
tranz. wojen, str, 16). W M, atoli było cicho
iztąd też podczas buntu Ostranicy wysłał

. Btefan Aksak pko zbuntowanym Kozakom 120
koni pod wodzą Wysockiego, którzy zszedłszy
się z ludźmi biskupa Sokołowskiego z Chwa-
stowa, pod komendą rotmistrza Pobiatyńskie-

go, pod Dymirem kupę swawolną kozaka Po-
żarskiego strzepali i znieśli (Kontynuacya
Dyar., str. 150). W 1644 r. Stefan Aksak do
własności po ojeu spadłych, dokupuje je-
szcze od brata Michała na Zadnieprzu Rożny,
Zdymirkę i Bohdanówkę za 30,000 i w tymże
roku, pobożny i gorliwy o wiarę, fundujei
wznosi kosztem własnym kościół ś. Mikołaja
ks. jdominikanów w Kijowie na Padole, dziś
cerkiew przy Petropawłowskim monasterze
(ob. OChodykiewicz: De rebus gestis, pars II,
fol. 661). Atoli nosząc w sobie zaród śmier-
telnej choroby i nieobiecując sobie długiego
życia, w Ostrzu d. 13 listop. 1647 r. sporzą-
dził Stefan Aksak testament, w którym zalecił
pogrześć zwłoki swe u dominikanów w Kijo-
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[wie; żonie swej Katarzynie z Czołhańskich
na Motowidłówce, Sołtanówce, Sołowijówce,
Kniążycząch, Zaborzu, Monasterzyskach sute
dożywocie zapewnił, tudzież 30,000 przekazał,
Hoholew zaś, Świetyluów i Rożny za Dnie-
prem pozostawił działem równym tak pier-
wszego jak drugiego łoża synom swoim,
Córkom czwartą część z dóbr wyznaczył, Na
opiekunów zaś testamentem wybrał: Mikołaja
Potockiego, hetm. w. kor., Janusza z Łohojska
Tyszkiewicza, wojew. kijow., i Jerzego Osso-
lińskiego, kanclerza w. kor. Jako proszeni
świadkowie przy pisaniu testamentu byli: ks.
Szymon Kozielski, Ord, Praedicat,, i Hrehory
Wyhowski. Tymczasem M. miała się stać
wkrótce sceną gorszącego rodzinnego zajścia.
Stefan Aksak, złamany niemocą, zostawał zu-
pełnie pod wpływem żony, kobiety chytrej i
przebiegłej, która pamiętając tylko o sobie
i własnych dzieciach, umiała zręcznie rozdy-
mać niechęć pomiędzy ojcem a tegoż synami
z pierwszego małżeństwa, Janem i Gabryelem:
jakoż i tylko co wzmiankowany testament był
z jej natchnienia napisany, z tąk znaczną dla
niej korzyścią, a z tak widocznym onych jej
pasierbów uszczerbkiem i krzywdą. Toć gdy
Stefan Aksak z Ostrza przywlókł się schorza-
ły nareszcie do M, i gdy tu „zdrowie jego ku-
rując* małżonka jego sprowadziła była „me-
dyków i egzorcystów, niespodzianie d, 14
maja 1648 r. Michał Aksak, brat Stefana, któ-
ry miał jakiś dawny „rankor' do brata i bra-
towej i w otwartej stał z nimi rozterce, przy-
brawszy do wspólnictwa swego synów Stefa-
na: Jana i Grabryela, najeżdża wraz z nimi
zbrojną ręką M.; Stefana Aksaka i żonę jego
bierze pod wartę; dziatki „strachem nakar-
mią'* i nareszcie schorzałego brata „„w karoe*
wsądziwszy, wyprawia do swojej Tatarynów=
ki na Wołyń; sam zaś po rozszarpaniu „skar-
bów i splendorów'* domu, odjeżdża wraz ze
wspólnikami najazdu swego, Janem i Gabrye-
lem Aksakami, do dóbr zadnieprskich, Atoli
najazd ów na M. przypadł był w sam dzień
(14 maja) pogromu hetmanów kor. pod Kor-
suniem. Wnet też „srogie trwogi rozeszły
się i Btefanowa Aksakowa, „pewnieby ży-
ciem śswojem w M, zapieczętowała*, gdyby
nie poddani motowidłowscy, „którzy miło-
sierdzią zążywszy i z pośrodka siebie kil-
kanaście koni wybrawszy i pozaprzęgawszy
w pozostałe wozy i karetę jednę', dziedziczkę
swoję wraz z drobnemi dziatkami i „z czela-
dzią białąć do wsi Płoskiej wytransportowa-
li. Jakoż wkrótce kozactwo cały kraj zalało;
do M. wpadła naprzód orda, a potem Kozacy
chwastowscy, którzy zamek spustoszyli i gu-
mną wszystkie wymłócili (Szajnocha, Dwą
lata, II: 337). Tymczasem młodociani Jan i
Gabryel Aksakowie, porwani szlachetnym za- 
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pałem, rzucają się w sam wir największej wal-
ki. Może przez świetne czyny wojenne chcieli
oni zmyć plamę niecnej burdy i napaści, ja-
kiej się dopuścili względem złożonego chorobą
rodzica? Jakoż widzimy jak Jan Aksak pod
Konstantynowem daje dowód zuchwałej od-
wagi, gdy z małą garstką całe tłumy kozac-
twa rozpędza i do ucieczki znagla, i jak na-
reszcie obaj bracia walcząc, krew wytaczają
pod Lachowcami, Ostrogiem, Zwiahlem, Chło-
potynem i w Zbarażu (ob. Pam, Niemcewicza,
t. V: 75i Pam. o wojnie kozac.: 31). Gdy je-
dnak młodzi Aksakowie tak bojują, Stefan
Aksak, ich rodzic, wydostawszy się z Tatary-
nówki, wraz z małżonką swoją, zaradzając
bezpieczeństwu własnemu, wcześnie się przed
burzą kozacką był uchylił; pod obcym dachem
w Pachnej Woli, za Wisłą, koło Puław osiadł-
szy, gdzie też w 1650 r. umarł, Przed śmier-
cią spisał on po raz drugi swą wolę ostatnią,
w której złorzecząc wyrodnym z pierwszego
łoża synom swoim Janowi i Gabryelowi, pe-
nitus od całej swej substancyi oddalił; Micha-
łowi zaś, Aleksandrowi i Markowi, z Czołhań-
skiej spłodzonym, całą swą majętność ad ae-
qualem divisionem zostawił. Testament ten
był wniesionym do akt radomskich. Atoli gdy
po traktacie Zborowskim, pomimo że powrót
szlachty do dóbr był w nim zastrzeżony, nikt

_ jednak do nich nie wrócił; układna wdowa po
Stefanie Aksaku, korzystając iż jej mąż miał
stosunki przyjazne ze wszystkimi w ogóle
Wyhowskimi, a tem samem i z Janem Wy-
howskim, który, jak wiadomo, miał wielkie
zachowanie u Chmielnickiego, do tego też
ostatniego zakołatała z prośbą o ułatwienie
powrotu do dóbr, wpierw Piotra i Jana Wy-
howskich, krewniaków tegoż, na zawiadow-
ców kluczowych do swych dóbr dyplomaty-
cznie naznaczywszy, Jakoż Jan Wyhowski
nieomieszkał poprzeć życzliwie jej prośbę, tak
że Bohdan Chmielnicki, za osobnym uniwersa-
łem, kazał zbrojnemu oddziałowi kozackiemu,
pod komendą Andruszewicza, wprowadzić wy-
żej „rzeczonych zawiadowców do dóbr Aksako-
wej, to jest do Hulanik i zadnieprskich (Arch.
J.Z. R., cz.6, t. I: 579). Co do Jana i Ga-
bryela Aksaków, to ci po raz ostatni jeszcze
się nam ukazują, gdy w 1651 r. zakładają
formalny protest przeciw ostatniemu testamen-
towi rodzica swego, jako podsuniętemu (Opis
Kn. (entr. Arch, M 20, str. 1), a potem
zresztą giną nam już z oczu, giną na zawsze
gdzieś w zamieci dalszych walk i bojów. M.
już wtedy należała do niepomiernie wielkich
osad. Pobyt w niej od r. 1649 sotni kozac-
kiej, należącej do pułku kijowskiego, jeszcze
o wiele więcej ludność jej powiększył. Sotni-
kiem był tu Iwan Połowiee (Bodiański), Atoli
rządy Aksąkowej w M, dorywcze tylko być  
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mogły, albowiem niedługo tak gwałtowne na
nowo rozpoczęły się czasy, że powrót dziedzi-
ców do ich dóbr jeszcze na wiele lat odro-
czonym być musiał, Toć po wygranej pod
Beresteczkiem i układzie Białocerkiewskim
nastąpiła rzeź Batowska (1652 r. w maju) i
usposobienie Kozaków tak było nienawistne
i wrogie, że gdy tegoż roku Jan Waleryan
z Łukoszyna Chlebowski (może ten sam, któ-
remu Jeremi ks. Wiszniowiecki kilka wsi kon-
traktem dzierżawnym za Dnieprem był wy-
puścił, ob. Moszny) wracał spokojnie z Zadnie-
prza ze swoją kompanią do Polski, na granicy
M. i Wasylkowa w nocy na obóz jego w pier-
wospy napadli Kozacy miejscowi i siła mu lu-
dzi wymordowali (w zb. Konst. Ńwidzińskie-
go). Już w 1660 r. po potrzebie Cadnowskiej
Rzplta opanowała całą prawie Ukrainę zacho-
dnią; z jej ręki został wybrany hetmanem za-
poroskim Paweł Tetera Morzkowski, ale gdy
następnie król Jan Kazimierz w 1664 r. wy-
ruszył na niefortunną, jak wiadomo, wyprawę
zadnpieprską, Kozacy na Ukrainie zachodniej,
fomentowani przez Jana Wyhowskiego, znów
na nowo zaczęli się burzyć. Wtedy to Stefan
Czarniecki został wysłany na Ukrainę dla
uspokojenia buntów. Zaczął on od tego, że
pewne ważniejsze punkta militarne kazał ufor-
tyfikować, a mianowicie: Białącerkiew, Kor-
suń, Czehryn, Pawołocz, Czarnohoródkę i Mo-
towidłówkę. Dziś jeszcze wśród wałów, które
ocalały w M., wznosi się bastyon, czyli tak
zwany „rondel Czarnieckiego. Dowództwo zaś
nad temi forteczkami polecił był Stefan Czar-
niecki dzielnemu i energicznemu komendanto-
wi w Białejcerkwi, Janowi Stachórskiemu.,
Wtedy to dopiero już nie Stefanowa Aksako-
wa, która już nie żyła, ale dwaj jej już dorośli
synowie Aleksander i Marek zjechali do M, i
na dobrej stopie żyjąc z miejscowym kozackim
pułkownikiem Piotrem Butrymem, zaprowa-
dzili tu nawet jaką taką dorywczą gospodarkę.
Tymczasem i to nie długo trwało. Daczko
Dejneka czyli Decik, pułkownik owrucki, trzy-
mający z hetmanem Ukrainy wschodniej Brzu-
chowieckim, usadowił się był w pobliskim
Chwastowie; toć gdy się zaczął z Piotrem Bu-
trymem potajemnie znaszać, Aksakowie do-
strzegłszy, że ten ostatni zdradza ich, bezpie-
czeństwu zaradzając własnemu, wyjechali do

Białejcerkwi, tembardziej że i Brzuchowiecki
już wtedy Dniepr przekroczył i w te okolice
śpiesznie podążał. Do Białejcerkwi, to jest
pod osłonę jej twierdzy, jak krew do serca,
całe życie polskie prowincyi spłynęło pod ów
czas, Stachórski, waleczny komendant załogi
tutejszej, wszędzie i na wszystko oczy mając,
dzień i noc na wyłomie, względem też zbunto-
wanych Kozaków zarazem stanowisko zacze-
pne i odporne zajmował, Ztąd więc Marek
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Aksak wystosował list do Piotra Butryma
(9 czerwca 1665 r.), pomstą od Stachórskiego
grożąc, jeżeli tylko złamie wiarę i podda M.
Daczkowi lub Moskwie. „W takim razie —
pisał Aksak — z korzeniem wyniszezoną z0-
stanie M., lubo to ojeowizna moja* (Akty otn.
k ist. J. Z. R, t. V, str. 288), Atoli pogróżka
ona na niewiele się przydała; Daczko zajął M.
a Brzuchowiecki d. 18 czerwca podstąpił pod
Białącerkiew. Po bezskutecznych jednak ku-
szeniach się, Brzuchowiecki od Białejcerkwi
zmuszony był odstąpić, ale za to udał się
wprost do M,, już od Daczka czyji Decika za-
jętej. M. była ważnym bardzo punktem dla
obu stron wojujących; obie też usiłowały bądź
co bądź przy sobie ją zatrzymać: Stachórski
dla tego, że mu przez M. właśnie leżała otwo-
rem droga do Polesia, zkąd mógł dostać zasił-
ków żywności; Kozacy znów dla tego, żeby
tej żywności dostania mu nie dopuścić, a tem
samem Białącerkiew ogłodzić. Brzuchowiecki
wszakże nie długo w M. bawił, Opara ogłosi-
wszy się hetmanem Ukrainy zachodniej i sku-
piwszy swój tabór nad Rossawą, wyruszył do
M. pko Brzuchowieckiemu. Ten też zemknął
za Dniepr. Daczko tymezasem znalazł się
w położeniu nie do zazdrości, Wojew. kijow-
ski Czaadajew odmawiał mu z Kijowa pomocy,
bo go miał za człowieka podejrzanej wiary, a
z drugiej strony od Białejcerkwi, energiczny
Stachórski niepokoił podjazdami i dogrzewał
silnie. Toć w jednym ze swych listów do kan-
clerza Prażmowskiego tak pisał Stachórski:
„Wysłałem postępny podjazd pod M., gdzie
nasi dobrze gościli, nabrawszy niemało chło-
pów i pościnano drugich, bydła zabrali i Dacz-
ka z ludźmi jego w miasto wpędzili, trupem
nie mało położywszy* (w zb. Konst, Świdz.).
Ale nie dość na tem. Opara przyzwawszy Ta-
tarów, przeszkodził zbuntowanemu bracław-
skiemu pułkownikowi Drozdowi, iżby się ten,
jak miał zamiar, z Daczkiem w M. nie połą-
czył, Nie licząc przeto na pomoc Drozda, któ-
ry się poddał, jak słychać było Polakom, ani
też na jakie bądź wsparcie ze strony Kijowa,
Daczko będąc sam „,w małej kupie* opuścił
nagle M., do której wnet potem weszli „La-

chowie białocerkiewscy*, W Kijowie miano
za złe Daczkowi, iż wycofując się z M. nie
spalił jej, ale oddał punkt tak ważny w ręce
nieprzyjaciela, z obfitemi znajdującemi się
w nim zapasami żywności. Toć Stachórski,
skoro wszedł do M. zaraz też zajął się zwoła -
niem napowrót ludności, która bojąc się jakich
represaliów z jego strony, rozbiegła się pó
okolicy, Niejaki kozak Maluta, ż jego ręki
wyznaczony, zebrał rozproszoną ludność, a
także i poniszczone w forteczce wały naprędce
ponaprawiał. W Kijowie atoli na miejscu
Czaadajewa został wojewodą Mykita Lwow.  
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Ten, bądż co bądź, z rąk Stachórskiego po-
chwycić M. postanowił. Jakoż wysłał nieba-
wem rajtarską rotę z pułku Turgeniewa, pod
komendą majora Sipiagina, do M. z rozkazem
wytępienia jej ogniem i mieczem. Rajtar
przeto podstąpili poł M. w nocy (d. 18 listop.
1665 r.), ale zastawszy bramę miejską zam-
kniętą, cichaczem poprzełazili przez częstokół
I nagle wpadli na mczko i zameczek. Mieszkań-
cy rozbudzeni zgiełkiem owym, pochwyciwszy
za broń, żwawo z chat swych dali ognia. Raj-
tary chaty pozapalali: tych dymem żywcem
wydusili, owych w pień powycinali, ani płci,
fani wiekowi nieprzebaczywszy. Maluta zaś,
ów osadczy, na szczęście swoje nie znajdo-
wał się wtedy. w M., ale nocował w pobliskim

Wasylkowie; Siplagin poszedł więc za nim,
ale tamtejsi czerncy ukryli go i ułatwili
ucieczkę (Akty J. Z. R. t. VI: 47; Kostoma-

rowa, Ruina, str. 81—931). Dziś jeszcze mie-
szkańcy świadczą, że za kaźdem kopaniem na-
trafiają na całe rumowiska kości ludzkich
z tego czasu, I tak nie stało i śladu z dawnej
Motowidłówki. Aksakowie do tak spustoszo-
nych dóbr, a jeszcze traktatem Andruszow-
skim w znacznej, poleskiej swej połowie ob-
ciętych i odeszłych do Rossyi, nie zgłaszali
się, tak że król Jan Kazimierz ad male nar-

rata nadał był nawet M. „,,pustą'* Hieron.
Aleks. Jełowickiemu. W 1672 r. jednak, jak
widzimy, znów się tu gromadzi i na zglisz--
cząch zaledwie spopielałych osiada nowa ko-
zacza ludność, Pułkownikiem jej jest, trzyma-
jący z Doroszenkiem, Iwan Wierzbieki (Akty
J.Z. R. t. VILI: 258). Nareszcie M, staje się
gniazdem rabusiów zuchwałych, Szacka i Je-
nika, zagrażających na gościńcach. Toć i później
znany z historyi Palój tu się rozporządza. Ato-
li traktat Prutski z 1711 r. dopiero dozwolił
szlachcie ukraińskiej swych ojców dziedzictwa
odzyskać, Kozacy jednak zasiedlający M, po
traktacie Andruszowskim, wynieśli się na
przeciwległy a należący już-do Rossyi brzeg
rz. Stuhny, gdzie osiedlili nową, tak zwaną
„kazienną”* M. Dawną zaś M., po opuszczeniu
jej przez kozaków, Aksakowie musieli na no-
wo osiedlać „ludźmi z zagranicy, dla uciążli-
wej pańszczyzny tu uciekających". Tą kolo-

mzacyą nową trudnił się Tomasz Laskowski,
któremu właściciele pozwolili byli za osadz=
two używać bezpłatnie gruntów przez lat
sześć, Opis M. z 1725 r. tak wyraża: „w M,
mieście i przedmieściach bywało osady blizko

tysiąca, bo latifundia wielkie. Staw pod samą j
M. wspólny z Moskwą, a młyn do samej M,
należy na rzece Stuhnie. Staw niższy na tej-
że rzece spólny z Moskwą a młyn cały Mo-
skwa trzyma. Należy Sołtanówka większa i
mniejsza, Mytnica karczma, Kniażycze, uro-
czysko Daniłówka pusta, nad rzeczką i groblą
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Szklarychą nazwaną, tak ab antiquo do M.
należy. Na tej Daniłówce bywało osady quon-
dam circiter M 40, staw niezajęty, a młyn
postawiony a jeszcze niedokończony. Mezko
M. naokoło wałem wielkim i fosą głęboką
okopane, także zamek palami ostawiony, nie-
dokończony. Budynków w tym zamku mało,
tylko izba, alkierz i komora, piwnice i chle-
wów kilka. W tymże mczku karczma. Szezu-
płe były nader dochody dziedziców. Główną
intratę stanowiła arenda, bo chłopi nie odby-
wali tu pańszczyzny, tylko osyp dawali; ła-
nów nie było, wszystkie grunta w rękach
poddanych*, Dochód też płynął „z myta, zło-
dziejewszczyzny, odbieżczyzny i z chudoby
przybłędnej. Wójtom i osadczym surowo by-
ło zaleconem, aby jak tylko traf się bydlę
przybłędne, oddawali je p. gubernatorowi na

 zamek*. Od 1735r. w M., jako na granicy
samej położonej, tak zwane sądy pograniczne
zaprowadzone zostały. Sędziowie obu państw
na pewne oznaczone termina w ciągu roku się
zjeżdżali, dla rozsądzania spraw (Arch. J. Z. R. ć
Gz. III, t. 3: 91). Motowidłówka zaś na le-
wym brzegu Stuhny, zasiedlona grupą domów
kozackich, które, jak to widzieliśmy, poprze-
nosiły się tu z Motowidłówki Wielkiej Aksa-
ków, została własnością czernców monasteru
Brąckiego w Kijowie, którzy to czerncy wy-
prosili ją sobie u hetmana Skoropackiego pod
pretekstem, że jakoby znajdowała się ona na
gruntach, należącej do nichże wsi Pleseckiego.
Hrehory Stocki, ataman Kozaków motowidłow-
skich, nadaremnie protestował się przeciwko
temu przywłaszczeniu, nie nie pomogło, i M, ta
odtąd została tychże czernców posiadłością,
Po śmierci Aleksandra i Marka Aksaków,
współdziedziców M., dobra te spadły na Sta-
nisława, syna Marka, i Józefa, syna Aleksan-
dra, ale że Józef zeszedł bezpotomnie, połowa

_ więc jego przelała się na siostrę jego Barbarę
l-mo voto za Janem Kurdwanowskim, 2-do
YVoto za Krzysztoforem Mycielskim. Następnie
od Kurdwanowskich i Mycielskich przeszły
te dobra w jednej połowie do Mycielskichi
idących od Kurdwanowskich po kądzieli hr.
Kuropatniekich i Rulikowskich, a w drugiej
do Stefana Aksaka, syna Stanisława, a wnuka
Marka, Józef Rulikowski, ożeniony z Teresą
Kurdw anowską, spłacił współdzierżycieli i u-
czestników M. i został jedynym tych dóbr
dziedzicem. Nie mieszkał jednak w tych do-
brach ani on ani synowie jego Michał i Igna-
cy i M. zostawała na wyłącznej tylko opiece
ich zastępców, czyli tak zwamych „guberna-
torów*. Dopiero Józef Rulikowski, syn Igna-
cego a wnuk Józefa, pierwszy zamieszkał sta-
le w M.; wzniósł on tu dom murowany o pię-
trze, ze skrzydłami w kształcie klamry, w sty-
lu pałacowym i angielskim przyozdobił ogro-  
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dem, do którego starożytne, oszczędzone od
cząsu wały, z obwarowanej niegdyś placówki
Aksakowskiej pochodzące, włączył i tem też
od zagłady szezątki te uchował. Widok domu
w M., zdjęty z natury, zamieścił w swym Al-
bumie Napoleon Orda. Kościół w M., mówi
księga archidyakonatu kijow. z 1819 r., jest
fundowany przez Józefa Kazim. Ignac. Ruli-
kowskiego, marszałka pow, wasylkowskiego,
1809 r. d. 5 września, p. t. Pana Jezusa. Fun-
dusz zapisowy 3000 rs. Obligi z zapisu mszy
św.: czytanych na rok 52 i amniwersarzy 4.
Parafia za dekretem wydzielona, z woli arcy-
biskupa Siestrzeńcewicza składa się z 12 wsi
obywatelskich, 12 rządowych i miasta pow.
Wasylkowa. Kaplica jest w Maryanówee ale
bez funduszu. Kościół zbudowany w stylu
szlachetnym, murowany; wyszczególniają się
w nim dwa obrazy: ś, Kazimierza i ś. Heleny,
pędzla włoskiego malarza Grassego. W koście-
le tablica poświącona pamięci fundatora. Pro-
boszczami byli: kś, Józef Styczyński, Kajetan
Pławiński, Głębocki, Poletyłło, obecnie kś.
Andrzej Górski. Parafia liczy 976 wiernych.
Oprócz w Maryanówce jest jeszcze kaplica
w Waśkowie. (Cerkwi jest tu dwie, w M.
Wielkiej Bohorodiczna, w Kaziennej Pokrow-
ska. Od Józefa Kazimierza Rulikowskiego M.
przeszła w posiadanie do syna jego Faustyna
Rulikowskiego, marszałka pow. wasylkow-
skiego, a od tego następnie stała się własno-
ścią jego córki Bogumiły za Kazimierzem Głę-
bockim. Obecnie posiąda M. małorossyanin
Tarnowskij. Klucz motowidłowski zamykał
w sobie: Motowidłówkę, Słobodę Motowidłow-
ską, Helenówkę, Sołtanówkę Wielką i Małą,
Poradów i Rulików. Ciągnąca się ztąd równi-
na aż do Białejcerkwi jest mogiłami okryta,
Z mogił znaczniejszych na polach M, i przyle-
głych wiosek: Aksakowa czyli Szachnića,
Dwóch braci, Rozkopana, Ostra, Drybne, Soż-
żena, Owirkunowa, Żmijowa, Bezimienne, Bli-
Źniuki, Obychowa. Zachodnia część Motowi-
dłówki Wielkiej albo Pańskiej, oddzielona po-
lem, nazywa się Słobodą Motowidłowską i
stanowi oddzielny majątek, do niedawna wła-
sność Felicyana Uhojeckiego, dziś pułkownika
Bohusza; ma 5400 mieszkańców obojga płci
i 1072 dzies. ziemi, EdwardRuliko wski,
Motowidłówka, w dok. Motylówka, wś nad

rz, Karańką, dopływem Słuczy, pow. ży tomier-
ski, w 4 okr. pol. januszpolskim, gm. w miej-
scu, par. kat. Lubar (o 15 w. na płd,-wsch.),
cerkiew par. murowana, kapl. kąt, par. Lu-
bar; 135 dm.; należała do Piotrowskich, dziś
Malinowskich. Grospodarstwo mleczne. Ob.
Arch. J. Z, B., cz.*Vl, 6. 1:29],
Motowidłowska słoboda, ob, Motowi-

dłówka,
Motowilicha, zakłady fabryczne w pow.
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i gub. permskiej, st. dr, żel. uralskiej, o 4 w.
na płn. od Permu a 467 w. od Ekateryn-
burgu.

Motowiło, folw., pow. bobrujski, na odlud-
nem Polesiu, w okolicy wsi Tatarkowicze,
przy drodze z Tatarkowicz do Brycyłowiez,
grunta piaszczyste. Al. Jel.
Motowszczyzna al. Zotowszczyzna, WŚ,

pow. dzisieński. w 3 okr, pol., gm. i okr. wiej-
ski Leonpol, o 5 w. od gminy a 48!/, w. od
Dzisny, 8 dm., 76 mk., w tej liczbie 75 pra-
wosł,, 1 kat. (36 dusz rewiz,); należy do dóbr
Leonpol —Łopacińskich,

Motrenin las, pod tem nazwiskiem znanem
jest pewne uroczysko leśne, kilkomilowego
obszaru, na praw. brz. Taśminy pomiędzy Me-
dwedówką a Zabotynem, w pow. czehryńskim.
Jest to punkt górujący, z którego rozchodzą
się aż cztery głębokie jary, w czterech prze-
ciwnych kierunkach. W tym lesie znajduje
się miejsce, otoczone dokoła wałami i nazywa-
ne dotąd ,„Horodyszczem*, w kształcie jakby
łuku z cięciwą, z dwoma do środka wjazdami.
Od tego atoli horodyszcza ciągną się dalsze
jeszcze obwałowania a zamykające w sobie
jeszcze większą przestrzeń, w obrębie których
mieści się t. zw. monaster motreniński, Dro-
ga wiodąca do monasteru w szerz przecina las
ten i miejsce opasane wałami. Na tych wa-
łach, nieodgadnionego pochodzenia, wiekowe,
podziwu godne, powyrastały dęby. Przed
laty znaleziono w tych wałach duże miedziane
monety cesarzów Justyna i Justyniana (Ma-
ksymowicz: Soczynienja, t. I: 678). Uroczy-
sko to należy do rewiru leśnego wsi Hołow-
kówki, należącej do dóbr sukcesorów senato-
ra Fundukleja. Monaster tutejszy, skryty
w cieniu lasów odwiecznych, według Maksy-
mowicza ma założeniem swem sięgać bardzo
odległej epoki, bo jeszcze czasów wielkoksią-
żęcej Rusi kijowskiej (tamże). Wniosek ten
zdaje się być błędnym, albowiem wiadomo
z dziejów, że dawna Ruś kijowska chyba za

czasów Olega i Igora dzierżyła te strony,

gdyż przy końcu X w. granice jej południowe

cofnęły się już były odbrzegów Taśminy a na-

wet Rosi, a już w XI wieku rozpościerały się

tylko do brzegów StuhnyiKrasnej (ob. Bar-

sowa: Oczerki ruskoj ist. geogr., str. 134—187),

albowiem strony te już wtedy: były pobytem

ludów stepowych i koczowniczych, jako to:

Połowców łukomorskich, Torków i Czarnych

Kłobuków. Według podań ludumiał tu w daw-

nych wiekach przebywać jakiś kniaź Jur,któ-

ry postawił zamek na górze Jurowej (dziś
jeszcze noszącej to imię a znajdującej się o 4
w. od Śmiły); siostra jego Motrona wybudo-
wała monaster motreniński w swoim lesie,
Wiadomo, że miejscowość ta z dawien dawna
należała do dóbr Radywonowa (dziś Zaboty-
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na), które już w drugiej połowie XV w., zda-
ru ks, kijow. Olelka Włodymirowicza zostały
własnością kn. Fedora Hlińskiego (ob. Zabo-
tyn, Smiła, Łebedyn). Owóż bardzo być mo-
gło, iż ów kniaż Jur z podania, założyciel zam-
ku koło Smiły, i owa jego siostra Motrona, za-
łożycielka monasteru, pochodzili właśnie z ro-
du tychże kniaziów Hlińskich, a tem samem
przez to przypuszczenie i czas założenia pier-
wotnego monasteru w pewnej już się mierze
wyjaśnia. Zburzony jednak następnie mona-
ster ten przez Tatarów, dopiero w 1568 r. za
błogosławieństwem metrop. kijow. Jony IV
Protasiewiczą Ostrowskiego był na nowo od-
budowany. Mnisi tutejsi, nazwawszy swój
monaster Skitem, przemieszkiwali w wydrążo-
lnych sklepisto przez siebie pieczarach, których
ślady jeszcze dziś widoczne, Piotr Konasze-
wicz Sahajdaczny wybudował tu nową cer-
kiew i monaster gruntami opatrzył. Od r.
1648 zarządzający monasterem zaczęli się mia-
nować ihumenami. W nieszczęśliwym dla
czehryńszczyzny 1678 r. monaster ten zo-
stał przez Turków i Tatarów zniszczonym. Na-
stępnie za błogosławieństwem metrop. Gedeo-
na Czetwertyńskiego i kosztem Jana Kajetana
Jabłonowskiego, ssty czehryńskiego, mona-
ster ten był zrestaurowany. W 1735 r. zbu-
dowaną tu została cerkiew troicka, która ist-

niała do 1800 r., ale że już ze starości chyliła
się ku upadkowi, została rozebraną a na jej
miejscu stanęła nowa z muru. Drugą cer-
kiew drewnianą wzniesiono w 1820 r. Z tego
motrenińskiego monasteru w 1768 r. wyru-
szyła po raz pierwszy hajdamacka wataha Ze-
leźniaka i tu do dziś dnia nieopodal monaste-
ru, w t. zw. „Chołodnym jarze*, są okopy,
gdzie się gnieździła ona, aż ściągnęła dosta-
teczną ilość chłopów ze wsi okolicznych. Ihu-
menem był tu wtedy znany w historyi ko-
liszczyzny Melchizedek Znaczko Jaworski, gor-
liwy obrońca wiary i zacięty wróg księdza
Kosteckiego, przełożonego ks. bazylianów
w Humaniu. Prócz wspomnionych okopów i
jednego kotła, służącego niegdyś hajdamakom
do gotowania kuleszu, a który dziś służy
mnichom za rodzaj dzwonu, zwołującego do
posiłku, żadnych innych pamiątek przeszłości
niema tutaj. Pielgrzymi ciągnący z południa

do Kijowa i Poczajowa, wstępują prawie za-
wsze na modlitwę i pokłon do tego mona-
steru. Edward Rulikowski.

Motreniński, las i monaster, ob. Motre-
nin las,

Motroneński, las i monaster, ob. Motre-
nin las.

Motrujówka, ob. Motrunki,
Motrunki 1.) wś rząd. u źródeł rz. Blewy,

do Słuczy wpadającej, pow. żytomierski, par. kat. Krasnopol, 28 dm.; należały do ordyna»
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- Posiada cerkiew parafialną,
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syi ostrogskiej i na mocy tranzakcyi kolbu-
szowskiej w 1758 r. darowane przez Sanguszkę
Lubomirskiemu. 2.) M., Matrunki, Motrujówka,
wś cerkiewna, pow. starokonstantynowski, na
wschód od Krasiłowa a na płd-wsch. od Koż-
mina, przy drodze z St. Konstantynowa do
Proskurowa; wchodziły niegdyś w skład or-
dynacyi ostrogskiej, w 1753 r. darowane przez
Sanguszkę*Kar. Szydłowskiemu. Ob, Arch.
J. Z. R., cz. VI, t. I: 291. J. Kre,
Mottelow (dok.) ob. Mołtawa.
Mottheilen (niem.), ob, Motkalen,
Mottilkau (dok.), ob. Módłky,
Mottlau (niem.), ob, Motława.
Motule al. Krzywulka, jezioro w pow. su-

walskim, przy wsi t. n., ma 123 mr. obszaru,
Przepływa przez nie rz. Krzywulka al. Krę-

 cielka. Jezioro to bardzo rybne.
_ Motule, wśi folw. nad jez, t. n., pow, su-walski, gm. Czostków, par. Filipów. Odleg,20 w. od Suwałk. Wś ma 4 dm., 22 mk,,
folw, 4 dm., 59 mk. W 1837 r. było tu 19dm., 155 mk. Folw, M. z ws. M., PrzystajnaRozpudy, Mała Przerośl i Antosin rozl, mr.
2078: gr. or. i ogr. m. 361, łak m. 256, pa-
stwisk m, 56, lasu m. 702, wody m. 669, nie-użytki i place m, 35; bud, mur. A, z drzewa
7, płodozmian 7-polowy. Wieś M. os. 27,
zgr. m. 414; wś Przystajne os. 12, z gr. m.
95; wś Rozpuda, os, 3, z gr. m. 102; wś Ma-
ła Przerośl os, 8, z gr. 30; wś Antosin 08,4,
z gr. m, 10. Br. Ch.

 Motułka, wś, pow. augustowski, gm. Szta-
bin, par. Krasnybór, odl. 15 w. od Augusto-
wa; ma / dm,, 62 mk.

Motwica, Jfutwica al. Mątwica, wś i dwór,
pow. włodawski, gm, Romanów, par. Wiszni-
cei Motwica (grec, obrz,). Leży w płd.-wsch,
stronie od Wisznie, w odl. 21 w. odWłodawy.

szkołę początko-
wą ogólną, 53 dm., 446 mk. i 2843 mr. obsza-ru. W 1827 r. 49 dm,, 339 mk. Dobra M.i Dubów mają 3808 mr. obszaru. Cerkiew pa- rafialna murowana, niegdyś unieka, fundacyiSapiehów, a w niej piękny włoski obraz Je- zusa Chrys. M, niegdyś własność ks, Sapie-hów, od nich przeszła w posiadanie Mierze-jewskiego, strażnika koronnego, od niegow początku XIX w, nabyli ten majątek Bor-kowscy, dalej już przechodził z rąk do rąk, do
Bontanich, Moczulskich,Wołłowicza.
Motycz, wś, pow. lubelski, gm.i par. Ko-nopnica. W 1827 r. wś poduchowna, 100dm,, 500 mk. W 1858 r. własność Węgliń-

skiego. o
Motycze szlacheckie i 24, poduchowne, dwiewsie, pow. tarnobrzeski, nadstąrem łożyskiem

Sanu, w międzyrzeczu Sanu i Wisły, na
płn, stronie gościńca z Tarnobrzega do Roz-
wadowa, Ta droga idzio z Tarnobrzega wzdłuż  
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brzegu Wisły, przez Zakrzów i Trześń do Za, -
leszan, zkąd zwraca się na lewy brzeg Sanu,
na południowy wschód od Rozwadowa, Oby-
dwie wsie mają grunta namuliste na piaszczy -
stym spodzie. Pierwsza należy do par. rzym,-
kat. w Zaleszanach, odl. 15:7 klm, od Rozwa-
dowa, ma 192 mk, rzym. kat, i 7 izrael.; dru-
ga odległa o 18 klm. od Rozwadowa, należy
do par. rzym, kat. w Gorzycach i ma 296 mk.
rzym.-kat., z których [6 zamieszkuje na ob-
szarze więk. własności, M. poduchowne na-
zywa Długosz M. major (Lib, bem., II: 355 i
451), były one zawsze nawiedzane wylewami
i składały się w owym czasie z ośmiui pół
łanów kmiecych i łanu dziekańskiego, r0z-
dzielonego na trzy role. Niedługo przed uło-
żeniem Lib, Ben. zamienił M. teolog sando-
mirski z Mikołajem Grołębiowskim na Połaniec
todtąd, jako należąca do funduszu kościoła
sandomirskiego, nazywała się duchowną. Po
upadku Rzplitej przeszły na własność rządu,
który ją sprzedał i teraz utrwaliło się nazwi-
sko Motycze poduchowne. Obecnie właści-
cielem jest Stanisław Rueki. Więk. pos. ma
185 m. roli, 12 m. łąk i ogr.i7 m. pastw.;
pos. mn. 158 m. roli, 6 m. łąk i 72 m. pastw.
M szlacheckie nadał Władysław Łokietek w r.
1317 prawem teutońskiem, w XV w. było
własnością Firlejów, a za Długosza (M. minor
Lib. ben., II; 361) Mikołaja Chrząsto wskiego
1 Wilhelma Żórawskiego z domu Godzamba.
Potem przeszła ta wieś do Czyżewskich,
w XVIIL w, da Wierniekich, a teraz jest An-
toniego  Bilskiego. Siarczyński (Rps. bib.
Ossol. N. 1825) powiada, że w tej wsi znaj-
duje się jezioro, mające związek z Sanem, al-
bowiem zbierająca woda w tej rzece, podnosi
się równocześnie w jeziorze. Pos. więk. ma
obszaru 228 m. roli, 28 m. łąk i ogr.i 35 m.
pastw; pos. mn. 116 m. roli, 1l m, łąki ogr.
124 m. pastw. Obydwie wsie graniczą na
północ z Kawęczynem i Skowierzynem a na
południe z Sokolnikami i Zaleszanami. M,
poduchowne stykają się na zachód z Gorzy-
cami. Mac.
Motyczna góra, pow. ropczycki, ob. Góra

motyczna,
Motyczno, wśi os. fabr., M. Jamskiei M,

Kotówka, pow. włoszczowski, gm. Kurzelów,
par. Oleszno. Jest tu młyn wodny, papiernią
i tartak. W 1827 r. wś rząd,, 17 dm., 97 mk,
W początku XVI w. należała do par, Chotów,
przeniesionej potem do Oleszna (Łaski, Lib.
Ben.: 609, 610). |
Motyka, wś nad str. Bronówką, pow. łome

żyński, gm. Drozdowo, par. Dobrzyjałowo. Ma
(1 dr., 85 mk., 11l mr. W 1827 r, 12 dm.,
76 mk, Młyn i folw. należą do dóbr Je-
ziorki,

Motyka, niem, Motika, karczma, pow. bro-
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dnicki, st. p. Wrock, par. kat, Łobdowo, ew.
Golub, szkoła Hamer; 212:07 morg. obszaru.
W 1868 r. 6 bud., 2 dm., 12 mk., 2 kat., 10
ewang. (242 NA6, MP

Motykały, wś i dobra, pow. brzeski, o 16
w. od Brześcia lit., z zarządem gminy złożonej
z1672 dusz. Dawniej własn. Marcina Matusze-
wicza, później około 1788 r. Józefa Szezytta,
kasztelana brzesko-litewskiego. Była tu st.
poczt. pomiędzy Wysokiem lit, a Brześciem.

Motyki, os. górn., pow. konecki, gm, ipar.
Chlewiska. Jestto kopalnia rudy żel. w do-
brach Chlewiska; 1 dm., 1 mr. obszaru,

Motyki, wś ifolw. nad rz. Serwecz, pow.
wilejski, w 2 okr. polic., gm, Krzywicze, okr.
wiejski Motyki, par. kat. Budsław, o 8 w. od
gminy a 46 w.od Wilejki; folw. ma 1 dm,,
1 mk, katol., wieś zaś 16 dm., 148 mk. (69
dusz rewiz.). Dawniej była tu gorzelnia. Ko-
ściół filialny katol. par. Budsław, fundacyi
Sliźniów. Około 1505 r. nadane zostały przez
Zygmunta I Eustachemu Śliźniowi, dziś Cy-
wińskich. Suma wykupu za ziemię włościań.
8,900 rs. W skład okr, wiejskiego i dóbr M.
wchodzą wsie: M., Borowiki. Słoboda, Kur-
czyno, Chamistrzówka, Franciszki, Wytrzeski;
w ogóle 190 dusz rewizyjnych. J. Krze.
Motyków, polana, w obrębie gm. Milówki,

w pow. żywieckim. Br. G.
Motykowa górka, w Beskidzie żywiec-

kim, na płn.-zach.odwsi Kamesznicy, w pow.
żywieckim, Wzn. 792 m. np. Br. G.

Motyl, ob. Motol,
Motyl al. Jfotyła, niem. Mottillamuehle al.

Motelmuehle, pow. chojnicki, st. p. Gostycyn,
par. kat. i szkoła Pruszcz, ew. Kamienica,
tamże okr. urz, stanu cywil. W 1868 r. 20
bud., 4 dm., 72 mk., 82 kat, 40 ewang,
Motylewo 1.) wś i gm. nad Głdą, poboczną

Noteci, pow. chodzieski; 3 miejsc. a) M., wś,
b) most, e) dom szosowy; 46 dm,; 466
mk., 355 ewang., 112 kat., 39 analf, Poczta
w Kaczorach o 8 kil., gośc. 0 7 kil., st. kol.
żel. iteliw Pile o 7 kil. 2.) Motylewski most,
niem. Motylewobrueck, leśnictwo, 1 dm., 12 mk.,
nal. do miasta Piły. M. St..

Motylka, przedmieście ob,

Leśna wieś. ś A
Motylówka, wś, pow. żytomierski, ob, Mo-

towidłówka.* ż
Motyłówka, grupa domów w Czernichow -

cach, w pow. zbarazkim.
Motyła, ob. Motyl. i
Motynie, przys. do Piskorowic, pow. jaro-

sławski, leży w piaszczystej, sapowatej rów-
ninie, 177 m. n. p. m., na półn.-wschód od
Piskorowie przy drodze z Sieniawy (8'8 klm.)
do Ożanny wielkiej, przypierając wschodnią
stroną do dużego sosnowego lasu, zwanego Bo-
rem wielkim. Mieszkańcy należą do paraf.

mka Łasin,  
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rzym. kat. w Leżajsku a gr. kat. w Piskoro-
wicach, Ten przys. graniczy na wschód
z Wołczastym, na północ z Ożanną wielką, na .
zachód z Rzuchowem, położonym na prawym
brzegu Sanu, a na południe z Chałupkami.
Motyryn al. Jfoteryn, dobra, pow. lepelski,

w 3 okr. pol.. gm. niseńska, 67 dusz rewiz.
W 1798 r. własność Onufrego Czarniowskie-
go, koniuszego malborskiego, do dziś pozosta-
je w rodzinie Czarniowskich.

Motyżyn, mko nad rz. Buczą, pow. kijow-
ski, o 45 w. od Kijowa, 2 w. od Kopyłowa,
na t. zw. drodze starej żytomirskiej, ma 1570
mk. ob. płci prawosł, i 330 żydów. Ziemi
w M. wraz ze wsią Płachtianką 7,875 dzies,
Zachowały się do dziś dnią ślady dawnego tu-
tejszego zamczyska, opasanego dokoła wałami
i fosą, która, jak się zdaje, mogła być nawo-
dnianą. M. jest bardzo starą osadą. Lato-
topis Hipacowski wsp omina go już pod 1162
r. W 1162r. Izasław Dawidowicz Czerni-
howski przyciągnął był z Kijowa pod Biało-
gród, gdzie był schronił się i zamknął świeżo
przez niego wypędzony z Kijowa ks, Rości-
sław. Ks. Rościsław oczekiwał niecierpliwie
na odsiecz, która nareszcie pod wodzą ks.
Mścisława Izasławowicza z Włodzimierza i in-
nych książąt, z Kowujami, Torkami i Beren-
dejami przybyła tutaj, idąc do Białogrodu na
Kotelnicę, Motyżyr (dziś M.) i Koczor, Iza-
sław zaledwie się o tej nadchodzącej odsieczy

dowiedział, puścił się wnet do ucieczki, ale na-
pędzony, w bitwie pod Buliczem (dziś w, Bie-
licze) został cięty szablą w głowę i kopią
w bok; następnie odesłany do Kijowa, gdzie
wkrótce umarł (Letop. po Ipat. spisku, str.
351). Widać jednak, że zapewne po zburze-
niu tego kraju w 1240 r. przez Mongołów,
Motyżyr czyli M. został pustką, bo w doku-
mencie z 154] r. czytamy: „siedlisko Boryso-
wo z pustym horodyszczem M., nad drogą ży-
tomirską leżące.'* Siedlisko też to Boryroso-

wo z horodyszczem M. już w końcu XV w.
wchodziło w skład dóbr t. zw. Jasienickich
i wraz z Woroninem (Makarowem) i Koziaty-
czami (Borodzianką) należało do ziemian ki-
j owskich Iwaszeńcewiczów—Makarewiczów h.
Lis. Fierwszy tego domu założyciel, niewiado-
mego nam imienia, był ożeniony z jakąś księż-
niczką ruską, córką jakiegoś nieznanego nam
skądinąd kniazia Romana (?. Ale w tem
miejscu winniśmy sprostować pomyłkę, jaka
się wkradła do naszego artykułu o Borodzian-
ce (ob. Borodzianka), gdzieśmy powiedzieli, że
ów kniaź Roman, straciwszy dwóch synów

w najeździe Mendligereja, przy jednej tylko
córce, za Iwaszeńcewiczem będącej, pozostał;
tymczasem rzecz się miała inaczej, bo ów
Iwaszeńcewicz nie z córką tegoż kniazią Ro-
mana, ale z siostrą ożeniony był, jak to wi-
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dać z tego, że kiedy Iwan Hliński, ożeniony
z córką tegoż Twaszeńcewicza, zdradził, to
król zabrawszy Hlińskiemu dobra, oddał je
następnie braciom jego żony Iwaszeńcewi-
czom, jako ich  „diadkowszczyznę”. Cała
pomyłka poszła stąd, żeśmy zrazu mylnie
w odnośnym dokumencie zamiast „dziadko-
wszczyzna* wyczytali ,, dziadowszczyzna'.
Następnie wraz z Makarowem odmieniał z ko-
lei M. dziedziców, z rąk do rąk przechodząc,
i tak od Iwaszeńcewiczów — Mąkarowiczów
przeszedł do Łaszczów, Grocholskich, Char-
lęskich, Szczawińskich, ks. Lubomirskich, Roś-
ciszewskich a nareszcie Szymanowskich (ob.
Makarów). Ks, Kajetan Rościszewski, zamieni-
wszy z ks. Antonim Lubomirskim klucz Uła-
dowski na Makarowski, w Lipowce, należącej
do tegoż klucza Makarowskiego, zamieszkał
na starość. Był on ożeniony z Maryanną Kra-
sicką, siostrą Ignacego, biskupa warmińskie-
go i znanego poety; straciwszy żonę został
księdzem. Miał on jedynego syna, który wy-
 padkiem na polowaniu pod Płachtianką został
zabity, a więc dobra makarowskie spadły na
tegoż siostry, z których na mocy działu w r.
1778 Dominikowa Szymanowska wzięła klucz

 motyżyński, Rościszewska klucz lipowiecki
a Józeta Czarniecka klucz makarowski. Do-
minik Szymanowski był poetą, pisał wiersze
po łacinie. Znanem jest jego w swoim czasie
w licznych odpisach rozpowszechnione „,Epi-
taphium* Tadeuszowi Ozackiemu i ,,Horoskop
na 1809 r.* Syn jego Józef, marszałek gub.
kijowskiej, ożeniony z Kamilą Borejkówną,
znany z cnót i zalet serca obywatel. W 18460
r. sprzedał on M. Juljanowej Sulimowej. Obec-
nie M. należy do generała Sawickiego. Do
wspomnień M. należy i to, że tędy przejeż-
dżał w 1817 r. podróżnik angielski, pułkow-

„nik Johnson, udający się z Kijowa przez Ro-
syę i Prusy do Anglii, z podróży swej do In-
dyi (ob. jego dzieło: Voyages de I Inde en
Angleterre par la Perse, la Gróorgie, la Russie
et Ja Pologne, faits en 1817, przekład francu-
ski, Paryż, 1819 r., w dwóch tomach). Dzi-
Blejsza cerkiew drewniana, pod tytułem św.
Jerzego, wzniesioną była w 1822 r. Ale na
jej miejscu stała przedtem inna unicka cer-
kiew, jak to okazuje się z dawnej 1755 r. pre-
zenty właściciela M, ks. Antoniego Lubomir-
skiego, która: brzmi następnie: Antoni na
Wiśniczu, Jarosławiu, Ossolinie i Przeworsku
Lubomirski, strażnik w. kor., pułkownik wojsk
J. Kr. M.i Rzplitej, piotrkowski etc. etc. ssta,
JW. Floryanowi Hrebnickiemu, metropolicie
ate. Przy zaleceniu powinnych chęci moich,
do wiadomości podaję, iż wakuje cerkiew
w dobrach moich dziedzicznych w mezku Mo-

tyżynie, pod tytułem św. Jerzego, do której
z nauki, pobożności i dobrych obyczajów ma- 
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jąc sobie zaleconego uczciwego Grzegorza
Klebanowskiego, ex jure patronatus collatio-
nisque meae, prezentować umyśliłem, jakoż
onego actualiter his litteris prezentuję i tegoż
samego, a nie innego przy tejże świątyni, aby
instalować, konsekrować i inwestytować ra-
czył, którego przy wszystkich ab antiquo, we-
dług erekeyi należących gruntach, sianożę-
ciach, ogrodach, sadach, stawkach, barciach,
pasiekach i pastwiskach ad vites temporalis
spokojnie zażywać zostąwuję, uwalniając go
od wszystkich, tak dworskich, jako i gromadz-
kich poborów, jako to: czynszów, dziesięcin
pszczelnych i owczych i quocunque titulo na-
zywających się podatków, liberum facio i tę
prezentę, dla lepszego waloru, podpisuję (pod-
pis). Edward Rulikowski.

Motzberg, folw., pow. międzychodzki, ob.
Kolno królewszczyzna. Poczta w Kamionnie.

Motze, dok. Mostenitz, struga pod Slawnem,
uchodzi do Wieprza (Wipper). Wspomniana
w dok. z r. 1275 (ob. Perlbach: P. U. B.,
str. 226).

Motzischken, niem., wś na Litwie prusk.,
pow. ragnecki, st. p. Nausseden, okr. urz. sta-
nu cywilnego Weszeningken; ma 808 mor.
obszaru. W 1856 r. 65 mk. Kś. F.

Motzkuhnen, niem., wś, pow. gołdapski, st.
p. Tollmingkehmen, tamże okr. urz. stanu ey-
wiln. Ma 877 mr. obszaru; w 1856 r. 272
mieszk,
Motzwelhen (niem.), wś na Litwie prusk.

pow. nizinowski, st. p. Kallwen, okr. urz. sta-
nu cywiln. Jedwilleiten. Obejmuje 1286
mor.; w 1856 r. 286 mk.

Moulienen, niem., dobra, pow. ragnecki, st.
p. Krupiszki. Tutejszy okr. urz. stanu cy-
wiln, obejmował w 1880 r. 1717 mk.; w 1882
r. urodz. się 85 dz., um. 46 osób, zawarto 16
małżeństw; w 1856 r. miały te dobra 200 mk,
Obszar wynosi 2,777 mor. Kś. F.
Mowczadź, rz., właściwie Mołczadź (o0b.).
Mowczała, tak Wieliczko w swej kronice

nazywa mko Mołczadź (ob.).
Mowczanka, była osada w pobliżu Anczy-

połówki i Macówki, t.j. na pograniczu dzi-
siejszych powiatów: bracławskiego i hajsyń-
skiego, niedaleko rz. Bohu, na wsch. lu» płd.-
wsch. od Bracławia; ob. Arch. J. Z. R., cz VI,
t. 2: 368. ę
Mowczany, wś włość. nad jez, Miadzioł:

irzką Miadzielicą, pow. wilejski, w 3 okr. pol.,
gm, Miadzioł, okr. wiejski ostrowski, o 7 w.
od gminy, a 70 w. od Wilejki, 9 dm., 112
mk,, w tej liezbie 70 prawosł, i 42 kat. (45
dusz rewiz.); należy do dóbr Wereczata—Ko-
ziełłów. Był tu młyn wodny,
Mowczewka, rz., dopływ rz, Islik al, Islie,

ma ujście niedaleko folwarku Brunowiszki.
Mowerg (dok.), ob. Pomierki,
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Mowszabole, wś, pow. sejneński, gm. Mi-
rosław, par. Sereje, odl. 49 w. od Sejn.
Mowsze, wś, pow. szawelski, gm. krupiew-

ska, 7 dusz, 40) dzies, ziemi. ATE
Mowszyszki, zaśc. i wś rząd., pow. trocki,

w 1 okr. pol., gm. Troki, okr. wiejski Mich-
niszki, o 4 w. od Trok, 3 dm., 21 mk, katol.
(3 dusz rewiz, i 6 b. jednodworców.)
Moykow (dok.), ob. Majków.
Moy muehle, młynwodny w Łaziskach,

pow. wielkostrzelecki.
Moys (dolny i górny, nieder i ober) wś, pow.

zgorzelicki. Do 1815 r. na saskich Górnych
Łużycach, par, kat. Jawornik, ewang. Zgorze-
lec. M. dolny w 1843 r. 47 dm., dworzec,
266 mk, (3 kat.). Papiernia, młyn wodny. M.
górny 34 dm., zamek, folwark, 238 mieszk,
(1 kat.),

Moysdorf, ob. Możsdorf.
Moythienen al. Moithienen, niem. ob. Moj-

tyń, pow. szczycieński.
Moza (po łotew. Mała)-Indryca, ob. Indryca.
Mozdzany (?), niem. Mosdzekner-See, jezioro,

na pol.-prus. Mazurach, pow. węgoborski, pod
Węgoborkiem, niedaleko młyna węgoborskie-
go. Jest właściwie tylko szerszem korytem
Węgorapi; obejmuje 69 mr. i 140 pr. kw.
Mozdzany, niem. Mosdzehnen, dawniej Bor-

ken, wś, pow. węgoborski, st. p. Kruklanki,
tamże par. ew., okr. urz. stanu cywil. Regu-
łówka; obejmuje 12 włók; w 1860 r. 119 mk.;
odl. od Węgoborka 4 mile, od Leca 3, od Kró-
lewca 18. Według nowszych pomiarów wś ta
ma 947 mr. a w tem 849 mr. roli or., łąk i
pastw., 9l mr. boru. M. zostały założone w
1617 r. mocą przywileju z d, 9 maja tegoż ro-
ku (ob. ,„Der Angerburger Kreis'* Schmidta,
1860, str. 53). Kś. Fr,
Mozdzierz, os. fabr., pow. gostyński, gm.

Duninów, par. Radziwie. Ma 22 dm., 375 mk.
Posiada szkołę prywatnąjelementarną, M. są-
siąduje z osadą fabryczną Soczewka i należy
do dóbr Górki.
Mozdzinów, ob. Modzinowe.
Mozgawa, Wodzisława, Wodzisławski stru-

mień, rzeczka w pow. jędrzejowskim, ma po-
czątek pod wsią Sielec, płynie ku wschodowi
przez Mieronice, Wodzisław, Piotrkowice, Na-
warzyce i na prost Niegosławice wpada z pra-
wego brzegu do Mierzawy. Długa 13 wiorst.
W „Chronicon Polonorum (Stenzel, I) ,, Musca-
va fl. circa Andreon claustrum, przy wzmiance
o bitwie 1196 r. J. Bliz.
Mozgawa, dok. Moszkawa i Moszgawa, WŚ,

pow. pińczowski, gm. Chroberz, par. Młodzo-
wy. W 1827 r. 15 dm., 1238 mk. Wś ta leży
niedaleko ujścia rz. Mierzawy do Nidy, Po-
nieważ w dawniejszych wiekach rzeczka Mie-
rzawa mogła nosić miano Mozgawy, dzisiej-
szego jej dopływu, przeto okolica wsi M. mo-

Słownik geografiezny. Tom VI —: Zeszyt 70.
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gła być widownią walki Krakowian z Mie-
szkiem Starym. Wspominana w aktach funda-
cyl klasztoru w Staniątkach przez Klemensa
z Ruszczy, któremu to klasztorowi Prandota,
biskup krakowski, nadaje dziesięciny z M., jak
o tem świadczy podany w Lib. Ben. Długosza
przywilej Konrada, ks. krakowskiego i łęczyc-
kiego, z 1242 r. (t. III, 298). Wś M. (Wielka
i Mała) wchodziła w skład dóbr Kozubów, na-
leżących do margrabstwa pińczowskiego, hr.
Wielopolskich. Br. Ch.
Mozgi, wś, pow. orszański, gm, lubawieka,

12 dm., 838 mk., z których trzech zajmuje się
bednarstwem.

Mozgołe, wś, pow. kowieński,
Mozgowina, niem. Mosgowin, wś, pow, cheł.

miński, st. p., par. kat. i ew, i okr, urz, stanu
cywil. Ostromecko, szkoła w miejscu; obszaru
ma 124'87 mr., 32 bud., 12 dm., 97 mk. ew.
(1868 r.). Do tutejszej szkoły ew. są przyłą-
czone W. Kępa, Nowy Dwór, Pień, Raptowo,
Schestof i Schadon; nauczyciel ma 2*/, morgi
roli; 67 dzieci ew. i 38 kat. Kś, Fr,
Mozgowo 1.) niem. Mosgau, dok. 1393 r.

Nosgwicz, Nosowiez, dobra rye., pow. suski, st,
p. i tel. Kisielice 8 kil. odl., st, kol, Ząbrowo,
par. kat. Szwarcenowo, ew. Rycwałd, szkoła i
okr. urz. stanu cywil. Gulb. Ma 17 bud., 8
dm., 121 mk., 89 kat., 32 ew. Roli or. i ogr.
jest tu 26904 ha, łąk 8566, past. 22'06, nie-
użyt. 3'41, boru 21'47, razem 40164 ha; czy-
sty dochód z gruntu 48382 mrk, Właśc. Ale-
ksander Starorypiński. 2.) M. (Noskowice ?
Kętrz.), niem. Nosewitz, INosswitz, dok, osge-.
witz, folw., pow. morąski, st. p. Miłomłyn,

Mozolłe 1.) wś włośc., pow. wilejski, w 1
okr, pol., gm. krasnosielska, okr. wiejski Gra-
nicze, o 4 w. odl gminy a 42 w. od m. Wilejki,
przy b. dr. poczt, z Wilna do Mińska, 17 dm.,
14] mk. prawosł. (59 dusz rew.); należy do
dóbr Granicze, Świdów. 2.) M., wsi dobra,
pow. słucki, w 1 okr. starobińskim, gm, wyż-
niańska, par. starczycka, wś ma 36:0sad, do-
bra, dziedzictwo rodziny Prószyńskich, razem
zfolwar. Starczyce mają 183 włók obszaru,
w glebie dobrej. 3.) M., wś, w płn. str. pow.
słuckiego, w 3 okr. polic, kopylskim, par. Ko-
pyl, w pobliżu gościńca z Kopyla do Hrozowa,
ma 14 osąd, miejscowość dość leśna, grunta
dobre. 4.) M., folw., pow. newelski, w 1 okr,
pol., gm. korotajewska, należy do dóbr Koże-
miaczkino. 5.) M., fol., tamże, gm. Trechalewo,
należy do dóbr Powarniewo. J. Krz.—A. Jel. ń
Mozołewszczyzna 1.) folw. szl., pow. dzi-

sieński, w 3 okr. pol., o 48 w. od Dzisny, 1
dm., 15 mk, kat, 2.) M., wś włośc., pow. wi-
lejski, w 3 okr. pol., gm. Miadzioł, okr. wiej-
ski Piotrowo, o 12 w. od gminy a 46 w. od m.
Wilejki, 6 dm., 55 mk., w tej liczbie 54 pra-
prawosł, i | kat. (30 dusz rew.), należy do
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dóbr rząd. Miadzioł. 3.) M., wś włośc. nad
rz. Wilią, pow. wileński, w 2 okr. polic., o 58
w. od Wilna, 5 dm., 41 mk, kat, 4,),M., zaśc.
szl., pow. wileński, w 4 okr. polie,, o 51 w. od
Wilna, I dm., 6 mk. kat. 5.) M., mały zaśc.,
pow. piński, nad granicą pow. kobryńskiego,
w 1 okr. polie, łohiszyńskim, przy dr. z Góro-
watej do Drużyłowicz w Kobryńskiem.

Mozolice, wś i os. leś. nad Wisłą, pow. ko-
zienicki, gm. i par, Brzeźnica, odl. 8 w. od
Kozienic, w bagnistem położeniu, w dolinie
Wisły, Ma 54 dm., 508 mk., 1080 mr. ziemi
włośc. i 16 mr. ziemi rząd.; os. leś. rząd, 15
mr. W 1827 r. wś duch., par. Sieciechów, 41
dm., 266 mk. Lampert, bisk, krak., podarował
dziesięciny z M. klasztorowi w Sieciechowie.
W XV w. było tu 6 łanów kmiecych i młyn
z rolą (Dług. III, 263). Br. Ch.

Mozoliszki al. Modzeliszki, fol. nad rz. Kir-
 śnianką, pow. sejneński, gm. Swiętojeziory,

par. Urdomin, odl. 32 w. od Sejn, ma 1 dm.,
12 mk.; rozl. mr. 129: gr. or. i ogr. mr. 54,
łąk mr. 56, past. mr. /, nieuż. i place mr. 2;
bud. z drzewa 2.

Mozoliszki, folw., pow. wiłkomierski, par.
Wiżuny, należy do dóbr Wiżuńskich,

Mozoliwka, ob. Mądziełówka.
Mozołówka, rus, Mozoliwka, os, w Dawido»

wie, w pow. lwowskim,
Mozor al. 2Mosor, ob. Musor.
 Mozorowa góra, wzgórze 698 mr. wyso-

kie we wsi Kojszówka, w pow. myślenickim.
Mozow (dok.), ob, Meizow,
Mozscho (dok,), wś w pow, słupeckim, na-

leżała dawniej do opactwa we wsi Ląd.
Mozuł, mko i dobra nad rz. Sinieją, pow.

siebieski, w 1 okr. polic, gm. Sinoziersk, 209
dusz rewiz,
Mozurów (Mazurów ?), niem, Mosurau, 1352

Mazorav, 1415 Mozurow, 1582 Mozuorow, do-
bra i gmina, pow. kozielski, odl. 31/, mili
od Koźla, na granicy pow. raciborskiego. Wię-
ksza posiadłość ma starożytny zamek (z XIII
czy XIV w.), park z grobowcem rodzinnym,
1496 mr. ziemi (1439 mr. roli or). Hodowla
owiec (1600 sztuk). Wś ma kościół katol., na-
leżący do Grzendzin, obsługujący 1700 dusz
w M., Ehrenfeld i Szonowicach. Kościoł ma
presbyteryum starożytne, nawa późniejsza.
Bzkoła kat. (103 dzieci) od 1844 r. We wsi

- znajdują popielnice różnej wielkości.
Mozyck al. Mazyki, wś cerkiewna nad rz.

Sożą, pow. mścisławski, na płn.-wsch. od m,
pow.; ob. Arch. J. Z. B., cz, I, t, 4: 450.

Mozyr, ob. Mozyrz.
Mozyrz al. Mozyr, w dok. łacińskich Mo

_ £iria, m. pow. od 1569 do 1795 r. wojewódz-
twa mińskiego, odtąd gub. mińskiej, na praw.

_brz. Prypeci, przy drodze poczt. z Bobrujska
do Owrucza, pod 58*8' płn. szer, i 46*56'|
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wsch. dłg., odległe o 977 w. od Petersburga,
326 od Mińska, 764 od Warszawy, 140 od
Rzeczycy po dawnym trakcie a 95 po nowym,
199 od Bobrujska, 306 od Słucka, 490 od Piń-
ska, Leży pod stromą górą, w wyjątkowo
malowniczej miejscowości. Jedna z ulie idzie
po nad rzeką, druga zajmuje wąwóz pomiędzy
górami, na szczycie jednej z nich wznosi się
kościół farny a cokolwiek niżej mury dawne-
go kościoła i klasztoru bernardynów. Podług
urzędowych danych z 1878 r. było w M.
1884 mk. (3902 męż, i 3932 kob.), w tej licz-
bie 5457 prawosł., 23 starow., 446 katol., 10
ewang. i 1898 żyd. W M. znajduje się: 3 cer-
kwie, z których jedna murowana, z kościoła
bernardynów przerobiona, kościół katol. paraf.
drewniany pod wez. Wniebowstąpienia N. M.
P., zeudownym obrazem Zbawiciela, fundo-
wany w 1616 r. przez sstę mozyrskiego Stra-
wińskiego; synagoga i kilka domów modlitwy
żydowskich; progimn, klasyczne 6-kl. z klasą
przygotowawczą, szkoła paraf., pensya żeńska;
uczącej się młodzieży do 500 chłopeów, około
100 dziewcząt; dwa małe szpitale na 19 łóżek,
utrzymujące się z opłat za leczenie i ze skro-
mnych subsydyów rządowych; 2 lekarzy, za-
rząd I-go okr. sądowego, apteka, st. telegra-
ficzna (od 1879 r.), st. meteorologiczna dla ba-
dania poziomu wody otaczającego Polesia i
stanu powietrza; st. statków pasażerskich, od-
bywających co tydzień kursa pomiędzy Kijo-
wem a Pińskiem. Dalej znajduje się w M. za-
rząd I-go okr. wojskowego, w którego skład
wchodzą gminy: skorodeńska, skryhałowska,
michałko wska, mieleszkiewicka i bujniewicka,
tudzież sam M. Domów murow. 25, drewn.
1082, sklepów murow. 26, drewn, 79, Ponie-
waż miasto jest prawie całe drewniane i nie
posiada należytych środków ratunkowych
wrazie pożaru, podlegało więc i podlega często
wypadkom ognia. Z tego powodu w 1864 r. po-
niosło straty na 300,000 rs, a w ostatnich cza-
sach nawiedzane też pożarami bardzo podupada.
Przemysł reprezentowany bardzo ubogo, do
niedawna bowiem funkcyonowały tylko: mała
garbarnia, browar piwny i olejarnia z niewiel-
ką na miejscowe potrzeby produkcyą, Ró-
wnież przemysł rękodzielniczy ograniczą się
na miejscowe potrzeby i liczba rzemieślników
wynosi zaledwo 100. Dwa jarmarki doroczne
6 stycznia i 6 sierpnia na bydło, konie, zboże,
wszelki materyał leśny, rybę, smołę i terpen-
tynę, dawniej bardzo świetne, teraz znacznie

podupadły, roczny obrót na nich ogranicza się
mniej więcej na 300,000 rubli, z czego */, przy-
pada na przywóz, */, na zbyt. Targi na mocy
przywilejów dawnych odbywają się co nie-
dziela. Ruch handlowy na przystani wynosi
43,000 rubli przywozu i 25,000 rubli wywo-
zu. M. przyjmuje udział w handlu zagranicz

 



  

nym produktami leśnemi i zbożem; drzewo
opałowe i smoła, najważniejszy produkt le-
śny, spławiają do południowych portów przez
Prypeć i Dniepr, a klepki dębowe i materyały
budowlane przez Prypeć i kanał Ogińskiego
do portów baltyckich, Do miasta, oprócz te-
rytoryum miejskiego, należy 12 zaścianków,
chutorów i awulsów, mianowicie: Buławki,
Bobry, Kuczerowski, Kozienka, Kuncew-Rog,
Łapcie, Makrupki, Propieki, Rajewskie, Bitnia,
Termowskie i Telepuuy, mających 4734 dzies,
i 851 sażeni obszaru i około 1500 osadników
mieszczan płci ob., zajmujących się rolnictwem
i ogrodnictwem. Mieszczanie M. trudnią się
handlem, przemysłem i robotami na przystani
przy spławie materyałów leśnych oraz przy
budowie i naprawie statków. W 1877 r. mie-
szczanie posiadali 2028 sztuk koni, bydła ro-
gatego, owiec zwyczajnych, kóz i świń, Oprócz
samego miastą zarządowi miejskiemu podlega-
ją chrześcianie mczka Petrykowa, gm. rozkol-
nicze pow. bobrujskiego i pow. radomyskie-
go sąsiedniej gub. kijowskiej, w liczbie 1450
dusz płci obojga, a także mieszczanie i kupey
wszystkich wyznań miasteczek: Dawidgródka,
Karolina czyli Jelska, Kopatkiewicz, Lenina,
Lelczyc, Łachwy, Skryhałowa i Turowa,
w liczbie 7060 dusz płci ob. Założenie M. gi-
nie w pomroce wieków okrywającej pierwotne
dzieje północnej Słowiańszczyzny. Kroniki nie
nie wiedzą kiedy był opanowany przez wareg-
skich przybyszów i zaledwo w XI w., po po-
dziale spuścizny Jarosława I, widzimy go
w obrębie ks. wołyńskiego czyli włodzimier-

_ skiego, razem z Turowem, z którym tworzył
jednę dzielnicę. Podlegał jednak M, metropo-
lii kijowskiej, skoro w 1158 r. Jerzy Dołgo-
ruki, ks. suzdalski, z tytułu w. ks. kijowskie-
go miał go oddać Swiatosławowi Olgowiczowi,
ks, czernihowskiemu, stryjowi swemu. Później
w chaosie walk kniaziów o udziały ginie cał-
kiem ślad o władcach M., aż dopiero w pier-
wszej połowie XIII w. zhołdowany Litwie,
stał się własnością korony i był nadawany,
jako dzielnica, członkom rodziny panującej
lub zasłużonym krajowi dygnitarzom. Leżąc
w miejscowości przez samą naturę do obwaro-
wania dogodnej, od niepamiętnych czasów po-
siadał zamek obronny. W pobliżu M, nad rz.
Okuniówką w 1227 r., za Ryngolda, Tatarzy
perekopscy zadali ciężką klęskę Litwinom,
rozszerzającym już swą supremacyą na dziel-
niee słowiańskie, W 1241 r., za panowania
Mendoga, M, znowu został najechany i w pe-
rzynę obrócony przez hordy mongolskie Ba-
tego. Po śmierci w. ks. litew. Gedymina
w 1341 r. M, dostał się w udziale synowi jego
Narymundowi; w 1497 r. po raz trzeci spu-
stoszony przez Tatarow. Około tego czasu
widzimy go w posiadaniu sławnego możno-  
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władcy Michała Glińskiego, który za zdradę
kraju, tajne zmowy z carem Wasilem przez
posła Mokłokowa i chanem perekopskim Min-
gligirejem, chcąc uniknąć kary na gardle, mu-
siał w 1508 r. uciekać do Moskwy a dobra
mu odebrano. Wtedy Turow dostał się kn.
Konstantemu Ostrogskiemu, M. zaś powrócił
do korony i jako starostwo oddawany był
mężom zasłużonym. W 1521 r. po raz czwar-
ty splądrowali go Tatarzy krymscy, a w 1525
(nie zaś w 1535 jak mylnie piszą inni) wzięty
szturmem przez wojska Wasila IV, zniszezony
został do szczętu, Podniesiono jednak zamek
z ruiny, bowiem lustracya onego, zarządzona
z rozkazu króla Zygmunta Augusta w 1560 r.,
podaje dokładne opisanie stanu warowni. Ko-
misarzami wydelegowanymi do tej pracy by-
li: marszałek Hrehory Wołłowicz i Mikołaj
Naruszewicz, sekretarz królewski. Podajmy
szczegóły tej relacyi, rzucającej niejakie świa-
tło na stan uzbrojenia ówczesnego w Rzpltej
w ogóle i taktykę wojny obronnej. Otoż zamek
mozyrski w czasie wzmiankowanego opisania
był o pięciu basztach, mury blankami opatrzo-
ne, staraniem ssty Mikołaja Narbuta. Utrzy-
manie warowni było przywiązane do miesz-
czan mozyrskich, jako też i do włości sstwa.
Wśród zamku była cerkiew pod wez. Spasa,
czyli Przemienienia Pańskiego, jako też horo-
dnietwo, czyli urząd grodowy, dom mieszkal--
ny i 3 swirnie, z tych dwa do chowania zboża
a jeden na słupach dla składu prochów, była
też i studnia obfitująca w dobrą wodę, Środki
obronne składały się: z działa jednego, mają-
cego 13 piędzi długości, z działa 2-go na 10
piędzi dług., z działa 3-go na 9 piędzi dług.,
4-te działo lite, dziurawe, 9 piędzi, 2 szerpe-
tyn żelaznych po 7 piędzi, | szerpetyny na 6
piędzi, 3-ch żelaźników, 40 szakownie, 35 pro-
chownie szakowniczych, 4 kijów żelaznych, 4

dział litych po 7 piędzi (te były własnością
pana wojewody trockiego Mikołaja Jurewicza
Radziwiłła), 8 beczek prochu działowego,
w których 11 kamieni; oprócz tego osobno
prochu działowego kamień, prochu szakowni-
czego 2 kamienie, prochu ruszniczego 40 fun-
tów, siarki kamieni 2, ołowiu kamieni 12, kul
działowych kamiennych, ołowiem obitych, 40,
kul działowych kamiennych 70 i kul szako-
wniczych ołowianych 80. Widać niemniej
z tejże lustrącyi, że po rogach ulie miasta by-
ły trzy osobne baszty uzbrojone, pod nazwa-
mi: kijowska, słucka i owrucka (o zamku
mozyrskim krótką wiadomość podał Samuel
Nowoszycki w Tygodniku Petersb. za 1841 r.,
str. 377). W 1569 r. M. staje się grodem po-
wiatowym w wojew. mińskiem i zaszczycony
sejmikami prowincyonalnemi. W 1597 r. Zy-
gmunt III nadaje duchowieństwu ruskiemu
Mozyra zupełną swobodę od wpływów woje-
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_ wody i wszelkich władz cywilnych, co na ową
chwilę było osobliwszym aktem wyjątkowej
tolerancyi. W 1609 r. tenże Zygmunt III na-
dał miastu herb, przedstawiający orła z roz-
postartemi skrzydłami w polu błękitnem; herb
ten został potwierdzony w 1796 r. Toczyła
się sprawa 0 rozgraniczenie pow. mozyrskiego
z województwem kijowskiem, to też konsty-
tucya z 1609 r. naznacza specyalną komisyą
dla załatwienia sporu granicznego (ob. Vol.
Leg., t. II, str. 478), a w 1613 r. było po-
wtórne w tym względzie postanowienie sej-
mowe (ob. Vol. Leg., t. ILI, str. 101, 207).
Około 1603 r. przyszła wielka klęska na M.
Zarządzał natenczas starostwem niejaki Połoń-
ski, znęcony podobno skarbami zlokowanemi
w murach zamkowych przez szlachtę okolicz-
ną, przywłaszczył je sobie, a na zamek i mia-
sto puściwszy pożogę, zemknął bez wieści.
Wypalił się wtedy M. i zamek całkowicie,
zagrzebując tajemnicę niecnego czynu w zgli-
szcząch i ruinach, gdyż Połońskiego nieodszu
kano i zostały tylko domysły dla historyi.
Lecz ponieważ punkt tak ważny nie mógł po-
zostać bez obrony, stanęła więc w 1609 r.
konstytucya, polecająca wydelegowanym ko-
misarzom: Adamowi Ruckiemu, sędziemu, Se-
bastyanowi Kurniewiczowi, podstolemuiWa-
silowi Korsakowi, iżby zbadali przyczynę
ognia, obliczyli straty rządowe i prywatne
i zarządzili odbudowanie natychmiastowe zam-
ku, kosztem mieszęzan, ludu i szlachty w sta-
rostwie mozyrskiem zamieszkałych (ob. Vol.
Leg., t. I[, str. 474), Ciężko jednak było
z egzekucyą prawa w rozprzęgającej się Rze-
czypltej szlacheckiej, jakoż gdy zamku niebu-

_dowano, konstytucya w 1611 r. potwierdzając
ustawę pierwszą, naznaczyła po 40 grzywien
kary na nieposłusznych (ob. Vol. Leg., t. ILI,
str. 26, szp. 47), a następnie po raz trzeci
ustawa sejmowa z 1613 r. rozkazuje budować
zamek pod groźbą zdwojonej kary, t. j. 80
grzywien (ob. Vol. Leg. t. III, str. 101, szp.
207). Ale wszystkie te przepisy niewzięły
podobno skutku zupełnego. Zamku niepodnie-
siono, niepodobna bowiem było egzekwować
prawa tam, gdzie nie było de facto władzy
wykonawczej i społeczność całkiem się zamie-
szała w chwili smutnej doby Jana Kazimierza,
Nastały wojny kozackie, w czasie których M.
był niejednokrotnie świadkiem krwawych za-
pasów. I tak w r. 1648 zajął go watażka
Micheńko, ale Janusz Radziwiłł zdobywszy
obwarowanych Kozaków, śmiercią śmiałego
najezdnika ukarał. Odznaczyli się w tej roz-
prawie pod M. Aleksander Gosiewski, ssta
bialski, pokrewny sławnego Wincentego, i Je-
rzy 'Tyzenhaus (opis bitwy ob. u Kotłubaja,
Galerya Nieśw., str. 138—189). W 1654 r.,

. kiedy zawrzała walka pomiędzy Moskwą al 
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Polską z powodu poddania się hetmana kozac-
kiego Chmielnickiego carowi Aleksemu, a het-
man litewski Janusz Radziwiłł został rozpro-
szony pod Hołowczynem i Szkłowem przez
przemagające w dziesięćkroć siły nieprzyja-
ciela, M. wraz z innemi miastami Rusi litew-
skiej zajęli Rossyanie i trzymali przez czas
jakiś. Napróżno król pośpieszył do Grodna
zwoływać pospolite ruszenie, zdemoralizowana
szlachtą nie chciała się ruszać z domów a
w następnym roku nikczemna frakcya kiej-
dańska podpisała nawet dobrowolnie akt pod-
dania się Szwedowi. Po traktacie Andruszow-
skim w r. 1667 M., jako gród przeddnieprzań-
ski, pozostał przy Polsce, lecz ponieważ w woj-
nąch kozackich ucierpiał do takiego stopnia,
że zaledwo w nim kilkunastu pozostało mie-
szkańców, więc za Jana Sobieskiego w 1676 r.
uchwalono dla M. bezterminową libertacyą od
wszelkich przechodów i postojów wojskowych
(ob. Vol. Leg., t. V, str. 218). W skutek tej
ustawy miasto zaczęło się znowu zaludniać,
straciwszy wszakże obronny charakter, Odtąd
przestało być warownem i dziś zaledwo ślady
widnieją dawnych okopów, mury zaś musiały
być rozebrane na piece i podmurki w mie-
ście. Oprócz wzmiankowanego kościoła farne-
go sprowadził Stefan Łoszka, pułkownik mo-
zyrski, w 1645 r. bernardynów, dla których
potem staraniem urzędników i obywateli ziem-
skich wzniesiono na wzgórzu klasztor i kościół
pod wez. ś. Michała, przerobiony dziś ną cer-
kiew. Kościół ten został następnie odrestau-
rowany przez Rafała Oskierkę, marszałka mo-
zyrskiego. W 1752 r. sprowadzono z Wilna
maryawitki, do fundacyi których przyczynił
się głównie Gedeon Jeleński, kasztelan nowo-
gródzki. Istniała w M. także szkoła akade-
mieka podwydziałowa o 38-ch klasach, zależna
od akademii wileńskiej, z której wyszedł nie
jeden zasłużony i zdolny obywatel, między
innymi poeta Jan Wiernikowski. Parafia kat.
dek, mozyrsko-rzeczyckiego ma 5202 wier-
nych; miała filią w Kurodyczach, kaplice:
w Skryhałowie, Zamoszczu, Horbowiczach, Pe-
restrutowicach i Korzeniach. Mozyrskie staro=
stwo grodowe, podług spisów podskarbińskich
z 1569 r. zaliczało się do dóbr stołowych kró-
lewskich. Następnie, jako sstwo, obejmowało
w M. z zamkiem, wójtostwem i przyległemi
dobrami i przynosiło rocznie kwarty zł, 3531
gr. 8 a hyberny złp. 885 (w 1766 r.), Staro-
stami grodowymi mozyrskimi byli: Albrycht
Gasztold h. Abdank (1580 r.), Mikołaj Ra-
dziwiłł Czarny h. Trąby (1544), Mikołaj Nar-
but h. Trąby (1547), Mikołaj Radziwiłł h.
Trąby (1566), Mikołaj Radziwiłł (1581—87),
Balcer Strawiński h. Doliwa (1607), Eusta-
chy Jam Tyszkiewicz h. Leliwa (1613), Balta-
zar Strawiński (1620), Aleksander Słuszka h.
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Ostoja (1686), Hieronim Karol Chodkiewicz
h. Kościesza (1642), Karol Hieronim Chodkie-
wiez (1647—48), Matyasz Frąckiewicz h.
Brodzicz (1658), Stanisław Lipnicki h. Juno-
szą (1672), Michał Chalecki h. Abdank (1690
—1697), Floryan Leon Kotowski h. Pomian
(1696), Piotr Karol Kotowski (1696), Michał
Chalecki (1698—1710), Gierwazy Ludwik
Oskierko h, Murdelio (1724—38), Jerzy An-
toni Oskierko (1755—65), Ludwik Oskierko
(1765—71), Gedeon Jeleński h. Korczak (1772
—1785), Kazimierz Oskierko (1778), N. Ju-
dycki h. Radwan (1776), Jan Jeleński (1787
—1794, ostatni),
Mozyrski powiat, Terytoryum stanowiące o-

becnie pow. mozyrski w X w. wchodziło
w skład księstwa wołyńskiegoi było onego
dzielnieą (ob. Mozyrz.). Po zhołdowaniu przez
Litwę w połowie XIII w. Mozyrskie, po
pewnym czasie, stało się powiatem w wdztwie
mińskiem (ob. Litewskie województwa), który
w 1793 r. przeszedł pod panowanie Rossyi,
i w nieco zmienionych granicach, takich jakie
ma obecnie, zaliczony został do gub. mińskiej.
M. pow. graniczy od płn. z pow. słuckim i bo-
brujskim, od zach. z pow. pińskim, od płd.
z pow. owruckim, gub. wołyńskiej, od wsch,
z pow. rzeczyckim, stanowi rozleglą płaszczyz-
nę z gruntem piaszczystym lub gliniastym
i ma podług Zieleńskiego 14,095 w. kw. czyli
1,468,200 dzies, przestrzeni. W większej
części zajęty przez lasy i błota, które od kil-
ku lat osuszane są na wielką skalę przez gen.
Zylińskiego (ob. Polesie), z tego powodu wie-
le miejsc niedostępnych wzięto teraz pod kul-
turę, Podług Zieleńskiego z ogólnej prze-
strzeni znajdowało się: pod sadybami 4680 dz.,
polami 124,680, łąkami 108,640 dz., lasami
852,3890 dz, błotami 338,540 dz, piaskami, wo-
dami i nieużytkami 19,270 dz. Obecnie jest:
łąk dobrych około 200,000 mr. lit., pól or.
do 200,000 mr., lasów około 1,300,000 mr.,
reszta pod błotami, wodami i t. p. Rząd po-
siąda około 268,000 mr. (178,624 dz.), w tem
lasów około 262,900 mr., (156,823 dz., w tem
skonfiskowanych 27,666 mr. al. 13,444 dzies.)
i ziemi skonfiskowanej przeszło 5,000 mr. (3357
dzies,) Lasy rząd. są podzielone na dwa leśni-
etwa, Włościanie mają wogóle około 489,000
mr. (292,554 dzies.), duchowieństwo prawo-
sławne przeszło 8,600 mr. (57387 dzies.), du-
chowieństwo katolickie zaledwo około 250
mr: (160 dzies.); właściciele ziemscy przeszło
1,142,000 m. (761,362 dzies.), mianowicie347
osób wyzn. prawosł, ma 365,560 mr. (ilość
tych właścicieli wypełniają w znacznej części
miejscowi włościanie), 266 Polaków katolików
ma przeszło 206,200 mr., 9 protestantówdzie-
dziczy około 467,200m, (tu przeważa własność
ks. Wittgenstejną w dobrach poradziwiłło- 
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wskich). Pomimo wielkiego obszaru ludność
wynosi zaledwo 95,330 dusz, w tem 47,320
męż. i 48,010 kob. Podług wyznań wedle
spisów urzędowychw 1878 r. było: 77,454
praw., 4470 kat., 503 ewang. augsb. i reform,
112,903 żydów. Wedle rubryceli dyecezyi
wileńskiej za 1881 r. było 10,539 katol., mia-
nowicie w paraf, mozyrskiej 5,202, petrykow-
skiej 2,769, kopatkiewiekiej 970 idawidgródz-
kiej (w dek, pińskim) 1,598. Podług stanów
jest szlachty do 3,500 (w 1850 r. było szlachty
do 38,900), mieszczan do 15,000; reszta przy-
pada na lud wiejski plemienia drewlańsko-
dregowiczańskiego, bo tu się z sobą w czasach
pierwotnych te szczepy pobratymceze stykały,
zanim uległy najazdowi Waregów. Lud to
spokojny, bardzo konserwatywny, w wielu
miejscach zostaje w pierwotnym stanie natury,
trudni się nieco rolnictwem, więcej rybołów-
stwem, pszczolnietwem, flisactwem, myśli-
stwem i obróbką produktów leśnych. Męż-
czyzni noszą białe i szare sukmany, zwane
świtami, na nogach lipowe plecione postoły
(łapcie), na głowie białe wojłokowe czapki,
w kształcie tępo uciętego ostrosłupa, własnego
wyrobu. Kobiety noszą na głowie własnego
wyrobu białe chusty płócienne z wzorzystemi
końcami, zwane namiotki i umieją je kształtnie
zawiązywać. W wielu miejscach kobiety przy-
strajają głowę koszykiem łubianym, okrywa-
jąc go płachtą. W okolicach Turowa strój
głowy kobiet odznacza się wielee oryginalnym
kołpakiem. (rwara ludowa jest mieszaniną
ukraińskiej z krywiczańską. Za czasów pod-
daństwa, w 1860 r. około 20,500 dusz płci
męzkiej żnależało do 112 właścicieli. W  poje-
zuickich dobrach było do 4,369, w podu-
chownych 300,iw lennych do 4,150 wło-
ścian płci obojga. Pod względem administra-
cyjnym powiat dzieli się na cztery okręgi po-
licyjne, z zarządami w Skryhałowie, Petry-
kowie, Turowie i w Leninie; 3 okręgi sądowe,
których biura w Mozyrzu, Petrykowie i Tu-
rowie; 3 okręgi wojskowe, z zarządami również
w Mozyrzu, Petrykowie i Turowie. Gmin
w powiecie jest 21, mianowicie: bujnowieka,
berezowska, czuczewicka, chorska, dziako-
wieka, grabowska, komarowieka, kopatkie-
wieka, laskowieka, lenińska, lelezycka łach-
wiańska, łuczycka, mieleszkiewieka, michał-
kowska, petrykowska, skorodeńska, słobodo-
skryhałowska, turowska, tonieżska i żytko-
wicka. Gminy te dzielą się na 170 okręgów
(starostw) wiejskich i obejmują 45 siół, 193
wsi, 8 miasteczek (Dawidgródek, Jelsk al. Ka-
rolin, Kopatkiewicze, Lenin, Łachwa, Petry-
ków, Skryhałów i Turów), 105 folw., 82 zaśc,,
10 okolie, 4 chutory, w ogóle 9,855 dymów.
Pod względem kościelnym znajduje się w mo-
zyrskim powiecie 2 cerkiewie murowane i
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101 drewnianych, z tych 62 parafialnych,
44 kaplic prawosł, Unia tu miała najmniej wy-
znawców, bo do 1839 r. było zaledwo 7 unie-
kich parafii (ob. Mińska eparchia), Kościo-
łów kat. w 18538 r. przy objęciu dyecezyi
mińskiej przez biskupa Wojtkiewicza było 6
parafialnych, 1 filia, 21 kaplie, 2 klasztory
(cystersów i cystersek w Kimbarówce). Te-
raz jest 5 kościołów paraf., 1 filja, 11 kaplic,
klasztor cystersek w Kimbarówce, czasowo
zostawiony do wymarcia w nim zakonnice (ob.
Mińska dyecezya), Synagog żydowskich 2

- murow., 4 drewn. i 34 domów modlitwy. W r.
1882 zawarto ślubów 1,364, urodziło się 6.289
dzieci, w tem nieprawych 64, umarło 4,600
osób. Środki oświaty ludowej. Szkół gminnych
i wiejskich 22, w których uczy się do 700
chłopców i do 70 dziewcząt. Niedawno zmarły
obywatel filantrop Napoleon Jeleński zrobił
zapis na rzecz oświaty włościan w Mozyrskiem
(ob. Łuczyce). (o się tyczy środków komuni-
kacyi lądowej, to pow. mozyrski przerzyna na
przestrzeni 80 w. trakt pocztowy łączący

_ Mozyrz z jednej strony z Bobrujskiem, a z dru-
giej z Owruczem. Oprócz tego idą trakty han-
dlowe: z Mozyrza do Kijowa i z Mozyrza do
Pińska, przechodzący przez Mieleszkiewicze,
Machnowicze, Bujnowicze, Horki, Turow, Da-
widgródeki Ladcy; dalej trakt wojenno-ko-

_ munikacyjny ze Słucka, łączący się w Petry-
kowie z traktem przechodzącym z Mozyrza
do Pińska; wreszcie trakt wojenno-komunika-
cyjny, łączący Skryhałow przez Sławeczną
z Owruczem, Obecnie buduje się z Pińska do
Równa kolej żelazna, która przetnie najdzik-
sze ustronia Polesia mozyrskiego. Przemysł
fabryczny na początku w 1883 r. tak się wyra-
żał: 1 mydlarnia, 3 garbarnie, 1 olejarnia. 15
gorzelni, 1 browar piwny, 42 smolarni, 11

 dziegciarni,| młyn parowy, 1 cegielnia ©)
w ogóle 76 fabryk, wartość produkcyi któ-
rych wynosiła 856,481 rubli, w tem samego-
rzelnie produkowały za 763,965 rubli. Fa-
bryki zatrudniały 286 robotników, Handel
nieznaczny, ogranicza się prawie wyłącznie
zbytem produktów miejscowych na przysta-
niach rz. Prypeci, Jarmarki odbywają się:
w Turowie 28 czerwca i na 2 tygodnie przed
ostatkami, w Petrykowie 2 lutego, 20 lipca
i 1 paździer., w Łachwie 23 kwietnia i 8 wrze:
śnia, wreszcie w Skryhałowie 9 maj a, 29 czerw,
(najważniejszy ze wszystkich, obrót na któ-
rym dochodzi do 8,000 przywozu i do 7,000
zbytu)i 6 grudnia, Obrót na wszystkich jar-
markach ogranicza się do 25,000 rs, przywo-
zu i 22,000 zbytu. Podług danych z 1864 r.
było w powiecie: 4,662 koni, 26,830 bydła
rogatego, 15,155 owiec zwyczajnych, 2,000
onto rasy poprawnej, 19,359 świń i 2,618
kóz. W 1882 r. zasiano: 328 beczek pszeni-  
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cy ozimej a zebrano przeszło 1,870 beczek;
żyta posiano 17,348 beczek, zebrano około
80,000 beczek; pszenicy jarej posiano około
690 beczek, zebrano około 2,490 beczek; owsa
posiano przeszło 6,880 beczek, zebrano około
31,870 beczek; jęczmienia posiano przeszło
3,600 beczek, zebrano przeszło 14,800 beczek;
gryki posiano około 4,280 beczek, zebrano
przeszło 13,130 beczek; różnych innych zbóż
posiano 825 beczek, zebrano przeszło 4,800
beczek; kartofli zasadzono około 18,300 be-
czek, zebrano około 87,000 beczek. Grospo-
darstwo znajduje się w stanie patryarchal-
nym; po folwarkach panuje rutynowa trzy-
polówka, włościanie zaś pozostawiają piasz-
czyste grunta na kilka lat odłogiem, poczem
obsiewają je dwa razy, oziminą i jarzyną, Jak
nadmieniono wyżej rybołówstwo stanowi nie-
zmiernie ważne zajęcie mieszkańców, głównie
na jeziorze Kniaż al, żyd ina zatokach Pry-
peci. Oprócz olbrzymiej konsumcyi miejsco-
wej ryb, poławia się na sprzedaż przeszło
20,000 pudów rocznie. Mieszkańcy chrześci-
jamie Mozyrza, Petrykowa, Puchowiez, La-
chowicz, Kniaź-Jeziora, Dziakowicz i w. in-
nych, wyłącznie zajmują się rybnym prze-
mysłem, a dawidgródecey znają najlepsze spo-
soby suszenia ryb; mnóstwo też jest wsi od-
danych suszeniu szyjek rakowych, które są
sprzedawane na pudy i stanowią handel wy-
wozowy. Rybactwo jest tak dalece tu uświę-
conem, że posiąda nawet pewne ceremonie
obrzędowe i pieśni uroczyste, śpiewane przed
połowami i po połowach przez rybaków i ze-
brane tłumy ludzi. Zakłady rybackie istnie-
ja: w Kościakiewiczach, Skryhałowie, Bała-
szewiczach, Laskowiczach, Piererowie i La-
chowiczach. Natura hojnie uposażyła woda-
mi powiat i one wespół z łąkami i lasami sta-
nowią wielkie, niewyczerpane bogactwo kra-.
ju. Mnóstwo rzeki strug wodnych zrasza
powiat mozyrski. Wymieniamy przynajmniej
te rzeki, które mają nazwiska ustałone: Bab-
ka, Bobryk, Bołotna, Biereżnica, Bojarka,
Bronka, Byczek, Buklewa, Biełka, Butywla,
Bołotnica, Ciasnowka, Czorna 1-sza, Czorna
2-ga, Ciercieżyk, Czercień, Dziemianką al,
Jama, Głucha Łań, Gołowacha, Horyń, Ipa,
Jasieniec, Kopanica, Karasinka, Korostynka,
Krynica, Krymka, Kopaniec, Kamionka, Lu-
tnia, Lubina, Lubisz, Lwa, Łań, Łaśna, Łosza,
Łatosza, Łoknica, Morocz, Młynek, Myszenka,
Mostwa, Mutwica, Młynowa, Mogilna, Moło-
daja, Mordwinka, Mytwa, Nieprawda, Nie-
nacz, Narowlanka, Nierestna, Olszanica 1-sza,
Olszanica 2-ga, Oresa, Prypeć, Ptycz, Pożoga,
Prudok, Płotnica, Pryżołonka, Pieretemla,
Piererośl, Ruczaj, Rasło, Reczyca, Row, Ra-
dunica, Ruczyca, Śmierć, Siteńka, Starucha,
Słucz, Stwiga, Slepcza, Skrypica, Swinowo-
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dy, Buniczka, Stawiszcze, Sołokucza, Świ-
dowka, Sławeczna (wyjątkowo rybna), Sta-
wiaszynka, Suszyrowka, Tokowiszcze, Trem-
la, Tura, Tryzna, Utwacha, Uborć (niegdyś
uspławniona przez biskupa Massalskiego),
Uborć-Mały, Usieczna, Wołcha, Wołfa, Wo-
łosacz, Wietlica, Wiunica, Wyczyszczyr, Wdo-
wa, Wośpin, Zagoliczna, Zamordwinka, Zmur-
nia, Zabuńka, Żernoła, Żołoń. Jeziór znajdu-
je się bardzo wiele, zwłaszcza przy zatokach
Prypeci; ważniejsze z nich: Białe, Czernica,
Dworyszcze, Grłuszewickie, Gręsie al. w ludo-
wem narzeczu Gusinoje, Glinickie, Głuchica,
Głuszyca, Grorczyn, Kniaź al. yd (najwięk-
sze w gubernii), Kostrubje, Leszczyno, Mutno,

Orechowo, Pleszczanica, Pleso, Pupow, Poł-
czeno, Przybołowskie, Rudnia al. Słowiaszyń-
skie, Rechow, Reczyszcze, Skołodzin, Strup,
Torkło, Turki, Wieżyckie, Wielikoje, Wilża,
Zasomino (ob. szczegółowe opisy pod właści-
wemi nazwami). Miejsca historyczne lub ma-
jące wspomnienia: Dawidgródek, Horodok (pod
Słobodą Skryhałowską), Hryczyn (błoto),
Kniaź (jezioro), Lenin, Łuczyce, Łachwa, Mo-
zyrz, Narożnowicze, Okoninówka, Petryków,
Skryhałów, Turów (ob. pod właściwemi na-
zwami). Powiat obfitując w lasy, posiada je-
szcze ogrom zwierzyny grubej: łosi, niedźwie-
dzi, sąren, dzików, wilków, lisów i t. d. Ze
zwierząt wydających futra, trafiają się bobry,
wydry i kuny, Z ryb poławiają się: szczu-
paki, sumy, karasie, okonie, liny, leszcze,
głownie, bieługi, piskorze (wiuny), jersze,
płocie, podleszcze, miętuzy, wreszcie w Pry-
peci: jesiotry, sterleciei wybornego smaku
rzadka, ryba, zwana w miejscowej gwarze wy-
rezub, wierozub al. wielozub (S5qualius cepha-
lus), odznaczająca się tem, że ma w głowie
rogowatą, twardą, przezroczystą substancyą,
żółtowatego, bursztynowego koloru, wielkości
i kształtu migdała w łupinie, Lud nazywa
ją kamieniem wierozuba i używa jej do leków.
Żegluga odbywa się po Prypeci, której kory-
to w ciągu ostatnich kilku lat oczyszcza z od-

wiecznych kłód dębowych i do spławu głębo-

kiego uspasabia nasz rodak inżynier Fran-

ciszek Daniłowicz; niemniej po Horyniu, U-

borciu, Ptyczu, Łani, Stwidze i innych. Pły-

wają tu: parochody (po Prypeci), barki, pół-
barki, berlinki, szuhaleje, łodzie, Wyrobem
statków trudnią się warsztaty w Turowie i

' Petrykowie, mianowicie tu sporządzają się
barki różnych gatunków i szuhaleje, Prze-

mysł leśny na wielką skalę, z urządzeniami
technicznemi, założyła niedawno kompania

_framcuzka w Leninie (ob. Lenin), lecz przed-

siębiorstwo to, pomimo protekcyi rządu, nie
rozwija się należycie z powodu ogólnego
zastoju ekonomicznego. Mozyrski powiat nie
wielu ludzi wybitnych przysporzył krajowi,

 

 

Moz 759: »

zasługują jednak na wzmiankę: Michał Gliń-
ski, kniaź turowski, zdolny i wsławiony Ppo-
gromem Tatarów pod Kleckiem, głośniejszy
jednak ujemnie; Gedeon Jeleński, za szczegól-
ne zasługi otrzymał od stanów Rzplitej Łu--
czyce, Kosiejsk i Kopatkiewicze, a potomek
jego, niedawno zmarły Napoleon Jeleński,
mąż światły, wielki dobroczyńca ludu, hoj-
nym zapisem na oświatę ludową, upamiętnił
swe nazwisko (ob. Łuczyce); wreszcie w Łach-
wie przyszedł na świat znany też z czynów
obywatelskich, uczony hippik i autor „,Histo-
ryi konia Maryan Czapski, Marszałkami
pow. mozyrskiego byli: Kolęcki Jan h. Strza-

ła, Łoska Stefan (1598 r.), Kotowski Konstan-
ty h. Pomian (1664 r.), Lipnicki Stanisław h.
Hołobok (1674 r.), Robecki Jan (1675 r.),
Kotowski Hieronim Konstanty h, Pomian (1691
r.), Kotowski Florjan Leon h. Pomian (1696
r.), Oskierko Antoni h. Murdelio (1716 r.),
Oskierko Rafał Aloizy h. Murdelio (1738—67
r.), Chalecki Kazimierz h. Abdank (1771—76
r.), Oskierko Maciej Kazimierz h, Murdelio
(1772—98; d.12 stycznia 1794 r. podniesio-
ny do godności kasztelana mozyrskiego), Jeleń-
ski Feliks h. Korczak (1796—1800), Szczytt
Józef h. Jastrzębiec (1805 r.), Jeleński Feliks
h. Korczak (1807 r.), Obuchowiez Filip h. Ja-
sieńczyk (1809—1811 r.), Jeleński Kazimierz
h. Korczak (1817 r.), Leczkiewicz Tomasz h.
Kotwicz (1822 r.), Nowakowski Grzegórz h.
Ślepowron (1822—1823 r.). Mundur powiatu
za Rzplitej stanowił kontusz karmazynowy
iżupan granatowy. Za czasów Rzplitej po-
wiat mozyrski wysyłał 2 posłów i 2 depu-
tatów. Al, Jel.
Mozyrsko-Rzeczycki dekanat, ob. Mińska

dyecezya.
Moża 1.) rz. w pow. borysowskim, lewy

dopł Bobra, lew. dopł. Berezyny, wypływa
z jez. Lebiedzine, we wsch.-płd, str. powiatu,
po za wsią Szymki, płynie w kierunku płd,-
wsch. małoludnemi miejscowościami około:
zaśc., Jeżar, wsi Poparna, Bierozka, pod wsią
Możany przyjmuje z lew. str. rzkę Bierozkę;
za Możanami, zasiliwszy się w nizinach z lew.
str, kilku małemi strugami, tuż za ujściem So-

lanki zwraca się pod ostrym kątem na zachód,
przyjmuje w siebie z lew. str. rzki Czudzien-
kę i Swirydówkę, potem płynie koło folw,
Matoszka, wsi Słoboda-Nowa, po za którą
z pr. st. zabiera małą rzkę Solicę; pod wsią Py-
szącze ma przejazd i zwraca się na płd. i przy-

jąwszy rzkę Miredę pod wsią Kuplonką, daje
zakręt na płn.-zach., przepływa koło wsi
Uchwały i tu porusza pierwszy młyn, dalej
koło wsi: Stary-Sokół, Wozek i zaśc. Nowo-
sielje. W moczarach pomiędzy tym ostatnim
i zaśc. Hać zasila się z lew. str, rzką Try-
szówką a z praw. Sikanką; pomiędzy ząśc. (it
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i Hać rozlewa się w jezioro prawie na 2 wior-
sty długie, tu ma drugi młyn i o parę wiorst
niżej wpada do Bobra. Długość biegu w licz-
nych zakrętach wynosi około 10 mil. Na
brzegach znajduje się wiele łąk. Rybna, nie-
gdyś były tu gony bobrowe, Na wiosnę spła-
wiają M. drzewo na przestrzeni 16 wiorst.
2.) M., mała rzka w pow. słuckim, ze zlewu
której z rzką Wdową al. Wuswą powstaje
rz, Morocz (0b.). A. Jel.

Możajcie, wś, pow. szawelski, gm. szawel-
ska, 30) dusz, 270 dzies. ziemi. NC
Możaje, wś, pow. dzisieński, w 1 okr, pol.,

gm. Zalesie, okr. wiejski Antopol, o 6 w. od
gminy, 14 dusz rew.; por, Mażeja,
Możajsk, m. pow. gub. moskiewskiej, przy

ujściu rzki Możajki do rz. Moskwy, o 718 w.
od Petersburga a 103 w. od Moskwy, 4,424
mk,, 6 cerkwi z soborem św. Mikołaja, szko-
ły, bank miejski, fabryka wstążek, handel
zbożem; st, pocz, i st, dr. żel. mosk.-brzeskiej
(o 17/4 w.) Starożytne, wspominane od XIII w.
stolica udzielnego księstwa do XIV wieku,
poczem przyłączone do ks, moskiewskiego.
O 11 w. od M. leży sioło Borodino, pamiętne
krwawą bitwą 26 sierpnia (5 września) 1812
r. pomiędzy Francuzami, pod wodzą cesarza
Napoleona, a Rossyanami pod dowództwem ge-
ner. Kutuzowa, w której z obu stron padło
około 100.000 żołnierzy, a skutkiem której
Kutuzow, straciwszy blisko połowę wojska,
zmuszony był ustąpić. W 1839 r. wzniesio-
ny był na polu bitwy pomnik na cześć pole-
głych. Możajski powiat ma na przestrzeni 1621
w. kw. około 63,300 mk., zajmujących się
przemysłem, rolnictwem, hodowlą bydła i
ogrodnictwem; powierzchnia wzgórzysta, grunt
gliniasto-piaszczysty. J. Krz.

Możale, w spisie urz. Miażali, wś rząd.,
pow. oszmiański, w 2 okr. pol., gm. Krewo,
okr, wiejski Rakowce, o 3 w. od gm. a 33 w.
od Oszmiany, 4 dm., 37 mk., w tej liczbie 33
prawosł, i 4 katol.; należy do dóbr rząd. Nie-
wiarzyszki,

_ Możanka, mała rzka w pow. borysowskim,
zaczyna się około folwarku Trafimówka, pły-nie w kierunku wschodnim, pomiędzy wsiami
Begomlą i Morgowicą obraca młyny, za zaśc.
Brodek rozlewa się w jeziorko i ma drugi
młyn, a za wsią Uskiemy płynie kilka wiorst
 moczarami i wpada z pr. str. do Berezyny;
długość biegu około dwóch mil. Al. Jel.
Możanka, wś nad rz, t, naz,, pow. boryso-

wski, w 2 okr. pol. łohojskim, gm, łosznicka,
przy dawnym trakcie pocztowym borysow-
skim, o 4 w, od st. dr. żel. mosk.-brzeskiej

_ Bojary, 10 osad włócznych; miejscowość pole-
ska, grunta lekkie, łąk dostatek, Al. Jet,
Możany, wś nad rz. Możą, we wsch. ste,

pow. borysowskiego, przy drodze z Nowej- 

Moż

Słobody do Bierozki, w 1 okr. pol. chołopie-
nieckim, w gminie uchwalskiej, 10 osad; miej-
scowość odludna. Al. Jel,
Możary, wś u żródeł rz, Jasieńca, powiat

owrucki, na wsch. od Sławeczna, przy drodze
ze Sławeczna do Owrucza; ob. Arch. J. Z, R.,
cz. LV, t. 1: 48,
Możdżenie grądy, wś, pow. szczuczyński,

gm. Szczuczyn, par. Wąsosz, ob. Grądy Mi-
chały.

Możdzierskie jezioro, w płn. części pow.
gostyńskiego, pod os. fabr. Moździerz, ma 120
mr. obszaru, Wody jego odprowadza do Wi-
sły rzka Skrwa,
Możejki 1.) wś nad strum, Grausupa, pow.

lidzki, w 4 okr. pol., gm. Raduń, okr. wiejski
M.,o 2 w.od gminy, 31 w. od Lidy a 35 od
Wasiliszek, 12 dm, 116 mk. katol. (61 dusz
rewiz.), nal, do dóbr rząd. Ejszyszki, W skład
okręgu wiejskiego M. wchodzą wsie: Racku-
ny, M., Pilunce, Druskieniki, Pomiedze, Orle,
Pawłoka, Podzitwa, Wołdaciszki, Bołciszki,
Tatarszczyzna, Talkuńce, Kemiejsze; okolice:
Butrymy, Paszkiewicze, Wilbiki, Więckiewi-
cze, Kniże i kol, Dowgieliszki; wogóle 379
włościan skarbowych, 38 jednodworców, 126
włościan uwłaszczonych i 54 żydów rolników.
2.) M., wś nad stawem, pow. oszmiański, w 4
okr. pol., o 68 w. od Oszmiany, 12 dm., 104
mk., w tej liczbie 50 prawosł., 29 katol. i 25
żydów. 3.) M., wś, pow. święciański, w 2
okr. pol., gm, Kukuciszki, okr. wiejski Hali-
niszki, o 17 w. od gminy, 10 dusz rewiz,, na-
leży do dóbr Skoduciszki Bronisza. 4.) M.,
wś włośc. nad jez. t.n., pow, święciański,
w 8 okr. pol., gm, jasiewska, okr. wiejski No-
wydwór, o 9 w. od gminy a 38 w. od Świę-
cian, 13 dm., 113 mk., w tej liczbie 1 pra-
wosł, i 112 katol. (47 dusz rew.); należy do
dóbr rządowych Zahacz, 5.) M., osada, pow
szawelski, o 72 w. od Szawel a 250 od Kow-
na, z którem łączy się traktem pocz,, dość nie-
wygodnym, zwłaszcza na wiosnę. St. poczt,,
odległa o 11, w. od t. n.st. dr. żel. mitaw-
skiej, o 129 w. od Rygi, oraz lipawo-romeń-
skiej, na przestrzeni Lipawa-Radziwiliszki,
między Wieksznią (o 12 w.) a Łuszą (o 20
w.), o 86 w. od Lipawy a 91 od Radziwili-
szek, 6.) M., folw., pow. miński, własność
Lenkiewiczów, około 161/, włók. 7.) M., folw.
pow. miński, od 1840 r. własność Marcinkie-
wiczów, około 8 włók.  J. Kre.i Al. Jel,

Możejkiszki |.) wś, pow. wileński, w 2
okr. pol., gm. Gielwany, okr. wiejski Powci-
nie, o 10 w. od gminy a 78 w. od Wilna, 12
dusz rew., należy do dóbr Koczergiszki-Kupś-
ciowej. 2.) M., wś i folw. tamże, 57 dusz
rew., 255 dzies, ziemi, własność Lisieckiej. 3.)
M., zaśc., pow. wileński, w 6 okr, pol., gm.
Mickuny, okr. wiejski Ławaryszki, 4 dusze re-

i
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wiz., zamieszkały przez osśdników w.-rossyj-
skich, 4.) M., wś, pow. nowoaleksandrowski,
par. Komaje, 358 dzies, ziemi dworskiej, wła-
sność Eustachego Siesiekiego, rozkolonizowa-
na pomiędzy włościan. W 1794 r. własność
Dominika Siesiekiego, chorążego parafii Ko-
maje. 5.) M., wś, pow. wiłkomierski, par. Po-
bojsk, własność Lisieckiego; była tu kaplica
par. Pobojsk, 6.) M., folw. rząd., pow. wiłko-
mierski, par. Uszpole. 7.) M., wś, pow. ros-
sieński, par. Bełygoła, J. Krz.
Możejków al. Możejtowo 1.) Wielki, folw.

pryw. i wś włośc., pow. lidzki, w 3 okr. pol,
gm. i okr. wiejski Możejków W., o 34 w. od
Lidy, przy drodze do Szezuczyna, 67 dusz re-
wiz., kaplica katol. paraf. Iszczołna; własność
Grabowskich, Klucz M. W. w XVIII w.
za  Wiśniowieckich miał 5 wsi: Dzikuszki,
Lebiodka, Maminiszki, Szumienieliszki, Haj-
kowszczyzna. (Gmina M. W. dzieli się na 3
okr. wiejskie: M, W.,.Dzikuszki i Zabrojowce
i ma 27 wsi, 315 dm. i 3,891 mk, W skład
okr. wiejskiego M. W., wchodzą wsie: Kirele,
Kowczyki, Damowce, Narcze, Ogrodniki, Mo-
żejków W., Iszczołniany, Choleczyny i Tuma-
szewicze, ogółem 428 dusz rewiz; 2,) M. Mały,
folw. pryw. nad rz, Lebiodką, pow. lidzki,
w 4okr. pol., gm. Lebioda, okr. wiejski Skry-
bowce, o 28 w. od Lidy, przy drodze do Szczu-
czyna, 102 mk, Dobra posagowe Kazimiery
Kostrowickiej, żony Ryszarda Rómera, od
którego kupił je Aleksander Brochocki,
 Możejkowo, wś i folw., pow. oszmiański,
w l okr, pol, gm. Kucewicze, okr, wiejski
Mostwiliszki, o 177 w. od gminy, 29 dusz re-
wiz., własność Niekraszewiczów.

Możejkowszczyzna, futor pryw. nad rz,
Dzitwą, pow. lidzki, w 1 okr. pol., o 20 w. od
Lidy, 18 mk.

Możne, niem. Jfosznen, wŚ na Mazurach,
pow. oleckowski, st. pocz. i okr. urz. stanu
cywiln. Margrabowa. W 1856 r. 236 mk.
Wś ma swą nazwę od pierwszego założyciela.
R. 1564 sprzedaje Wawrzyniec v. Halle, ata-
rosta oleckowski, Michałowi Możnemu 2 wł.
sołeckie na prawie chełm, włókę za 60 grzy-
wien, celem założenia wsi dannickiej na 20
wł, nad wielkiem oleckowskiem jeziorem, R.
1600 posiada M. tylko ludność pol. (ob.
Kętrz, O ludn. pol., str. 521). Kś, Fr.
Możnica, mała osada wiejska, w pow. bo-

rysowskim, gm. Mściż, o 6 w. ku płn. od
Mściża, nad rzką t. n., dopł. Nidalki, w miej-
scowości górzystej położona; piękne nadrze-
czne łąki, 4. Jel,

Możołtowicze, ob. Mostołtowicze.

Możweliszki, zaśc. rząd., pow. święciański,
W 2 okr, pol., gm. Dowgieliszki, okr. wiejski
Ożany, o 4 w. od gm. a 30 od Święcian, 3. 
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dm., 23 mk, katol. (17 dusz rewiz.); należy
do dóbr rząd. Seniszki.

Mraj, rzeka w pow. borysowskim, bierze
początek o kilka wiorst na wschód od jeziora
Domaszewickiego i folwarku Lizental; płynie
w kierunku płd.-wsch, koło wsi: Zarzecze,
Dziedziłowicze i folw. Dziedziłowicze, kędy
ma młyny i folusze; dalej koło wsi Mraj, Mści-
że, Wołoki i folw, Mściże, gdzie rozlewa się
w jeziorko i ma młyny; następnie koło dru-
giej wsi Mraj (młyny), poczem zwraca się ceał-
kiem na wschód i wśród lesistych moczarów,
na przestrzeni 4 w. przyjmuje w siebie z pr.
str. rzeczki: Trościankę, Studzienkę i Pusto-
mściżę al. Pustomieciszkę i przeciąwszy drogę
z Budynicz do Uborek, zwracą się ku północy
1 wreszcie dwoma bagnistemi korytami wpada
do Berezyny z praw. str. Długość biegu oko-
ło 4 mil, do połowy dość bystra z powodu
znacznego spadku, nad brzegami w wielu
miejscach łąki dobre. A. Jel.

Mraj, dwie wsie nad rz. t. n., pow. bory-
sowski, gm, Mściż, obie w okolicy Mściża, na
płn.-zach, i płd.-wsch. o parę w. położone,
każda ma po 8 osady; grunta górzyste, ka-
mień narzutowy. A. Jel.
Mrasz, przyległ. dóbr Kochcice, w pow. lu-

blinieckim,
Mrażnica (rus. Mraznycia), wś, pow. dro-

hobycki, 14 km. na płd.-zach. od sądu powiat,
w Drohobyczu, 5 km. na płd.-zach. od urzędu
poczt, i st. kol. w Borysławiu. Na płd. leży
Borysław, na wsch. Tustanowice, na płd.
Schodnica, na zach. Opaka, Wody z całego
obszaru zabiera Tyśmienica, dopływ Dniestru.
Wchodzi ona tu z płd, strony Tustanowie,
gdzie nastaje, jako mała struga i płynie na
płn.-zach., tworząc zrazu granicę między Tu-
stanowicami a Mraźnicą, a potem środkiem
płd. części Mraźnicy aż do drogi wiodącej
z Drohobycza do Kropiwnika nowego. Tu
skręca na płn. a potem na płn.-wsch. i wcho=
dzi do Borysławia. Z obu boków zabiera
liczne dopływy. Z tych wymieniamy: od
praw. brz. Milanów i Żydów, odlew. brz. Lep-
ki, Spinę i najznaczniejszy ze wszystkich Tyś-
mienkę, nastający z kilku strug w zach. stro-
nie wsi, zasilony małymi dopływami, a pły-
nący na wschód. Zabudowania wiejskie leżą
w środku obszaru nad Tyśmienicą. Na zach.
1 płd. leży las Buchów, wzniesiony na zach.
do 680, na płd. do 774 m.; na wsch. las Żdar
ze szczytem 780) m. wys. Własn. więk. ma roli
or. 14, łąk i og. 48, pastw. 45, lasu 2,676 mr.;
wł, mn, roli or. 118, łąk iogr. 288, past, 124,
lasu 8 mr. W 1880 było 388 mk, w gm. a 250 na
obsz. dwor. (mianowicie 105 na obsz. M. a 145
na ob, Ropnego). Par. rzym, kat. w Droho-
byczu, gr. kat. w Borysławiu, We wsi jest
cerkiew. W M. istnieją podobnie jak w są-
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siednim Borysławiu i Śchodnicy najbogatsze
_ we wschodnich Karpatach kopalnie naftowe.

- Główna kopalnia znajduje się na płd.-wsch.
od wsi w lesie, nad potokiem wpadającym
z płd. do Tyśmienicy, Miejsce to nazywa się
,„„Ropne*. Jest tu około 170 szybów, z któ-
rych tylko mniejsza połowa daje naftę, Szy-
by te są tarasowato rozłożone na stokach gór
i zajmują obszar rozciągający się w poprzek
kierunku warstw. Większa część szybów za-
łożona jest w piaskowcach płytowatych, pod
którymi w zmiennej głębokości dosięgają
warstw ropianieckich z bardzo zmiennem na-

- chyleniem, Na hałdach napotkać można wśród
odłamków piaskowców i łupków, okazujących
cechy charakterystyczne warstw płytowych
i ropianieckich, często ciemno-popielaty kon-
glomerat wapnisty, z żyłkami kalcytu. Pia-
skowiec wapnisty, zwięzły, ciemno-szary, z ży-
łami kalcytu, który w potężnych bryłach wy-
dobywają, który zatem musi grubsze warstwy

. tworzyć, a który robotnicy głównie jako ro-
_ podajny wskazują, badany w płytce pod mi-
kroskopem składa się prawie z samych otwor-
nic. Dopływ nafty jest tu w poszczególnych
szybach rozmaity, w ogóle zmniejszył się
znacznie w ostatnich czasach. Najwyżej po-
łożony szyb, głęboki na 42 sąźni, daje je-
szcze 6 cent. ropy tygodniowo. O 50 metrów
niżej jest szyb głęboki na 76 sążni i pogłębio-
ny dalej, który daje bardzo mało ropy. Naj-
głębsze szyby dochodzą do 80 sążni głęboko-
ści. (Czytaj: „Stosunki geologiczne okolie M.
i Schodniey przez dr, Kreutza i Zubera (z kar-
tą geologiczną i tablicą z przekrojami) w Ko-
smosie, Lwów, t. VI., 1881 r., str. 317 i nast.
WM.są 2 tartaki wodne o 4 gatrach i 4 piłach
zwyczajnych. Konsumują one rocznie 1400

- metr, kub. drzewa świerkowego i jodłowego,
a produkują 800 metr, kub. tarcie, łat i rygli.
„Mresino (dok.), pol. Brzeźno (Mrzeźno?), za-

gimiona wś pod Piechowicami, pow. kościer-
ski. W 1286 r. d. 27 paźdz. potwierdza Wła-
dysław, wojewodzie, Mikołajowi z Kalisza da-
rowiznę Mestwina i Przemysława, mianowi-

cie: Brzeźno, Kiszewę, Dąbrowo i Lubnię,
Ws M. przypominają jeszcze góry -brzezińskie
(Brzesnak-Berge)i jez, Brzeźno, między Lub-
nią a Piechowicami (ob. Perlbach: P. U. B,,
str, 492). Kś, Fr.
Mresyna (dok.), ob. Mrzezin,
Mrihołod (rus.), ob. Mrzygłód.
Mrocza, niem. Jfroischen, mio, pow. wy-

rzyski, nad rzką Rokitką dopływem Gniły,
która wpada z praw. brz. do Noteci, o 3 kil.
ną płn, od st, kol. wsch. (Ostbahn) w Nakle.
Gleba tłusta ale zimna od spodu; w okolicy
bujne łąkii bogate pokłady torfu. Zła woda
do picia; klimat ostry. W r. 1084 M, miałą
1665 mieszk., 789 ew., 697 kat., 179 żydów,  

Mro_

a w 1875 r. 1554 mk, M, posiada stosunkowo
wiele gospód i karczm; mieszkańcy trudnią
się głównie rolnictwem. Miasto jest siedzibą
komisarza obwodowego, należy do sądu okrę-
gowego w Nakle, do sądu ziemiańskiego w Pi-
le. Kościół kat, par, nal, do dekanatu byd-
goskiego, kość, protestaneki par. nal. do dye-
cezyi łobżenickiej, Dwie szkoły elementarne
kilkoklasowe; 3848 analf, Kasa pożyczkowa,
urz. poczt. 3 klasy; stac. telagraficzna. Poczta
osobowa ze Sampelborka przez Mroczę do Na-
kła; poczta listowa do Nakła i do Tuszkowa.
M. zdawna posiadała kościół par. (Kod. dypl.
Muczk, i Rz., I: 124); przywilej miejski na pra-
wie magdeburskim otrzymała w 1393 roku.
Według regestr. pobor. pow. nakielskiego z r.
1578 M. płaciła szosu 9 zł, gr. 18, miała 17
rzemieślników w obrębie miasta i 5 na przed-
mieściu, Do przedmieścia należało 16 łanów
osiadłych, 4 zagrodników, dwa młyny o 4 ko-
łach (Pawiński Wielkopol:, I. 168). R. 1772
przeszła pod panowanie pruskie, W 1831r.
było 130 dm., 1082 mk., 460 kat., 384 ew.,
188 żydów. W r. 1837 ludność ogólna mia-
ła wynosić tylko 940 (?). W dobrach M.
osuszono łąki nad rz. Rokitką na obszarze 400
hekt., kosztem 60,000 mrk. Ulepszenie przy-
niosło wielkie korzyści wżawiększonych zbio-
rach siana. 2.) M., niem. Schónhausen, dom.,
pow. wyrzyski, 1842 mr. rozl.,5 dm., [12 mk,,
34 ew., 78 kat., 38 anałf, Gorzelnia parowa.
Poczta, tel. i gośc. na miejscu, st, kol. żel.
w Nakle o 11 kil. M. par., dek, bydgoski,
1200 dusz (1873 r.). M. St.
Mroczek i Huśpina 1.) niem, Erlenkof, osada

młyn., pow. ostrzeszowski, należy do gm. i
wsi Weronikenpol. 2.) M., wś, pow. ostrze-
szowski, 7 dm.. 66 mk., należy do wsi i gm,
Mostki, Poczta, tel. ist, kolei źel. w Ostrze-
szowie, M. St,
Mroczeń 1, wś, pow. ostrzeszowski; 3

miejsc: a) M., wś; kolonie: b) Borowno, e)
Joanka, 57 dm., 479 mk., 42 ew., 836 kat.,
144 analf, Grośc, na miejscu; poczta, tel. i st.
kol, żel. w Kępnie o 7 kil. 2.) M., dom., 7039
mr. rozl.; 8 miejsc: a) M., dom.; folwarki: b)
Borówno,'©) Baranów, d) Feliksów, e) Kopiec,
f) Łysiny, g) Murowaniec, h) Wesoła, pust-
kowie, 22 dm., 380 mk., 61 ew., 319 kat., 132
analf, Gorzelnia parowa, młyn parowy, Wła-
sność Juliana Wężyka. M. St,
Mroczenko, dok. Klein Mrotschno 1435 r.,

Kl, Moscken 1414 r., wś, pow. lubawski, st. p.
Nowe miasto, tamże par. ew., par. kat. i urz.
stanu cywilnego Mroczno, 4 mili odl. Ma
3965,05 mr. obszaru. W 1868 r. 99 bud,,
47 dm., 346 mk., 521 kat., 25 ew. Jest tu
szkoła kat., która r. 1067 miałą 64 dz. We-
dług wizytacyi Strzeszą z r. 1667 M. miało
60 włók. Krzyżackie ;księgi szkodowe z r.
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1414 donoszą, że wś tutejsza, zawierająca 40
włók, wiele ucierpiała w ostatniej wojnie (ob.
Gresch. d, St. Kulm, II, str. 161). M. należało
do klucza lubawskiego dóbr biskupich, ob. Lu-
bawa (V: 391). Ks, Fr.
Mroczewe, pow. płocki, gm, Kleniewo, pa-

raf. Zagroba. Spis urzęd. miejsc. gub. płock.
z 1881 r. nie wymienia tej miejscowości, po-
dawanej w dawniejszych wykazach.
Mroczki 1.) klekty, wś, i 2.) M. łopuchy, wś,

pow. nowomiński, gm. Chróścice, par. Kału-
szyn. M, klekty mają 35 mk, i 41 mr. M.
łopuchy 147 mk. i 180 mr. W 1827r. klek-
ty 1 dm., 7 mk,, łopuchy 13 dm., 96 mk. 3.)
M. wielkie, wś i dwa folw., i 4.) M., małe, wś
i folw., pow. kaliski, gm, i par. Staw, odl. od
Kalisza w. 23. M. wielkie, wś, dm. 8, mk.
78; folw. I, dm. 3, mk. 42; folw. II, dm. 1,
mk.8. W 1827 r. 13 dm., 120 mk. M. małe,
wś, dm. 3, mk, 12; folw. część II, dm, 2, mk.

_16; folw.cez. I i II[, dm. 3, mk. 58, W 1827r.
10 dm., 122 mk. Obie te wsie wymienia Lib.
Ben. Łask. (t. II, 65) i ks. regestr. pobor.
z 1579 r. według których w M. małych były
cztery cząstki szlacheckie (Pawiński, Wielko-
pol., I, 130). Obecnie folw. i wś M. wielkie
rozl. m, 648: gr. or.i ogr. mr, 510, łąk mr.
88, pastw, mr, 83, nieuż, i place mr. 22; bud.
mur. |, z drzewa 8. WŚ M. wielkie os. 28,
z gr. mr. 36. Folw.i wś M. małe rozl. mr.
316: gr. or. i ogr. mr, 288, łąk mr. 19, nieu-
żytki i place mr. 8; bud. mur. 3, z drzewa
6; płodozmian 10-polowy. Wś M. małe os,
10, zgr. mr.5. 5.) M., wś, pow. węgrowski,
gm. Wyszków ma 5 domów, 47 mieszk,,
226 mr. 6.) M. Stylongi, wś szlachecka nad
rz. Orż, pow. łomżyński, gm. i paraf, Szumo-
wo. W 1827 r. 6 dm., 45 mk. 7.) M. Kawki
18.)M. Zędźszewo, wsie szlach., pow. makowski,
gm. Sielec, par, Rożan. W 1827 r. Kawki9
dm., 63 mk., Rębiszewo 22 dm., 97 mk, 9.) M.
kamienny stok, wś szlach., pow. kolneński, gm.
Kubra, par. Przytuły. W 1827 r. wś rząd.,
12 dm., 70 mk. 10.) M., wś nad rz. Jurą, pow.
maryampolski, gm. Antonowo par. Pilwiszki,
odl. 25 w. od Maryampola, leży w pobliżu
Kozłowej Rudy, st. dr. żel. warsz.-petersb.;
ma 4 dm, 68 mieszk. 11.) M., ob. Jastrzę-
DBAŁ ©” Br. Ch.

Mroczki, część mka Korczyny (ob.).
Mroczków 1.) wś nad rz. Kamienną, pow.

konecki, gm. Blizin, par. Odrowąż. Odl. 22

w. od Końskich, liczy 47 dm., 249 mk., 344
mr. ziemi włośc. i 58 mr. rządowej. Na po-
czątku XVI w. należał M. do par. Gowar-
czów (Lib, Ben. Łask,, I. 695,7). Istnieje tu
piec wielki do wytapiania żelaza, wzniesiony
śród lasów należących do dóbr Blizina, Kra-

_ sny, Ohlewisk i rządowego leśnictwa Szydło -
wiec. Od dawna istniała tu dymarka przeta-  
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piająca rudy okolicznych lasów, z kopalń
Rendocin, Łaski, Mroczków. Dymarka ta
została przerobioną na piec wielki o jednej
formie przez ks, Michała Radziwiłła, właści-
ciela M. w r. 1778 r., jako tem świadczy
tablica znaleziona w fundamencie pieca przy
nowej odbudowie w r. 1836 z napisem „„Sie-
dliska z Radziwiełem ten fundament stawi
pieca, z Bogiem zaczyna, niech Bóg błogosła-
wi*. Wieś M. tytułem zamiany przeszła w r.
1828 od ks. Sapieżyny w posiadanie rządu.
W r. 1829 zakład wyrestaurowany kosztem
rządu, stale był czynny do r. 1836, w któ-
rym to roku d. 15 marca, wskutek wywarcia
się żelaza, pogorzał zupełnie. Odbudowany
i powiększony przez bank polski w roku 1836,
dla poruszania miecha cylindrowego, w braku
wody, miał dodaną maszynę parową o sile 12
koni, Wody dostarcza rz. Kamionka, dająca
początek rz. Kamiennej, W zakładzie tym
w r. 1876 pobudowano aparat dla ogrzewania
powietrzaidodano drugi miech cylindrowy.
Obecnie zakład, zostając w pełnym biegu,
produkuje rocznie surowizny od 80 do 100,000
pudów, używając do przetopu rud z kopalń
Dalejów, Piotr, Zapowiedź, Laski, 2.) M. goś-
cinny, folw. nad rz. Brzuśnią, pow. opoczyń-
ski, gm, Krzczonów, paraf. Opoczno, odl, 7
w. od Opoczna, Posiada pokłady rudy żelaz-
nej i kamienia piaskowca. Ma 5 dm., 56 mk,
1163 morg. W 1827 r. 7 dm., 69 mk. Wspo-
mina tę wś Lib, Ben. Łask. (I: 639). Folw. M.
gościnny, rozl. mr. 1122: gr. orn,i ogr. mr,
435, łąk mr. 39, pastw. mr. 55, lasu mr. 172,
zarośli mr. 373, wody mr. 1, nieuż. i place m,
45; bud. mur. 8, z drzewa 7; płodozmian 8-
polowy. 8.) M. ślepy, wś, pow. opoczyński,
gm. Krzczonów, par. Gielniów, odl. 8 w. od
Opoczna. Ma 35 dm., 212 mk., 655 mr. zie-
mi włośc, W 1827 r. par. Growarczów, 20 dm.,
152 mk. W XV w.te dwie wsie nosiłynazwy
M. wielki i M. mały, M. wielki był dziedzic-.
twem Zuzanny, córki Krystyna Magiera h.
Rawa, wdowy po Wojciechu z Bnina h. Ło-
dzia, 77 łanów kmiecych, z karczemnej roli
iod trzech zagrodników szła dziesięcina dla
prebendy bielejewskiej, z folwarku zaś dla ko-
ścioła w Gowarczowie. M. mały był własno-
ścią Hieronima, syna Pawła Bielowskiego h.-
Wilczekozy. Z trzech łanów kmiecych dzie-
sięcina dlą prebendy bielejowskiej, z folwar-

ku, zagrodników i ról karczemnych dlakościo-
ła w Opocznie (Dług, I: 359). Br. Ch.
Mroczkowice, wś, pow. rawski, gm, (ror-

tatowice, par. Sierzehowy, ma 184 mk., 22
dm., ziemi włośc. 387 mr. W 1827 r. 14 dm,,
94 mk, We wsi tej były dwie role, należące
do uposażenia par. w Sierzchowy i w począt-
ku XVI w. z dawna już istniał dwór szlache..
cki (Łaski Lib, Ben., II: 904).
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Mroczkowizna dok. Mroczkowyssna, wś,
w par. Kutno, obecnie nie istniejąca. Wspo-
mina ją Lib. Ben. Łaskiego (II: 480).
Mroczkowszczyzna, ob. Ziśnik mały, pow.

janowski,
Mroczno, dok. Mrotschno i Moschen, wśi

folw., pow. lubawski, st. p. Kurzątnik, leży
na wzgórzu, nad szosą do Nowego miasta pro-
wadząca. Lud tutejszy dzieli całą wś na trzy
części: pierwsza od wschodu aż do szkoły z0-
wie się Otchłań, druga od szkoły aż do kościo-
ła niebo, trzecią zowie piekłem, bo leży ni-
żej i ponieważ tu w jednym budynku mie-
szka aż 32 familii, Tutejszy drewniany koś.
ciół pod wezwaniem św. Macieja, pochodzi
z lr82r., poświęcony 1744r. W nowszym cza-
sie wzniesiono w nim stacyę krzyżową, dano
okna kolorowe i organy, W wieży, cynkiem
krytej, mieszczą się cztery dzwony; najwięk-
szy nosi następ. napis: „„Beatae Mariae Virgi-
nis—Jacobus Kowalkowski, Anno Domini
1640. Episcopus Culmen, et Pom. Casparus
a Działyn (Działyński) Dei Gra.* Drugi dzwon
jest bez napisu. Na trzecim czytamy: „Soli
(Deo) Gloria 1808. Franz Szczepański. Pro-
boszcz. Herbst fecit.* Czwarty zdobi następ.
napis: Joh. Rozwadowski, Parochus in Mrocz-
no. Fulnera frango, mortuos plango, vivos vo-
co. Me fecit Collier in Strasburg 1857.* Przy
kościele istnieje bractwo trzeźwości, założone
d. 22 pażdz, 1855 r. Do tutejszej parafii nale-
żą: Mroczno z 531 mk, kat, według szematyz-
mu dyecez, z r. 1867, młyn Wąs (19), Mro-
czenko (309), Sugajenko (202), Tama (57),
Trzein (196), Aleksandrowo (33), Straszewo
(140), Fijewo (18), Kowalik (200). W Kieł-
pinie jest filialny kościół pod wezw. św. Wa-
Wrzyńca, zbudowany w 1745 r., poświęcony
w r. 1932; do niego są przyłączone: Kiełpin
(282), Kłodzina, Wasioły (20), Rynek (107),
Żabieniec (61). R, 1867 liczyła tutejsza pa-
rafia razem 2155 dusz, a 1329 komunikantów;
r. 1884 było tu 2,869 dusz, Parafia tutejsza
należy do dekan. lidzbarskiego. Szkoły katol.
są w Mrocznie, dokąd należy i Wąs (101 dz.),
nauczyciel jest zarazem organistą; dziś są tu
2 klasy, około 180 dz., nowa szkoła zbudowa-
na w r. 1876; dalej Mroczenko (64 dz, 1867
r.), Kiełpin, do którego są przyłączone Grądy,
Wasiołyi Kłodzina (61), wreszcie Fijewo ze
Straszewem, Irzelnem, Tamą, Rynkiem, Maj-
danami i Zabieńcem (46 dz.). Za tak zwanem
Piekłem znajduje się lasek, gdzie chowają
tych, którzy nie zasługują na kościelny po-
grzeb, Obszaru ma M. razem z folw. 7352,55
magd. mor. W 1868 r. liczono 191 bud., 83
dm., 624 mk., 565 kat., 59 ew. Tutejszy okr.

urz, stanu cywiln. miał 1884 r. 1643 dusz,
W 1882 r. ur. się 99 dz. um. 68 osób, za-
warto 11 małżeństw. Wizytacya Strzesza 
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z r. 1667 donosi, że tu dawniej był kościół
wielkich rozmiarów, czego dowodem reszty
fundamentów, Owczesny zaś kościół był
drewniany, wystawił go proboszcz tutejszy
Jan de Prasnie r. 1589 za czasów bisk. chełm.
Kostki, Wielki ołtarz nie złej rzeźbiarskiej
roboty, wzniósł roku 1595 proboszcz Albert
a Biezun, a Jakób Kowalkowski chór, kazal-
nicęi dwa ołtarze, Pierwotnie był patronem
kościoła św. Maciej ap.; za czasów bisk, Ty-
lickiego (1595—1600) dodano jeszcześw. Mał-
gorzatę; kościół był wtedy kolacyi biskupiej.
Do probostwa należało 6 włók w 3 polach,
jedno pod Trzcinem, drugie pod Sugajenkiem,
trzecie pod Krzemieniewem. Prob. był Sta-
nisław Wojski, z dyecezyi gnieźnieńskiej.
Meszne płacić miały wsie następ.: 1.) M., obej-
mujące 102 włók, tu zbudowano niedawno
folw. osadzony na 17 włościańskich wł., 2)
Mroczenko, ma 60 włók i 9 posiadłości gbur-
skich, 3) Sugajno, własność magistratu chełm-
żińskiego ma 40 włók, 4) wś Kowaliki, do-
bra poddanych biskupich (bona feudalia vas-
sallorum Episcopalium) z 20 wł., dzieli się na
4 części, jednę posiada Jan Kowalkowski,
drugą Albert K., trzecią Maciej K., czwartą
Stanisław Zawacki, 5) wieś Trzcinna (dziś
Trzcin); w niej 2 szlach. posiadł. Jakóba
Szezyplińskiego i Adama Sułkowskiego; ma
włók 60; według wizyt. Tylickiego z r. 1597
tylko 52, 6) wś Straszewy ma 48 wł. We-
dług starszych dekretów bisk. z 1622 i 1626
mają wszyscy płacić od każdej obrobionej wł.
pół korca żyta i pół korca owsa mesznego, lu-
bawskiej miary. Do probostwa należą jeszcze
3 dodatki i łąka. Była tu i szkoła z ogrodem
dosyć obszernym; parafian było wszystkich
przeszło 200. Z prob. wylicza wizytacya je-
szcze kilku, są nimi: Maciej Groślieki, Kowal-
kowski, Klemens Giierlowski (1625 r.) i Ma-
ciej Molkowie, (ob. str. 377—379) Zwizyt.
bisk, Potockiego, r. 1706 spisanej, zestawiamy
dla uzupełnienia jeszcze następ. szczegóły:
W dzwonnicy wisiały 3 dzwony; łąka pro-
boszczowska w Trzcianie zwała się popówką.
Proboszczem był Łukasz Czoler; komunikan-
tów 340. Inna wizyt. bisk, Kostki z r. 1740

wykazuje, że w M. był kościół drewniany,
może przed 10 laty zbudowany, ze starą dzwon-
nicą i 3 ołtarzami, przeniesionymi ze starego
kościoła; koszta budowli kościoła poniósł bi-

skup Kretkowski; ołtarz zdobiły różne wota;
organista posiadał 1 włókę roli. Proboszczem
był Franciszek Naguszewski, który już 5 lat
był kapłanem, a 17 lat proboszczem w M.
(tamże, str. 730) Ciekawe notątki zawiera
także „inwentarz bisk. chełm.* z r, 1731, M.
było bowiem dawniej własnością bisk. chełm.
Stan wsi był wtedy następ.: |) Dwojaki sta-
re o dwu izbach, zgniłe, dach zły; w jednej
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izbie od pola mieszkał Michał Grorka, ogrod-
nik, w drugiej Mikołaj, ogrodnik, przy niej
stodółka stara; 2) Wojciech, dannik, pobudo-
wał się na pustej włóce; budynek dobry no-
wy w szącholec, stodoła w słapy dobra; sie-
dzi zą kontraktem i daje 10 zł., 1 kapłona i 1
gąsiora; chlewy i szopy dobre; 3) Jakób, gbur,
ma chałupę starą, złą, w szacholee, dach do-
bry, szopa przy niej zła, stodoła także. Pań-
skich wołów ma 4, konia i krowę; 4) Ma-
teusz, gbur, ma chałupę nową, dobrą; szopa
zła; stodoła o dwu klepiskach, dobra, załoga
wołów 4, koni 2, krowa 1. 5) Piotr Wrona,
gbur, ma chałupę starą, w węgieł okrągły;
szopa w zrąb okrągły, zła; wołów 4, koni],
krowa li 1 pług. 6) Kazimierz Kresa, gbur,
ma chałupę w szacholec, wcale złą; kozły u-

* padły, stodoła zła, szopa zła. 7) Jakób, wy-
budował sobie budę na pół włóku, daje z niej
dań i z ogrodu zł. 7*4. 8) Grburstwo po Woj-
ciechu gburze zostało puste, jest bardzo złe.
9) Wojciech, gbur, ma chałupę podwleczoną,
dach nowy; szopę w tyle, stodołę w węgły.
Załoga wołów 4, krowa i koń. 10) Stanisław,
ogrodnik, ma chałupę nową, dobrą. 11) Karcz-
mą stara w szacholec, stodoła w słupy stara,
o 2 sąsiekach a 1 klepisku; tu siedzi za pra-
wem wieczystem Marcin Stander. 12) Michał
Zabłocki, ogrodnik, ma chałupę starą złą, koło
niej stodoła zła. 13) Chrystyan, ogrodnik, sie-
dzi w dwojakach; w drugiej izbie Stefan dan-
nik, chałupa stara, stodółka w słupy (ob. str.
50—56). O folw. Mroczeńskim, posesyi pa-
na Raki, donosi toż samo żródło, że dwór w li-
chym znajdował się stanie; tak samo po części
i inne zabudowania. Inwentarz żywy był
następny: krów 2, miały być 4; cieląt 3, mia-
ło ich być 5; owiec rodnych 10; jagnąt 16;
wieprz l, świni 23; gęsiz gąsiorem 7; gą-
siąt 12; kokoszy z kogutem 7; kurcząt 17. R.
1731 płaci Adam Lamparski, który pod Lu-
bawą posiadał młyn biskupi, za to, że był
wolny od służby na koniu, 1 flor. do kościoła
w M. Przywilej ten wystawił mu bisk, Kucz-
borski r. 1617 (tamże, str. 48). Krzyżackie
księgi szkodowe z r. 1414 donoszą, że wś tu-
tejsza, zawierająca wówczas 88 włók, została
w ostatniej wojnie całkiem spalona (ob. Gresch.
d. St, Kulm., von Schultz, LI, 161); szkodę wsi
obliczono na 400 grzywien, kościoła na 100
grzyw., (str. 160). Kś. Fr.
Mroga, rz., dopływ Bzury, ma swój począ-

tek w lesie gałkowskim, w gm. Grałków, pów.
brzezińskiego. Na terytoryum Qrałkówka ma
jeszcze pozór strumyka, płynie bysto, kręto,
w kierunku płd.-wsch. i w tym kierunku

przepływa przez wieś Koluszki. Tu już przy-
biera charakter rzeczułki, zbiera wody kilku
bocznych strumyków i w Koluszkach po-
ruszą folusz i młyn. Dalej M, skręca na wsch.
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iw tym kierunku swego biegu obraca młyny
we wsiach: Lisowice, Tworzyjanki, Bronowi-
ce, Rogów. Do tego miejsca przepływa przez
grunta gliniaste i gliniasto-piaszczyste, co na-
wet odbijało się na jej mętnych wodach; za
młynem rogowskim nagle zwraca się na lewo,
przybiera kierunek północny, grunta gliniaste
zostawia po prawej stronie, po lewej zaś ma
szczerkowate i piaszczyste, Tutaj z prawej
strony obmywa grunta wsi Rogowa, z lewej
grunta folw, Michałowa, należącego do dóbr
Rogów. [I rzecz dziwna, te dwa folwarki, tak
blisko siebie położone, mają zupełnie różny
gatunek gleby: Rogów gliniasty, Michałów
piaszczysty, a linią demarkacyjną między nie-
mi stanowi rzeczka M. Charakterystyka ta
powtarza się i w dalszym biegu; z prawej
strony M. obmywa gliniaste grunta wsi Olsza
i cząstkowej wsi szlacheckiej Mrogi Górnej;
z lewej zaś grunta piaszczyste wsi Rozworzyna
i Mrogi Dolnej. Za wsią Mrogą rz. M, przy-
biera kierunek nieco płn.-zach. i tutaj zupeł-
nie już występuje z gruntów gliniastych,
przepływając wciąż przez grunta szezerkowa-
te i piaszczyste. Dno rzeki stopniowo zmienia
się z zamulonego w piaszczyste lub źwirowa-
te, woda staje się przezroczystszą. Dotychczas
M. płynęła ciągle w pow. brzezińskim; tu
wstępuje na terytoryum Jasienia, wsi nale-
żącej do księstwa łowickiego i położonej w po-
wiecie łowickim. Bieg jej przez grunta tej
wsi nie jest dłuższym nad pół wiorsty; na tej
wszakże przestrzeni stoi młyn i staw, należą-
cy do księstwa łowickiego. Dalej M. wraca
znowu w obręb pow. brzezińskiego, a miano-
wicie odgranicza najpierw wś Kołacin od wsi
Kobylina (gdzie wzdłuż stawu jest usypana
wielka grobla, legendowy ślad waśni sąsiedz-
kiej, dzieląca rzekę i staw na dwie części);
dalej obszar Kołacina od obszaru wsi kościel-
nej Kołacinka. W obrębie Kobylina stoi na
niej jeden młyn, w obrębie Kołacina drugi.
Na gruntach Kołacinka M. przybiera strugę
bez nazwiska i dalej płynie przez wś Kozioł-
ki, gdzie do niej wpada mała struga, zwana
Judką, rozgraniczająca Kołacinek i Kamień.
lu także znajduje się młyn wodny. W dal-
szym biegu wody M. oddzielają grunta wsi
Nagawek od gruntów wsi Kamienia, Janowai
Grodziska (tu obracają młyn) i grunta gro-
dziskie od dmosińskich, Na granicy Kamienia
iJanowa M. przyjmuje strużkę Ignatówkę, a
na granicy Nagawek i Dmosina strugę Pęche-
rek, Dalej przepływa przez grunta Dmosina,
gdzie znajduje się młyn a dawniej była ha-
mernią, następnie przez wieś Osiny, hamernię
Józefów (tu prócz tej fabryki porusza dwa
młyny i tartak) i wchodzi na terytoryum
osady Główno (młyn). Za Głównem przyj-
muje dwa dość znaczne dopływy: z lewej stro-
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ny Mrożycę, rzekę niewiele co mniejszą od M.,
a z prawej Zabrzeźnię (Brzuśnię?), znacznie
mniejszą rzeczułkę. Minąwszy Główno prze-
pływa przez Ziewanice, dalej przez Sopel
(młyn i przędzalnia) i odtąd aż do ujścia pły-
nie już w pow. łowickim, przez Ziewaniczki,

, potem Boczek, Cybulice (młyn), oddziela kol.
Skubiki od fol. Psary (młyn), odgranicza Psa-
ry od Waliszewa i płynie przez wieś Mrogę,
gdzie skręca na płn. wschód, Dalej płynie
przez os. Bielawy, wś Walewice (młyn) i na
gruntach Soboty wpada do Bzury. Długa
około 7 mil, szeroka od 10 do 30 łokci, M.
jest rzeką bardzo rybną, obfituje w szczupaki,
węgorze, okonie, miętusy, płocie, ukleje, kieł-
bie, wierzchówki, olszówki. W stawach natej
rzece leżących poławiają się karpie i liny.
Jest też dosyć bogatą w raki. Bieg na całej
długości bystry, dno nierówne i dla tego na-
wet łodzią pływać po niej nie można. Świę-
cicki w opisie Mazowsza twierdzi, że „szlach -
ta rawska jest nieustraszona, skłonna do
udziału w każdem bezprawiu; postrach dla
możnych, z dziką swawolą się bestwi, krew
rozlewając i siejąc pożogi, Szczególniej zaś
odznaczają się Pomrożanie; zwani tak od stru-
mienia Mrogi*, N. Przeźdz.
Mrogą 1.) Dolna, wś i fol., na lewym brz.

rz. Mrogi, pow. brzeziński, gm, Mroga Dolna,
par. Brzeziny, odl. od Rogowa 3 w., od Łodzi,
Łowicza i Rawy o 28 w., położona w nizinie
i dla tego też nazwana „„Dolną*, Fol. M. Dol-
na z częścią na M, Górnej, zdawna do niej na-
leżącą, obejmuje ogółem 393 mr., w tej liczbie
gruntu orn, 359'/ mr., łąk 141/, mr., zagajni-
ków 15 mr., ogrodu 4 mr. WŚ M. Dolna ogó-
łem ma 1961/ mr., w tej liczbie gr. orn. 182
mr., łąk 11 mr., nieuż. 31/, mr. Z prawej stro-
ny grunta gliniaste, z lewej szezerk. W 1827
r. było dymów 15; w 1864 r. 6 dworskich i
12 wiejskich; w 1883 r. 4 dwors, i 16 wiejs.
Mk. w 1827 r. było 128; w 1864 r. 238;
w 1883 r. 277, w tej liczbie kat, 268, żyd. 9;
czytać i pisać umie5. Jak głosi miejscowe po-
danie, na polach M, Dolnej była stoczoną bitwa
między wojskami polskiemi i szwedzkiemi,
czego dowodem są różnego kalibru kule, heł-
my, miecze i pieniądze znajdywane na prze-
ciwległych wzgórzach , okalających dolinę
rzeczki Mrogi. Dziesięciną snopową oddawna
składała M. z gruntów folwarcz. kościołowi
w Brzezinach, a z gruntów wiejs. kolegiacie
łowiekiej, jak o tem świadczy wizyta kościoła
brzezińskiego, w 1521 r. dokonana. Od 1817

"r. opłacała dziesięcinę pieniężną rocznie 20
złp. kościołowi w Kołacinku. W 1594 r, M.
dzielą się bracia Kacper i kś, Floryan Kro-
snowscy. Następnie należała do Wolińskich,
od których prawem dziedzicznem w XVIII w.
przeszłą w posiadanie Hipolita Pierzchały  
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Przeździeckiego, podczasz. gostyńskiego, Syn
tegoż Jan Przeździecki miecznik bielski, w 1775
r. M. Dolną z gruntami na M. Górnej za 16000
złp. zastawił na 3 lata Aleksandrowi z Mirca
Mireckiemu, komornikowi granicznemu raw-
skiemu, W 1782 r. właścicielem staje się po
śmierci Jana Przeździeckiego syn Tadeusz,
który w 1796 r. M. Dolną z częścią na M.
Grórnej, Kołacin, Starą wieś i Kobylin sprze-
dał Stefanowi Dobieckiemu za 218,000 złp.
Od tego zaś w 1804 r. kupił M, Dolną zgrun-
tami na M. Górnej za 59,000 złp. Piotr Gra-
biński, Następnie właścicielem był Adam, a
obecnie od r. 1873 Zygmunt Grabiński. Gmi-
na M. Dolna składa się ze wsi M, Dolna i Gór-
na, Józefów, Olsza, Rogów, Maryanów Rogow-
ski, Michałów, Rozworzyn, Przecław, Henry-
ków, Bielanki, Maryanów Kołacki, Syberya,
Kołacin, Kołacinek, Kotulin, Kobylin i Ko-
ziołki. Grmina M. Dolna należy do sądu gm.
okr. II, zasiadającego w Woli QCyrusowej.
W gminie są dwie szkoły w Kołacinku i Prze:
cławiu. Mk. w 1883 r. było 3852, w tej licz-
bie męż. 1861, kob. 1991. 2.) M. Górna, wś
szl, na lewym brz, rzeczki Mrogi leżąca, pow.
brzeziński, gm, M, Dolna, par. Brzeziny. M.
Grórna obejmuje ogółem 276 mr., w tej liczbie
gruntu or. 254 mr., łąk 15 mr., nieuż. 7 mr.
Grunta M. przeważnie gliniaste. M. Górna
składa się z 9 części szlacheckich, które, oprócz
jednej, zwanej Mostkami al, Zawadczyzną, nie
mają osobnych nazw. Do 1864 r. do M. Gór-
nej należała wś sąsiednia Józefów, na prawie
emfiteut. osiadła. Każden z właścicieli działów
M. Górnej pobierał czynsz od jednego lub paru
kolonistów Józefowa. W 1827 r. w M. Górnej
było 12 dymów, w 1861— 12, w 1883— 15.
W 1827 r. było 100 mk, kat., w 1864— 96,
w 1853— 100. Czytać i pisać umie 5; kowali
2-ch. Działy M. Górnej często zmieniały i
zmieniają swych właścicieli, najdłużej jednak
pozostawały w posiadaniu rodziny szlachec-
kiej Olszewskich. 3.) M. Bielawska, wśifol.
nad rz. Mrogą, pow. łowicki, gm, i par. Biela-
wy, odl, 2 w. od Bielaw, 20 w. od Łowiczą.
Ma 14 0s., 204 mk., z tych 30 na folw. i 174
we wsi. Obszar ogólny 2100 mr., w tem 790
roli or., 510 lasu, 280 zarośli, 200 pastw.i 200
mr. nieużytków. Wspomina M, Lib. Ben. Łask.
(II, 427). Według regestr. pobor. z 1576 r.
M., leżąca w pow, orłowskim, była w części
dziedziccwem Stanisława Tarnowskiego, pod-
czaszego łęczyckiego (Pawiński, Wielkop. II,
160) i miała 2 łany kmiece, młyn dziedziczny
o 2 kołach, zagrodnika i 4 osadników. W 1646
r. Stanisław z Popowa Witowski, kaszt. san-
domierski, ssta kowalski, zwoliński, krzeczo-
wiński, sprzedaje J. i M. Bykowskiemu z Byk,
kasztel. sieradzkiemu, sście kłodawskiemu i
przedeckiemu, klucz bielawski za 150000 for.

R
S
D

Z,
4



 

"Mro_

(m. Bielawy, wś Bielawy, Mroga). Do tej
sprzedaży w d. 13 sierp. 1645 przygotowany
spis wymienia: 2 budowle drewniane, browar
nad rzeką, śpichlerz, stodołę, oborę, bydła
sztuk 27, świń 38, gęsi 51, kokoszy 15, ka-
czek 19, indyk 40, poddanych kmieci osia-
dłych 4, którzy mieli koni 4, wołów 15, ogro-
dnik 1, młyn o 4 kołach. W 1662 r. dostała
się M. Janowi Władysławowi Bykowskiemu,
podczaszemu łęczyckiemu. Eug. Troj. i Ocz,
Mroków 1.) wś, pow. błoński, gm. Mło-

chów, par. Tarczyn, odl. 21 w. od Błonia.
W 1827 r. 22 dm., 248 mk.; obecnie ma 260
mk. Folw. M, z wsiami: M., Kossów, Wola
Mrokowska i Wólka Kossowska rozl. mr. 1748:
gr. or. i ogr. mr. 780, łąk mr. 91, ;lasu mr.
813, nieuż. i place mr. 56; bud. mur. 10, z drz.
28. WŚ M. os, 19, z gr. mr. 310; wś Kossów
os, 2, z gr. mr. 18; wś Wola Mrokowska os, 9,
z gr. mr. 192; wś Wólka Kossowska os. 12,
z gr. mr. 424. 2.) M., wś. pow. garwoliń-
ski, gm. Sobolew, par. Korytnica. Ma 44 dm,,
391 mk., 1024 mr. Wchodziła w skład dóbr
Korytnica. Br, Ch.
Mrokowa, ob. Mrukowa.
Mrokowice, dok. Mrokowicze, wś nieistnie-

jąca obecnie, stanowiła uposażenie kolegiaty
łowieckiej, a jednocześnie rościli sobie preten-
sye do dziesięcin z tej wsi proboszcze w Piąt-
ku. Lib. Ben. Łask. przy opisie prob. w Piąt-
ku (II, 419) nazywa ją pustką (haereditas
deserta), leżącą tuż przy gruntach miejskich
Piątku, a w drugiem miejscu, przy opisie dóbr
kolegiaty łowickiej, wymienia M. pod Piąt-
kiem jako sporną posiadłość (IL, 510).

Mrokowiec, uroczysko leśne w pow. nowo-
sądeckim, nad pot. Źdżarem, po nad którem
znajdują się okopy dla wozów dostępne, spa-
dzistością obronne a do grzbietu całego wzgó-
rza utwierdzone okrągłym nasypem, gdzie
była dawna strażnica, broniąca dostępu do
gór. Lud zowie ten szczyt teraz Huzarowym
wierchem z powodu klęski konfederatów bar-
skich, którą ponieśli 1772 r. od huzarów au-
stryackich, wkraczających z Węgier. To gro-
dzisko jest często celem wycieczek gości ką-
pielowych w Krynicy (czyt. u Morawskiego,
Sądecz., II, 78). Mac,
Mrokowska Wola, wś, pow. błoński, gm,

Młochów, par. Tarczyn. Ma 95 mk., 803 mr,
obszaru. W 1827 r. 3 dm., 30 mk.

Mrosen Gross i Klein (niem.), ob. Mrozy.

Mrotschno Gross (dok.), ob. Mroczno,
Mrowa, Mrowna, Rnowa, Kur, rz. w pow.

błońskim, ma początek na wschód wsi Zabia
Wola, płynie ku północy pod Grodzisk, Chle-
wnię i pod Tłustem wpada z lew. brzegu do
Rokitnicy. Długa w. 14. Niekiedy Mrową
nazywają Rokitnicę do ujścia (Ene. Org., gdzie
i Grodzisk i Rokitno leżą nad Mrową), a na-
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wet całą Utratę (ob.), jak na mapie sztab. i
hydr. Na mapie wydanej w końcu zeszłego
wieku p. t. „Okolica Warszawy w dyametrze
piąciu mil*, wykonanej przez Karola Perthes'a,
pułkownika i J. K, M. geografa a rytowanej
przez P. F. Tardieu, poczyna się powyżej Ra-
szyna i Falent rzeczka, nosząca nazwę Utraty.
Na innej mapie, obejmującej wojew. mazo-
wieckie a sporządzonej przed 1830 r., część tej
rzeczki od Pruszkowa do Płochocina zwie się
Mrową a następnie ta sama rzeka pod nazwą
Utraty wpada do Bzury. lnaczej na mapie
Perthes'a znajdujemy, tu Rnowa zaczyna się
powyżej Nadarzyna i Wielkiego Ruśca, bie-
rze w siebie bezimienną, płynącą od Podol-

szynia, Falent i Raszyna, pomiędzy Pęcicami
a Pruszkowem i nazwę swą zmienia już po za
granicami mapy. Przyczyną tych zmian na-
zwy mogło być połączenie dwóch koryt, które
dawniej obok siebie doliną płynęły. Prawdo-

podobieństwo takiego połączenia polega na
widocznych śladach dwóch a nawet trzech
koryt na łąkach pomiędzy Pruszkowem a Źbi-

|kowem, jako też pomiędzy Domaniewem a
Płochocinem, zatarte zaś zupełnie są te ślady
w miejscu gdzie połączenie koryt nastąpiło
skutkiem robót wodnych pomiędzy Źbikowem
a Moszną, dla utworzenia stawów pod mły-
nem, jako też skutkiem robót irygacyjnych,
dokonanych w ostatnich latach. Pomimo to
jednak do dziś dnia po bokach stawów są
rzeczki oddzielne, łączące się po za wsiami
Moszną i Domaniewem na gruntach wsi Groło-

szewa, graniczącej z Płochocinem, gdzie na-
zwy Mrowa i RKnowa giną. W. G.
Mrówczanka, przyległ. dóbr Kociszew (0b.).
Mrówczyk, kol,, pow. częstochowski, gm, i

par. Przystajń,
Mrowia góra, wzgórze w obrębie Barwał-

du górnego, w pow. wadowickim, ma 382 m.
wzniesienia; z pod tego wzgórza wypływa
potok Czarna.
Mrowiczna, kol., pow. łęczycki, gm. Pod-

dębiee, par. Tur, odl. od Łęczycy w. 23, dm,
10, mk. 87. W 1827 r. 10 dm., 53 mk. M.
wchodziła w skład dóbr Golice (ob.).
„Mrówieniec Wielki i Mały al. Mrowiniec,

niem, Mrowinitz, dwa wybud,, pow. chojnicki,
st. p. i kol. Rytel, par. katol. Nowacerkiew,
l milę odl., ewang. Tuchola, tamże sąd okrę-
gowy, okr. urz. stanu cywil. Raciąż. W 1868
r. 6 bud., 3 dm., 16 mk. kat., szkoła kat. Ra-
ciąż. Obszar wynosi 570'75 mr. magd. Roku
1870 złączono Mały M. z Wysoką. Kś,Fr.
Mrowina, wś nad rz. Pilicą, pow. konecki,

gm. Dobromierz, par. Stanowiska, odl. 43 w.

mk, Wspomina tę wieś Lib. Ben, Łask, (IL,

614). Folw. i wś M. rozl. mr. 294: gr. or.i ogr. mr. 156, łąk mr. 20, past, mr, 9, lasu mr,
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od Końskich. Ma młyn wodny, 18 dm., 147  
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768 Mro

95, nieuż, i place mr. 14; bud. z drz. 10; pło-
dozm. 8-polowy. WŚ M. os. 11, z gr. mr. 137.
Mrowiniec, dok. Mrovynyecz, wś, pow. wą-

growiecki, 12 dm., 73 mk., 6ew., 67 kat.,
28 analf. Poczta w Łeknie, st. kol. żel, i tel.
w Rogoźnie i w Budzyniu. 2.) M., folw., 8
dm., 118 mk., należy do gm. i dom. Rombczy-
na. Lib. Ben. Łask. wspomina M. jako wieś
w par, Łekno (I, 106). i M, St.
Mrowiniec, ob. Mrówieniec,
Mrowino al. Mrowin, niem. Joachimsfeld,

królewszczyzna i gm., pow. poznański, 4116
mr. rozl., 4 miejsc.: a) M., król.; folwarki:
b) Zmysłowo, e) Kokoszczyn, d) Przybroda;
17 dm., 344 mk.; 73 ew., 271 kat., 104 analf.
Poczta, tel. i kol. żel. w Rokietnicy o 2 kil.,
gośc. o 6 kil. 2.) M., wś, pow. poznański, nad
jeziorem, 42 dm., 386 mk., 9 ew., 377 kat.,
90 analf. Pod wsią na dnie jeziora są ślady
budowli palowych; dokoła cmentarzysko ur-
nami zapełnione. Wydobyto tu piękne brązo-
we naszyjniki, złożone z pierścieni poruszal-
nych i trzy breloki. Według regestr. pobor.
pow. poznań. z 1580 r. M. w par. Cerekwica,
miała dwie części szlacheckie: Jana Rosnow-
skiego z 4 łan. kmiecymi i 6 zagrodnikami i
Prokopa Mrowińskiego 2 łany, 5 zagrodników,
] osadnik owczarz, mający ćwierć łanu i 30
owiec. M, St,
Mrowiska 1.) wś i; Mrowiskie 'Kąty, wś,

pow. nowo-miński, gm. Dębe Wielkie, par.
Długa-Kościelna. W 1827 r. Mrowiskie Ką-
ty, wś rząd., 22 dm., 202 mk. Mrowisko, os.
karcz. (gm. Wiązowna), w 1827 r. 2 dm,, 23
mk. Ob. Cisie i Dębe Wielkie, 2.) M., pier-
wotna i właściwa nazwa dzisiejszej wsi Rowi-
ska, w pow. skierniewickim, którą wymienia
Lib. Ben. Łask. (II, 276 i 286) 'między dają-
cemi dziesięciny kościołowi w Skierniewicach.
Mrowisko, kol., pow. kolski, gm. Karszew,

par. Dębe, odl. od Koła w. 18, dm. 3, mk. 37,
„. Mrowisko, wyb., pow. lubawski, st. p. i
szkołą Łąkosz, par. kat, Lipinki, 1/, mili odl.,
ewang. Biskupice, W 1868 r. 4 bud., 2 dm,,
10 mk. ewang. Kś, Fr.
Mrówka al. Węgierka, rzeczka;około Prza-

snysza,
Mrówki, os, włośc. i poster. staży pogran.,

nad strum. Mrówki, pow. słupecki, gm. Wil-
czagóra, par. Wilezyn, odl, od Słupcy w. 29;
08. dm. 3, mk,)55; dwa poster. straży 3 dm.,
26 mk,
Mrówki, dok. Morofken, niem. Mrowken,

wś na pol.-prus. Mazurach, „pow, lecki, st. p.
Ryn, urz. stanu cywil. Orło. Ma 1421 mr.
obszaru. W 1856 r. 87 mk. R. 14381 nadaje
Jan v. Beenhausen, wójt rastemborski, An-
drzejowi z Salpiku 15 włók chełmiń. wraz
2% sądownictwem niższem. Dan w Kastemborku

(ob. Kętrz., O ludn. pol., str. 469). Kś. Fr,  

s Mro

Mrówla, pot., powstaje z połączenia kilku
strug spływających z obszaru Trzciany, w pow.
rzeszowskim, i łączących się na północnym ba-
giennym obszarze Trzciany; tak powstały potok
zwraca się na lekki płn.-wsch., przepływa płd.
obszar Bratkowic, opływa od płn. Kameszyn,
przys. gm. Swilczy, następnie od płd. wieś
Mrówlę i na granicy Mrówli i Rogoźnicy łą-
czy się z Osiną i Głogówką (ob.), tworząc
potok Czarną, dopływ Wisłoka. Zabiera od
praw. brzegu wody potoków Szerokiej i We-
sówki. Długość biegu wynosi 9 kil. Br. GQ.

- Mrówla, wś, pow. rzeszowski, z przys. De-
bry, leży w podmokłej równinie, 213 do 217
m.npm., na płn.-zachód od st. kolei arcyks.
Karola Ludwika w Rudny Wielkiej, nad po-
tokiem t. n., wpadającym z lew. brz, do Wi-
słoka, odl. od Rzeszowa o 11 kil., należy do
sądu pow, w Głogowie, ma par.'rz.-kat., szko-

łę ludową 1-kl. i kasę pożycz. gminną z kapit.
300 zł, w. a. Posiada 978 mk., z których 941
rz.-kat, a 37 izrael. Obszar więk. pos. Fr. Do-
lińskiego ma 359 roli, 71 łąk i ogr., 51 past,
i 4 mr. lasu; pos. mn. 466 roli, 263 łąk i ogr.
i 183 mr. past, Par. należała niegdyś do dye-
cezyi krakowskiej. Pierwotny akt fundacyj-
ny zaginął, ale 1496 r. odnowił fundacyą król
Jan Olbracht, poczem znowu 7 kwiet. 1676 r.
na sejmie koronacyjnym potwierdził i powię-
kszył uposażenie parafii król Jan III, Kościół
drewniany p. t. ś, Łukasza ewangielisty. Par.
należy do dyec. przemyskiej, dek. głogow-
skiego, ma dołączone Bratkowice, Budy, Lipie
i Zabójki, z ogólną liczbą 5772 rz.-kat., 2 akat.
i 96 izr, M. graniczy na płn, z Lipiem, na zach.
z Bratkowicami i folw. Zapolem, na płd. z Ka-
meszynem a na wsch. z Rudną Małą, Mac.
Mrowna rz., ob, Mrowa.
Mrowna, dok. Mrowiny, folw., pow. łęczy-

cki, gm. Gostków, par. Wartkowice, odl. od
Łęczycy w. 19, dm. 3, mk. 35. W 1827r.
5 dm., 70 mk, Zdaje się że M. nosiła daw-
niej nazwę Mrowiny i należała do par. Góra
św. Małgorzaty (Lib. Benef. Łask., II: 415).
Folw. M. rozl. mr. 210: gr. or. i ogr. m. 145,
łąk mr. 12, pastw. mr. 20, wody mr. 1, za-
rośli mr. 27, nieuż. i place mr, 5; bud. mur. 1,
z drzewa 18.

Mroze, niem., ob. Mrozy. | |
Mrozik, młyn, pow. nowomiński, gm. i pa-

raf. Siennica, ma 8 mk.
Mrozów, ob. Morozówka.
Mrozowa wola, wś, pow. węgrowski, gm,

Stoczek, par. Sadowne. Ma 41 dm., 514 mk.
i 1610 mr, obszaru. W 1827 r. było tu 38
dm., 248 mk. Folw. M. wola wchodzi w skład
dóbr Kołodziąż.

Mrozowice, kol. i os. karcz, nad rz. Gnidą,
pow. łęczycki, gm, Tkaczew, par. Parzęczew,
odl. od Łęczycy w. 10; kol. dm, 18, mk. 140,
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W 1827 r. 10 dm.,87 mk. Wchodziły w skład
dóbr Krzepocin, Wymienia tę wieś Lib. Ben.
Łask, (II: 357). Dziesięciny z niej szły na u-
posażenie kanonii i prebendy łęczyckiej. We-
dług regestr. pobor. z 1576 r. stanowiły M.
własność arcyb. gniezń. (Pawiński Wielkop.,
315% Br. Ch.
Mrozowice (rus. Morozowyczi), wś, pow.

samborski, 9 km. na płd.-zach. od sądu pow.
i urz. poczt. w Samborze. Na płn. leży Hu-
mieniec, na wsch. Torhanowice, na płd. Stra-
szewice, na zach. Torczynowice, na płd.-zach.
Wola Rejnowa (w pow. staromiejskim), Płd,
kończynę wsi przepływa Dniestr od płd.-zach.
na płn. W odl. ] km. na płn.-zach. od Dnie-
stru idzie z nim równolegle gościniec sambor-
sko-turczański, a o */ę km. na płn.-zach. od
gościńca stoją zabudowania wiejskie długim
szeregiem, Po za nimi wznosi się płn. część
obszaru coraz wyżej do 387 m. (dolina Dnie-
stru 327 m.), poczem ku płn. opada znowu.
W tej stronie wsi leży folwark, a wody za-
biera mała struga, płynąca na płn.-zach. i
wpadająca za obrębem wsi do Jasienicy, do-
pływu Strwiąża. Własn. mn. ma roli or. 431,
łąki ogr. 18, pastw. 51 mr. W r. 1880 było
296 mk. w gminie (między nimi 10 obrz. rzym.
kat.). Par. rzym.-kat. w Strzałkowicach, gr.-
kat. w Waniowicach. We wsi jest cerkiew
pod wezw. św. Jana Ewangielisty. Za czasów
polskich należała wieś do dóbr koronnych, do
klucza waniowskiego w ekonomii samborskiej
aziemi przemyskiej. W lustracyi z r. 1686
(Rkp. Ossol., N 1255, str, 102 i 103) czytamy:
,„„Ta wieś we wszystkiem równe i takież po-
winności odprawuje, czynsze płaci i insze
pańszczyznę robi jako i Waniowice. Oskarża-
li się poddani tych wsi, że na dziedziczne ma-
jętności różnych panów robić ich wyganiają,
ido tego tam pańszczyznę należytą. odprawi-
wszy, znowu z chleba na pańszczyznę do dwo-
ru waniewskiego onych wyganiają. Co że jest
rzecz nienależyta, ustawiamy, aby na inne
cudze pola i majęthości na roboty nie byli po-
ciągani, ale na swoim tylko folwarku zarabiać
powinni, albo gdzie indziej odrobiwszy pańsz-
czyznę do folwarku waniewskiegojuż robić za-
te dni nie będą powinni. Brogi stawiać po-

winni z łanu każdego po jednym, na które
brogi gdy do lasu jadą po drzewo, za pańsz-

czyznę im potrącić powinno, gdy zas napra-
wiają albo poszywają, bez pańszczyzny. A tych
brogów każdy swego poprawić powinien, aby
się zboże nie psowało.* W inwentarzu z 1760
r. (Rkp. Ossol.,M 1632, str. 148inast.) czyta-
my: ,,Wieś Waniowice i Mrozowice ma we-
dług ostatniej rewizyi osiadłości łanów 14, co
czyni ćwierci 56. [Ex praesentl revisione
accessit ad mentem decreti in fundo circa lu-
strationem scultetorum expediti ad acta (astr,

Słownik geograficzny. Tom VI — Zeszyt 70.
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Premisl. 1759 per oblatam porrecti ćwierci 4.
Videlicet gromadzkich robocznych 30, aren-
downych z przyłączonymi od sołtysów 30.
Z osobna popowskich ćwierci 8, sołtyskich 4.
Chlebnika ad praesens, którzy de nomine et
cognomine w rewizyi są wyrażeni, znajduje
się w obydwu w zwyż wymienionych wsiach
88, zagrodników 8. Czynsze czynią rocznie
400 zł. 6 gr. Powinności obu tych wsi: Ro-
bią z każdej ćwierci roboczej od południa wy -
chodząc dni 3 w tydzień, sprzężajem, który
ma wynosi na tydzień z ćwierci 30 półdzion-
ków 90. Zażen, zakos raz w rok z chleba,
alias każdy gospodarz od rana do wieczora od-
być powinien. Przędą z każdej ćwierci z pań-
skiego przędziwa po łokci 3, z ćwierci 60—=łok-
ci 180. Konopie pańskie moczyć, międlić
z ćwierci także roboczej po pół kopy bez
pańszczyzny, a czesać za pańszczyznę. Stróże
kolejno odprawują na noc bez pańszczyzny,
a we dnie za pańszczyznę, która potrącona być
powinna pół dnia za dzień. Orać swoim sprzę-
żajem, który ma z ćwierci roboczej na wiosnę
po lasek 6, a na ugor po lisek 7, w lasce być
powinno łokci 8. Drzew świątecznych dwa
razy do roku pokładać powinni po furze każdy
z chleba sprzężaj mający. Szarwarki do wy=
bierania przekopów młyna i jazów odprawo-
wać byli powinni, a że teraz młyn, woda
Dniestr oraz i jaz wyniosła, więc takowe

szarwarki do reparacyi dworu waniowskiego
proporcyonalnie odbywać powinni bez pań.
szczyzny. Zagrodnicy, których jest 8, na za-
grodach 4 siedzących, ci wszyscy na tydzień
od południa dni 8 odbywać powinni, czem
będą mieli, (iż zagrodnicy zażen i obkos każ-
dy w roku odbyć powinien. Gromady brogi
stawiać nowe i stare reparować bez pańszczyz-
ny, drzewo zaś na nie z lasu za pańszczyznę
wozić powinni, Dziesięcina z folw. waniow-
skiego na dwoje ile mała, to jest do kościoła
fary samborskiej z dziesiątej kopy snopów 40,
a do kościoła farnego staromiejskiego snopów
20, to jest trzecia część. Bydło gdy cudze na
pastwisko przyjmowane będzie, tedy od sztu-
ki na pastwisku kopaniach dają po kurze,
a gdy w ugorze błonnym pasie się, tedy złoty
i po kurze dawać powinni. Mielnicy: Waśko
i Iwan prócz czynszu wyżej wyrażonego

z gruntu pochodzącego, pańszczyzny tygodnio-
wej nie robią, jednak z siekierą do dworu na

robotę do naprawy chodzić mają, w czem ob-
ciążeni być nie powinni.* Lu. Dz.
Mrozowicze. wś, pow. brzeski; powierzch-

nia górzysta, grunt czarnoziem i glina, łąki
dobre, gaje; była tu parafia katolicka dekan,
brzeskiego.
Mrozówka 1.) folw. szl, pow. wileński,

w 5 okr. pol., o Ż1 w.od Wilna, I dm,, 6 mk.
katol, 2.) M., ob. Morozówka,

49     
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- oddzielony od dóbr Rzewnie.
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Mrozowo, dom., pow. wyrzyski, 876 mr.
rozl., 17 dm., 285 mk., 10 ew., 275 kat., 122
analf, Poczta, gośc., tel. i st. kol. żel. wś
Walden. Własność hr, Antoniego Bnińskiego.
Według regestr. pobor. pow. nakielskiego z r.
1578 M. stanowiło trzy części szlacheckie:
Jakóbai Mateusza Gliszczyńskich i Kaspra
Radzieckiego. W tych trzech częściach było

8 łanów osiadłych, trzy puste, 11 zagrodzia-
rzy, 1 rzemieślnik (Pawiński Wielk. I, 172).
Mrozy 1.) wś, pow. skierniewicki, gm. Ko-

rabiewice, par. Mszczonów, ma 138 mk., 347
mr. ziemi włośc. 2.) M. wś i kol., pow. nowo-
miński, gm. Kuflew, par. Kałuszyn, Jest tu
stacya dr. żel. warsz.-teresp., odl. 52 w. od
Warszawy. Piękne, lesiste i wzgórzyste poło-
żenie ściąga mieszkańców Warszawy na letni
pobyt. W 1876 r. było 241 mk,, obecnie wzro-
sła ludność i dochodzi niewątpliwie do 400
przeszło głów. Wieś ta należała do dóbr Ka-
łuszyn, urządzona kolonialnie, zamieszkała
przeważnie przez Niemców, ma ziemię żytnią,
lekką, grunta faliste, staw, młyn, 801 mr. ob-
szaru. Ludność ma znaczne dochody z wynaj-
mu mieszkań letnich i ze sprzedaży produk-
tów gościom tak stalemieszkającymjaki przy-
bywającym pociągami spacerowymi, przycho-
dzącymi tu w każde święto. 3:) M., wś, pow.
makowski, gm. Sielce, par. Różan, Odl. 15 w.
od Makowa. W 1827 r. 4 dm., 36 mk. Folw.
M. rozl. mr. 287: gr. or. i og. mr. 112, łąk mr.
8, pastw. mr, 20, lasu mr. 67, nieuż.i place
mr. 8; bud. z drzewa 7; folw. ten w r. 1878

Br. Ch.
Mrozy1.)al. Morozy wśnadstrum. Przesie-

łówką, pow. dzisieński, w 3 okr.pol., gm., okr.
wiejski i dobra QCzeress, o 13 w. od gminy
a 221, w. od Dzisny, 4 dm., 31 mk., w tej
liczbie 22 prawosł. i 9 kat. 2.) M., zaśc., pow.
dzisieński, w 8 okr,, gm. Druja, okr. wiejski
Krycewicze, o 7 w. od gm. a46 w. od Dzi-
sny, 2 dm., 27 mk. kat, (14 dusz rewiz.) 3.)
M., wś nad rzką Jaźnicą, pow. dzisieński, w 4
okr, pol., gm. Jazno, okr. wiejski Puciacin,
o14w. od Dzisny, 4 dm., 38 mk. (16 dusz
rew.); należy do dóbr Puciacin Korzeniow-
skich. 4.) M., zaśc. rząd,, pow. święciański,
w 4 okr. pol., o 32 w. od Święcian, 2 dm,,

_ 18 mk. kat. 5.) M., wś włośc., pow. wilejski,
w 1 okr, pol., o 44 w. od m, Wilejki, przy b.
dr. poczt. z m. Śosienki do gr. pow. bory-
sowskiego, 4 dm., 53 mk. 6.) M., wś włośc.,
pow. wileński, w 5 okr. pol., gm. Sołeczniki,
okr, wiejski Jaszuny, o 14 w. od gminy a 20
w. od Wilna, 11 dusz rew., należy do dóbr
Kiejdzie—Naborowskiceh. J. Krze.

Mrozy,część Obroszyna w pow. gródeckim.
Mrozy 1.) Wielkie,niem. Gr. Mrosen, wś,

pow. łecki, st. p. i kol. Ełk, około 5 km, odl.,
okr, urz, stanu cywiln. Selmętno. Ma szkołę; 

Mry

i256 mk. (1856 r.). 2.) M. Małe, niem. KŻ,
Mrosen, majątek chełm., tamże, obejmuje 140*78
ha roli orn. i ogr., 50'26 łąk, 19:35 pastw,,
13348 boru, 3:71 nieużyt., razem 347'58 ha;
czysty dochód z gruntu 1190 mrk. Gorzelnia.
R. 1473 nadaje Walter Kiekierzyc, wójt lecki,
Budziłowi (Butschil) na prawie magdeb. 15
włók wolnych od czynszu i tłoki nad jezior.
Selmętno pod granicą rygielską, z obowiąz-

kiem t służby zbrojnej, Dan w Fłku 1473 r.
(ob. Kętrz. „O ludn. pol., str. 451). 8.) M.
niem, Mroze, wyb. do Sierakowic należące,
pów. kartuski, st. p. Sierakowice. Kś. Fr.
Mrożyca, Moszczyca, rz. w pow. brzeziń-

skim; poczyna się pod wsią Lipiny, na zachód
Brzezin; od tego m. płynie ku północy pod
Niesułkowem, Nowostawami i na prost Głow-
na wpada z lew. brzegu do Mrogi. Długa 21
wiorst,
Mruczek, os. młyn. nad rz. Węgierką, pow.

przasnyski, gm. Karwacz, par. Bogate, odl.
06 w.od Przasnysza. Młyn wodny, 1 dm.,
4 mk,, 3 mg. gr. dobr., 8 nieuż,
Mruczyn, niem. Friedingen, domin., pow.

bydgoski 1911 mr. rozl., 10 dm.. 163 mk,,
37 ew., 126 kat., 68 analf. Stac. poczt. i kol.
żel. w Kotomierzu o 4 kil., gośc. o 4 kil,

Mruczyn (według Kętrz.) miejscowość
w pow. świeckim; w urzędowych spisach nie
zamieszczona, _
Mrukowa al. Mrokowa, wś w pow. jasiel-

skim, odl, 6:8 klm. od Źmigroda, leży w oko-
licy podgórskiej, lesistej, 384 npm., nad bez-
imiennym dopływem Wisłoki z lewego brze-
gu. Podług Siarczyńskiego (R.ps. bib. Ossol.
N. 1825) zawiązkiem osady było grodzisko
na skalistej, wysokiej górze,októrej powiada
Długosz, że się wznosi nad Zmigrodem i w je-
go czasach miała na sobie ślady starożytnego
grodu. Ludność należy do par. rzym.-kat.
w Samoklęskach i wynosi 425 głów. Posiadł,
więk. ma $69 m. lasu; pos. mn. 342 m. roli,
64 m. łąk i 106 m. past, Gleba złożona zczer-
wonych ropianieckich iłów, wskazujących
formacyą eoceniczną, Kopalnia nafty zajmu-

je 32 hekt. i jest podzielona między dwa przed-
siębiorstwa, które w 1881 r. wyprodukowały
1212 cetn. metrycznych nafty. M. graniczy
na wschód z Brzeżową, na północ z Samoklę-

skami a na południe i zachód ciągną się ob-

szerne lasy, pokrywające pasmo zwane Ma-
górą. Mac.

Mrylewszczyzna, nieistniejąca dziś wś
w płd. części pow. nowograd-wołyńskiego,
w pobliżu Połonnego, w gminie połońskiej; ob.
Arch, J, Z. R., cz. VI, t. I: 290.

Mryn, mko nad rz. Ostrem, pow. nieżyński
gub. czernihowskiej, o 22 w. na zach, od Nie-
żyna, 268 dm., 1,617 mk. Niegdyś mko sot-  
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ni kozackiej, jako setnik której wymieniony
jest w dokumentach Kuźma Jakimow.

Mrzanka, rzka w pow. borysowskim, do-
pływ Berezyny, leży nad nią zaśc. Kudrzyn.

Mrzeza, była to nazwa pewnego gatunku sieci
rybackich (Lib. Ben. Łaski, I, 178).

Mrzezin 1.) niem. Bresin, dok. Merezina,
Mneszyna, Mresyna, wś pod Oksywiem, pow.
wejherowski, st. poczt. i kol. żel. Rekowo o 8
km. Obejmuje wraz z Mrzezińskim młynem
12 gburskich posiadł. i 15 zagród, czyli 4 wł;
252 mk., 244 kat., 8 ew., 25 dm. Par. kat. i
ew. Puck; szkoła w miejscu. Od! od m. pow.
21/, mili. Okr, urz. stanu cywiln, Rzucewo.
2.) M., król. domena fiskalna, tamże, obejmuje
51 wł.21 m., 104 mk., 100kat., 4 ew. 5 dm,,
roli orn. i ogr. 200:82 ha, łąk 163'37, pastw.
16:67, nieuż. 12-20. Czysty dochód z gruntu
3879 mrk. Hodowla owiec fryskiej rasy;
mleczarnia. 3.) M. al. mrzeziński młyn nad
Redą, posiada hamernią i śluzę fiskalną. Obfi-
ty połów łososi i węgorzy przynosi nie mały
zysk. M. liczy się do prastarych osad. R.
1178 d. 18 marca nadaje Sambor klasztorowi
oliwskiemu dziesięciny z jazu na łososie w M.
(decimam piscationis de clausura in Merezina);
ob. Perlbach: P. U. B, str. 4). R. 1283 nada-
je Mestwin bisk. kujawskiemu prócz innych
wsi i połowę Mrzezina z jazem na Redzie, wol-
ną od wszelkich ciężarów (tamże, str. 328i
Kujot: O mająt. bisk., str. 37 1 39). Lustra-
cya z r. 1678 donosi, że wtedy na folw. mrze-
zińskim było 21 sztuk bydła rogatego, dalej 7
świń, 23 gęsi i 10 kur. R. 1655 wysiano na
zimę żyta łasztów 21/,,i korcy 61/4; r. 1656
zaś zboża jarego jęczmienia | łaszt i 9 korcy,
owsa 1'/, łaszta i 1'/, korca, grochu 27/, kor.,
tatarki 8'/, kor. (manuskrypt w Pelplinie).
W spisie wsi należących do klasztoru w Kar-
tuzach spotykamy iM. pod 1670 r.; ob. Kar-
tuzy. 1 SRP

Mrzygłód, dok. Mrzigłod, os. miejska nad
rz. Wartą, pow. będziński, gm. Poręba mrzy-
głodzka, par. Mrzygłód. Leży na prawo od
linii dr. żel. warsz.-wied., między Myszkowem
a Zawierciem, w nizinie na lewym brzegu War-
ty. Posiada kościół par. murowany, szkołę
początkową ogólną, dom przytułku dla 3 star-
ców. W 1827 r. 152 dm., 1079 mk., w 1860
r. 161 dm., 1,362 mk. (320 żydów), obecnie
175 dm., 1240 mieszkańców i 1242 morg.
ziemi do osady należącej (w tem 323 or-
nej). Według Lib. Ben. Dług. (II: 217) M.
już w połowie XV w. był miastem (oppidum),
mającem kościół par. drewniany. Miasto Za-
łożone zostało widocznie na części wsi t, n.,
gdyż Długosz obok miasta wymienia wieś te-
go nazwiska, Miasto i kilka przyległych wsi
stanowiły dziedzictwo Jana Pileckiego h. Le-
liwa, stryja Elżbiety z Pileckich Granowskiej,  

 

Mrz 171

żony Władysława Jagiełły. Miasto miało 27
łanów, z których 9 gorszych i nieżyznych pła-
ciło po 4 grosze, zaś 18 lepszych po 8 groszy
na rzecz proboszcza. Założycielem miasta byli
zapewne ciż sami Pileccy Leliwiei. W XVII
w. M. przeszedł w ręce Warszyckich, z tych
Stanisław ,kaszt. krakowski, wzniósł na miej--
scu drewnianego obecny murowany kościół
w 1680 r. Dobra M. al. Poręba Mrzygłodzka
składały się w 1866 r. z folw.: PorębaMrzy-
głodzka, Dziegciane, Niwki, Mrzygłódka, Pa-
piernia, Marciszów, Zawiercie wielkie, os.
miej. Mrzygłód, wsie: Poręba Mrzygłodzka,
Marciszów, Krzemenda, Dziegciane, Mrzygłod-
ka, Zawiercie wielkie i małe, Łośnia i Niwki
i miały rozl. mr. 7,758: gr. or. i ogr. mr.1458,
łąk mr. 252, pastw. mr. 524, lasu mr. 3,765,
zarośli mr. 1814, nieuż, i place mr, 445, Os.
miej. M, os. 318, z gr. mr. 1,279; wś Poręba
Mrzygłodzka os. 148, z gr. mr. 1456; wś Mar-
ciszów 0s, 43, z gr. mr. 433; wś Krzemenda
os. 28, z gr. mr, 249; wś Dziegciane os, 31,
z gr. mr, 218; wś Mrzygłódka os. 94, z gr.
mr. 899; wś Zawiercie wielkie i małe os. 48,
z gr. mr. 564; wś Łośnia os. 46, z gr. mr.
416; wś Niwki os. 81, z gr. mr. 651. M. par.,
dek. będziński dawniej siewierski, 4,289 dusz.

Mrzygłód, po rus. Mrihołod, mko, pow.
sanocki, na lewym brzegu Sanu, 276 m. npm,,
w dolinie otoczonej lesistemi górami, od płn.
Przysłopem 449 mr., od zachodu Polankami ze
szczytem Korbek 501 mr. i Turzy potok 530 m.,
od płd. lasem Chmieliną 564 m., po prawej
stronie Sanu zamyka widok góra Zaryska 482 m.
Otwartym jest horyzont tylko w stronie
północnej, gdzie M, graniczy ze wsią Hłum-
cza. Prawy brzeg Sanu jest w tem miejscu
wyższy i stromy; tam leży wieś Tyrawa so0l-
na. Ubogie, przeważnie drewnianemi domka-
mi zabudowane miasteczko ma 623 mk.,w tem
394 rzym.-kat., 145 gr.-kat. i 123 izr. Posiada
kościół murowany parafialny, drewnianą cer-
kiew gr.-kat., dawniej parafialną, teraz zaś
przyłączoną do paraf. w Hłumczy, szkołę lu-
dową jednoklasową i fundusz ubogich, pod za-

rządem proboszcza rzym. kat. Majątek tego
funduszu wynosi 550 zł w papierach warto-
ściowych. Ludność trudni się garncarstwem.
Jest tu fabryka fajansu i sztejngutu (Tatomir

Geogr. Galic., 98). Oprócz tygodniowych tar-
gów odbywają się w M. doroczne jarmarki 19
stycznia, w dzień po Bożem Ciele i 16 sierp-
nia, (Głównym artykułem handlu jest płótno
wyrabiane w okolicy. Podług dawniejszych
wskazówek, mianowicie Haqueta, ma się wgó-
rach znajdować ruda żelazna, sól, margiel i

piaskowiec, Siarczyński (Rks, bib. Ossol, nr.
1825) powiada, że w M. są obfite pokłady ole-
Ju skalnego, teraz jednak niema tam żadnych
kopalń ani śladów nafty. M. został założony
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ną gruntach wsi Tyrowa za Władysława Ja-
giełły, tradycya zaś niesie, że niedługo po r.
1410, w tym bowiem roku miał ten król ery-

_ gować parafią i zbudować drewniany kościół
p. t. Rozesłania Apostołów, na pamiątkę odnie-
sionego 15 lipca zwycięstwa pod Grunwaldem
nad zakonem niemieckim. W przywileju tego
króla z r. 148] (Baliński, Starożytna Polska,|
II, 677) czytamy: „Gdy świeżo miasto Tyra-
wa we wsi tegoż nazwiska utworzone zostało,
pragnąc przyczynić się do rychłego wzrostu
tej osady, ustanowiliśmy targ we wtorek, jar-
marki zaś na tydzień przed Zielonemi święta-
mi i przed Narodzeniem N. P. M. wedle praw
i zwyczajów w Sanoku i Krośnie istniejących,
Podług $iarczyńskiego (1. c.) w owym czasie
była Tyrawa własnością królewską, gdyż
pierwotnijej właściciele Pileccy zamienili ją
z ks. Opolskim na Kańczugę i Tyczyn. Tenże
autor (1. c.), opierając się na nieznanych nam
źródłach, utrzymnje, że dopiero w 1434 r. zbu-
dował Władysław III kościół. W 1547 r.
przeniósł Zygmunt I jarmarki na Boże Ciało
i św. Bartłomieja, gdyż dla jarmarków w są-
„siednich miastach nie świetnie się udawały,
a nadto przyczynił trzeci na Nowy rok. W r.
1624 był M, starostwem niegrodowem; lustra-
cye zowią go Tyrawą alias Mrzygłód. Ta dru-
ga nazwa została zapewne nadaną miastu przez
Pileckich, dziedziców Mrzygłodu, stanowiące-
go jedną zich głównych siedzib (w dzisiej-
szym pow. będzińskim). Napad Tatarów r.
1624 zniszczył kościół i miasteczko zupełnie.
Większa część mieszczan popadła w niewolę
lub rozproszyła się po innych osadach, resztę
zebrał po pogromie starosta i pomógł im do
pobudowania nowych domów. Lustratorowie
zastali w trzy lata później, t. j. wr. 1627, tyl-
ko 44 mieszczan. Każdyz nich oddawał do
skarbu na Boże narodzenie i na Wielkanoc po
pół korca owsa, po 2 kur, 12 jaj i kwartę ja-
gieł, Cały zaś dochód z palenia gorzałki przy-

_ nosił 3 zł, i 18 gr. W 1640r. zbudował Stani-
sław Warszycki późniejszy kaszt, krak, muro-
wany kościół, Wojny szwedzkie zniszczy-
ły miasto powtórnie. . Lustrącya z r. 1665
została już tylko kilkanaście luźnych chałup,
w których mieszkało 20 gospodarzy. Dla pod-
niesienia miasta uwolniono mieszkańców od
podatków. Nie wiele to pomogło, bo częste wy-
lewy Sanu niszczyły często tę osadę. W 1758
r. był tenutaryuszem starostwa mrzygłodzkie-
go Ignacy z Hyżowa Romer. Za naszego wie-
ku, powiadają lustratorowie w r. 1758, raz
Ban tak dalece zniszczył miasto, że tylko je-
den dom, dwór, kościół murowany i cerkiew
pozostały na miejscu. Gleba jest urodzajną i

_ żyzną a średnioroczny dochód przynosił 4,003
zł. 21 gr. ,,Wójtostwa originaliter są kniaż-
stwa, od popów wołoskich kniaziami się nazy-  
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wających,mają vocabulum. Ci popi za przywi-
lejem starosty lasy wyrąbując gruntów doby-
wali i one osadzali, Kraj na łany kniażstwa
podzielone i od kilkuset lat sukeesorom od
tychże kniaziówpochodzącym dawane, ale te
pokolenia już dawno zeszłyi żadnej z tej krwi
niemasz osoby; teraz prawdziwi nacyonalni
górnicy za wyrobieniem sobie królewskich
przywilejów wójtostwa seu kniażstwa dzierżą
irozrodziwszy się po kilkunastu na jednem
wójtostwie siedzą.'* Po rozbiorze Rzplitej prze-
szło starostwo mrzygłodzkie na własność rzą-
du austryackiego. Należały doń: Dębna, Ułucz,
Groszówka, Dobrai Szczawne, a nadto wój-
tostwa: Turzańsk, Prełuki, Duszatyn, Michów,
Wola michowska, Smolnik, Szczerbanówka,
Balnica, Solina, Rozłuki, Czystohorb, Jawor-
nik, Rzepeck i Ustrzyki górne. Później zostało
starostwo częściowo rozprzedane prywatnym
osobom. Teraz jest właścicielem większej po-
siądłości w Mrzygłodzie izraelita Izrael Kna-
uer, O par. rzym. kat. należy jeszcze dodać,
że wr. 1729 przyłączył biskup przem. Ale.
Fredro to beneficyum scholastykowi kolegia-
ty w Brzozowie, ale po zaborze Galicyi zosta-
ła ta kolegiata rozwiązaną a probostwo resty-
tuowane. Ta parafia należy do dyec. przemy-
skiej, dek. liskiego, obejmuje teraz 12 miejsceo-
wości, mianowicie: Dębną, Dobrą, Grroszówkę,
Hłumczę, Kreców, Lachawę, Lisznię, Łodzinę,
Siemiuszową, Ułucz, Tyrawę solną i Wolę
Krecowską. Ogólna liczba mieszk, w parafii
wynosi, prócz gr.-kat. 16/5 rzym.-kat.i 216
izraelitów, Więk. pos. ma obszaru 105 mr. ro-
li, 27 mr. łąk, 58 mr. pastw. i 25 mr. lasu;
pos. mn. 406 mr. roli, 41 mr, łąk i 151 mr.
pastw. Mac.

Mrzygłód, os., pow. mogilnicki, 2 dm., 18
mk.; nal. do gm. i kol.: Dębowice. Poczta, tel.
i st. kol, żel. w Gnieźnie. M. St.
Mrzygłódka, wś włośc., pow. będziński,

gm. Poręba Mrzygłodzka, paraf. Mrzygłód,
W 1827 r. 70 dm,, 520 mk., obecnie 90 dm,,
633 mk., 899 mr. ziemi,

Mrzygłodzka Poręba, wś i folw. nad rz.
Czarną Przemszą, pow. będziński, gm. Poręba
Mrzygłodzka, par. Ciągowice. Leży przy dro-
dze z Zawiercia do Siewierza, w odl. 7 w. od
Mrzygłodu a 21 w. od Będzina. Posiada urz.
gminny, szkołę początkową, wielki piec Zu-
zanna, założony w 1837 r. a odbudowany w r.
1859. W 1827r. było tu 125 dm. i 858 mk.,
obecnie wś ma 161 dm., 1288 mk,, 1456 mr.
ziemi (1016 mr. ornej); folw. 18 dm,, 45 mk.,
3887 mr. (w tem 374 mr. ornej); własność
Prinzheima. Mrzygłódzka Poręba, gmina, na-
leży do sądu gm. okr. II[ w os. Siewierz, st.
p. Zawiercie ma 4,873 mk,

Mrzygłody 1.) grupa domów w Lubyczy



 

Msc

kameralnej, pow. Rawa ruska, 2.) M., część
Werchraty, pow.Rawa ruska,
Mścibówal. Mścibowo, w dok. Mścibóż, Mści-

hów, Mścibohów, mczko nad rz, Hniezną, pow.
wołkowyski, w 4 okr, police. rosskim, gm. M.,
o 24 w. od Rosi, o 16 na płd.-zach. od Woł-
kowyska a 75 od Grodna, przy drodze biało-
stockiej; 990 mk, (188 męż, i 502 kob.), w tem
340 żyd. Cerkiew, kościół kat.; dwa doroczne
jarmarki na konie i bydło, Dawniej był tu

obronny zamek drewniany śród bagien. Sta-
rożytny to gród słowiański, podobnie jak Gro-
dno i Nowogródek, równeż z niemi losy dzielił
w XII i XEII w., stawszy się w końcu nie-
zmienną własnością litewską. Po zgonie Zy-
gmunta Augusta panowie rada w. ks. litew.
zjechali się tu w 1572 r. dla naradzenia się
o utrzymanie porządku w kraju podczas bez-
królewia i zabezpieczenie granic. Przybyli też
do nich i panowie z Korony: Piotr Zborowski,
wojew. krakowski, i Jan Tomieki, kaszt. gnie-
Źnieński, wzywając Litwę o przystąpienie do
konwokacyi i wspólnej elekcyi przyszłego
króla. Senatorowie litewscy odpowiedzieli, że
muszą wpierw zasięgnąć zdania szlachty w tej
rzeczy, dodali jednak, że w przywileju unio-
wym nie było mowy o konwokacyi a tylko
o samej elekcyi. Ządali wreszcie zwrotu Pod-

lasiai Wołynia, oraz ażeby moneta litewska
miała wolny obieg w Koronie. Walniejsze
jeszcze narady odbyły się w M. w 1576r,
gdy po odjeździe Henryka Walezyusza waha-
no się w wyborze pomiędzy Batorym a Ma-
ksymilianem. Zgodzono się w końcu na Ste-
fana Batorego, a Jan Kochcieki, Czech, przy-
były tu od Maksymiliana, z niczem wyjechać
musiał. Królowa Bona wzniosła w M. kościół
katol. drewniany pod wez, Ś. Jana Chrzciciela,
W 1700 r. uległ spaleniu, poczem odbudował
go w 1715r. Kazimierz Ogiński, ssta mści
bowski. Budowa ta okazała się z czasem nie-
trwałą tak że w 1770 r. musiano ją przebu-
dować; w 1849 r. uszkodzona przez gwałto-

wną burzę, została odnowioną staraniem ów-

czesnego proboszcza i parafian. W 1880 r.
kościół został znów odnowiony przez kś, prob.

Tomaszewicza i pp. Tołoczkę i Jelskiego. Jest

on dość obszerny, ma 48!/ą łokci długości a 19

szerokości, oprócz przybudowanej z boku ka-

plicy. Najdawniejsze księgi metryczne pocho-
dzą z 1687 r. Miasto zrujnowane przez ogien,

uwolnione było w 1654 r. na lat cztery od
wszelkich podatków i stanowisk wojskowych,
Podług lustracyi z 1569 r. M. był głównym
folwarkiem rozległych dóbr stołowych kró-
lewskich. Następnie z przyległościami I wsią
Burzyce stanowił starostwo niegrodowe, któ-
re podług spisów podskarbińskich z 1766 r.
posiadał Brzostowski; opłacając zeń kwarty
złp. 2727 gr. 7. W dokum, wymieniany jest   

Mse 778

jako ssta Jan Hornostaj, Dziś folwarki dóbr
M. rozdzielone są między włościan, Gmina M,
liczy 1037 dusz. Powierzchnia wzgórzysta,
lasy, krzaki, łąki i bagna; grunt piaszczysty i
zwirowaty. Przerzynają rzeki: Naumka, Szon-
tówka, Kwaterska, Torbuczowska, Montówka,
Swisłocz. Par. prawosł, liczy 945 wiernych

(461 męż. i 484 kob.); katol, ma 2946 wier-
nych (1476 męż. i 1470 kob.)i ma, oprócz ko-
ścioła paraf., kaplicę w Wilczukach i kaplicę
na cmentarzu grzebalnym. Ob. Pamiat. Kijow.
Arch, Kom., t. IL, cz, 2: 90. J, Krz,
Mścibówka, rzka w pow. wołkowyskim,

dopływ rz. Gniezny al. Hniezny.
Mścichowo, dok. Mszczychowo, wś w par.

Wieleniu, pow. turecki. Wspomina ją Lib.
Ben. Łask, (I, 360). Dziś nie istnieje,
Mścichy 1.) al. M. Jagłówek, wś i fol. nad

rz. Klimaszewnicą, dopływem Biebrzy, pow.
szezuczyński, gm. i par. Radziłów, odl. 21 w.
od Szczuczyna, leży na samej granicy od gu-
bernii grodzieńskiej, na wzgórzystej krawędzi
zamykającej szeroką, błotnistą dolinę Biebrzy.
W 1827 r. było tu 25 dm., 157 mk.; obecnie
M. fol. i wsie M, Jagłówek i Klimaszewniea
rozl. mr. 551: gr. or. i ogr. mr. 305, łąk mr.
94, past, mr. 78, lasu mr. 25, zarośli mr. 40,
nieuż, i place mr. 9; bud. mur. 9, zdrz, 11;
są pokłady torfu. Wś M. Jagłówek os. 36,
z gr. mr. 397; wś Klimaszewnica os. 3, z gr.
mr. 6. 2.) M., wś nad rz. Brok, pow. mazo-
wiecki, gmina i par. Wysokie Mazowieckie,
W 1827 r. par. Dąbrowa, 7 dm., 40 mk,

Mścin, niem. Mszin al. Mszyn, dok. krzyż,
Schein, wyb., pow. lubawski, st, p. Kurzętnik,
par. kat. i ew. Nowe miasto 1!/, mili odl.,
szkoła Tereszewo; zawiera 56037 magd. mr.
obszaru. W 1868 r. 6 bud., 2 dm., 7 mk, ew.
Za czasów krzyżackich należał M. do wójto-
stwa bratyańskiego (ob. Kętrz., O ludn. pol.,
str, 88). Według szem. dyecezyal. z r. 1867

było w M. 14 dusz kat. Ks. Fr,
Mściochów, kol., pow. turecki, ob. Czepów

Dolny,

Mściów, u Dług. Msczyów i Msczyuyów, t, j.
Mszezujów, 0d imienia Mszczuj, wś i fol. nad rz.
Wisłą, pow. sandomierski, gm. Dwikozy, par.
Sandomierz, odl. 6 w. od Sandomierza, ma 15
dm., 127 mk, 520 mr. ziemi dwor. i 91 mr.
włośc.; młyn wodny. Folw. M. oddzielony
w 1879 r. od dóbr Kamień Mściowski. W 1827
r. Żl dm., 164 mk. Wspomina tę wś Długosz
(I, 375 i II 312) jako dziedzietwo Jakóba
z Konieepola h. Pobodze. Br, Ch,
Mściowski Kamień, ob. Kamień Mściowskż.
Mściska, folw. nad rz. Mentulą, odnogą

Wieprza, pow. łukowski, gm. i par, Łysobyki.
W 1827 r. par. Kock, 5 dm., 16 mk.; obecnie
ma 281 mr. obszaru, w tem 85 ornej ziemi,
103 łąk, 71 past., 12 mr. nieuż. i placów; 4
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bud, drewn. Spis urzędowy miejsc. gub. sie-
dleckiej (z 1876) nie podaje tej miejscowości.
Mścisław, Móścisławi, po ross. Mstisławi,

w dok. łac. Mseislavia, miasto pow. gub. mohy-
lewskiej, niegdyś stolica udzielnego księstwa,
a od 1566 do 1772 r, m. główne wdztwa mści-
sławskiego, na prawym brzegu rz. Wiechry,

w pobliżu płynącej Soży, leży
pod 50" 1” płn, szer, i 490 24” wsch, dłg. geog,,0 755*/, w. od Petersburga, 486 w. od Mo.skwy i 1897 w. od Mohylewa po trakcie
pocztowym na Horki, a 95 w. po b. drodze naRiasnę i Suchary. W 1880 r. było 12 dm,mur, i 1036 drewn. (z tego 470 należało do
chtześcian a 573 do żydów), 7712 mk. (3898męż, i 3619 kob.), w tej liczbie 3065 prawosł,,
187 katol., 2 ewang, i 4508 żyd. Dalej znaj-
duje się w M. 6 cerkwi, z których 3 mur.,kościół katol. mur,, synagoga mur, i 9 domów
modlitwy drewn.; 32 sklepy mur. i 104 dre-
wniane; 4 zakłady naukowe, mianowicie, szko-ła duchowna (w 1883 r. 8 nauczycieli i 113uczniów), szkoła powiat. 2-klas, w 1882 r.przerobiona na szkołę miejską (4 naucz, i 9|uczn.), szkoła paraf. (3 naucz., 49 uczących- się chłopców i 46 dziewcząt) i pensya prywa-
tna żeńska (16 uczenie); szpital miejski na 10łóżek, 2 lekarzy, 2 felczerów, akuszerka, apte-
ka, stacya telegraficzna (od 1883 Ry W Dra
r. było w M. 7 cerkwi, 3 kościoły katol,, 31
dworów szlacheckich, 276 dm.mieszczańskich,
165 żyd.; ludności chrześciańskiej 989 męż., i
959 kob.; żydów 493 męż. i 473 kob., w ogóle
2910 osób. Przemysł słabo rozwinięty, znaj-duje się bowiem w M. zaledwo 13 niewielkichfabryk, zatrudniających w ogóle 22 robotni-ków (wyłącznie żydów) i mających 2210 rs.rocznego zysku, czyli średnio na jednę fabry-
kę 170 r. Ważniejsze z nich: garbarnia, fa-bryka świec łojowych i wyrabiająca tak zw.
tałesy, t. j. tkaninę wełnianą białą z czarnemipasami, nakładaną przez żydów w czasie mo-_ dlitwy. Rzemiosła przeważnie pozostają w rę-ku żydów, z ogólnej bowiem liczby 291 rze-mieślników jest 194 żydów. Handel nie-znaczny, głównie zbożem, konopiami i końmi
Z Małorossy i przypędzonymi. W ciągu roku
odbywa się 4 jarmarki: w ostatni poniedzia-łek przed Bożem Narodzeniem, w drugą nie-dzielę postu, w dzień $, Trójcy, na Wniebo-wzięcie N, M.P. Z cerkwi najważniejsza 80-borna, pod wez, Ś, Mikołaja (Nikołajewska),przerobiona w 1082 r. z kościoła pojezuickiego,fundowanego przez Zygmunta ILE dalej para-fialna 8. Trójcy, dawniej soborna, zbudowanawśród dawnego zamku. Iwan Jurjewicz, ks,mścisławski, z żoną Julianną w 1463 r. po-mnożył jej dochody, księżna zaś Julianna,wdowapo Michale Twanowiczu, odbudowawszy
w 1597 r. zniszczoną cerkiew, nadała jej no-
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wych poddanych, Oprócz tego znajduje się
jeszcze trzecia cerkiew murowaną pod wez.
ś. Aleksandra Newskiego, wzniesiona po 1872
roku. Cerkwi drewnianych jest również trzy:
cmentarna, Piatnicka i przy monasterze Tupi-
czewskim, wzniesiona w 1641 r. przez Mośkie-
wiczą, ż cudownym obrazem Bogarodzicy. Da-
wniej było znacznie więcej cerkwi, i tak znaj-
dujemy ślady istnienia: Nikolskoj, Ilińskiej,
Bogosłowskiej, Afanasiefskiej, Spasa (Zbawi-
ciela), zbudowanej przed 1519 r. Istniał tu
również klasztor bazylianów, zwany za czasów
ks. Michała, któremu on w 1505 nadania CZy -
nił, monasterem Pustyńskim. Zygmunt III
w 1631 r. potwierdził dawne nadania i no-
wych funduszów przyczynił. Kościół kat, pod
wez, Wniebowzięcia N. M. P., dawniej kar-
melicki, zbudowany u stóp góry zamkowej
przez Karola Jakuba Madalińskiego, wojskie-
go mścisławskiego, w 1654 r, (podług rubry-
celi dyec. mohylewskiej). Oprócz tego znaj-
duje się jeszcze kaplica na cmentarzu grzebal-
nym. Par. kat., dek. klimowiecko-mścisław-
skiego, ma 2257 wiernych. Dawniej istniał tu
jeszcze kościół kat, wzniesiony Bogu zw yoGięZ-
cy, jak mówi Niesiecki, przez Piotra Paca,
sstę mścisłąawskiego, około 1626 r., oraz ko-ścioły i klasztory: dominikanów, fundacyi
Włodzimierza Dadziboga Kamińskiego, podko-
morzego mścisławskiego, co zatwierdził sejm
1676 r.; bernardynów pod wez. N. Maryi P,Anielskiej, wzniesiony w 1727 t. przez Jana
Hurko, chorążego witebskiego, i żeński kar-
melitanek. Jezuici utrzymywali tu szkoły do
1772 r. Dawniej M. posiadał zamek i był sil-
nie obwarowany, zwłaszcza od strony płn.-
wsch. Dzisiaj większa część fortyfikacyi stra-
ciła pierwotny swój charakter i od niepamię-
tnych czasów zamienioną została na sądy
i ogrody. Pozostały jednak ślady dawnych
warowni, z których zwracają na siebie uwagę
zwłaszcza tak zw, Zamek i Góra dziewicza al.
Gródek. Pierwszy z nich znajduje się w po-
bliżu kościoła katol., będąc oddzielony od nie-
go równie jak i od gór "Troickiej i Umentarnej
głębokim i szerokim rowem; składa Się on
z wielkich rozmiarów nasypu ziemnego, okrą-
głej formy, w środku którego znajduje się
powierzchnia, mająca do 20 sążni kw, otoczo-
na wałem ziemnym, do 3-ch arsz. wysokim,
Góra dziewicza znajduje się 0 */ą w. ną wschód
od zamku, i składa się również z nasypu ziem-
nego lecz mniejszych rozmiarów, Oprócz tego
zachował się rów, tak zw.Cielęcy rów (Tiela-
czyj row), otaczający południową część przed-
mieścia na przestrzeni 10 w. i opierający się
o rz. Wiechrę od strony zachodniej na I w., od
wschodniej zaś na 8 w. od miasta. Podłu
podania M. miał niegdyś przeszło 30,000 mk.
i rozciągał się aż do tego rowu. Obecniemią-
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sto wraz z należącemi do niego słobodami:
Forsztadzką (Przedmiejską), Zarzeczną i Piecz
kowską ma 2'/ę w. długości a 1'/ą w. Szero-
kości. Nieznany jest początek miasta; niektó-
rzy mylnie przypisują założenie Mścisławowi,
synowi Włodzimierza W. Pewnem jest, że M.
wzniesiony został przez książąt smoleńskich
w pierwszej połowie XII w. dla obrony drogi
handlowej w dorzeczu Soży i Dniepru od na-
poru książąt połockich, a następnie litewskich,

W dokumencie z 30 września 1150 r., którym
książę smoleński Rościsław Mścisławicz usta-
nowił daniny i podatki w biskupstwie smoleń-
skiem, wymieniony jest M. pomiędzy grodami
księstwa smoleńskiego. W 1180 r. jawi się
M. jako stolica udzielnego księstwa, pier-
wszym księciem którego, podług latopisu Wo-
skresieńskięgo, był Mścisław Romanowicz,
w cześć którego miało być miasto wzniesione
i od jego imienia nazwane. W 1196 r. Mści-
sław Romanowicz objął księstwo smoleńskie

i przyłączył do niego dzielnicę mścisławską.
Na tym fakcie przerywają się wiadomości o M.
do połowy XIV w. a mianowicie 1559 r.,
w którym zawładnął M, w. książę litew. Ol-

gierd, i oddzieliwszy go od Smoleńska, osadził
w nim swego namiestnika. Po śmierci Olgier-
da w 1377 r. M. został dzielnicą syna jego
Szymona Lingwena albo Lichwena, protopla-
sty ks. mścisławskich, grających ważną rolę
w walkach pomiędzy Litwą a Moskwą w cią-

gu XViXVI w. Swiatosław Iwanowicz, ks,
smoleński, wszedłszy w zmowę z Krzyżakami,
korzystając z nieobecności Lingwena, obległ
w 1386 r. M., broniony przez Korygajłłę, do-
puszczając się przytem rozmaitych okrucieństw
(„a koho gdie izymawsze nieszczadno mucza-
chu razlicznymi kaźńmi, mużej i żen i dietej,
a inych w izby zapirajuszcze zażigachu, a mła-
diencew na koł wostykachu*'). Już jedenaście
dni szturmował, gdy przybył na odsiecz Lin-
gwen wraz z braćmi rodzonymi Skirgajłłem i
Korybutem oraz stryjecznym Witoldem, na-

padł na oblegających i rozbił ich na głowę,
przyczem Światosław został zabity, synowie

zaś jego Hleb i Jerzy zabrani do niewoli. Syn

Lingwena Jerzy, stanąwszy po stronie Świ-

drygajłły, wmieszał się w walkę z Zygmun-

tem, lecz rozbity, zbiegł do Nowogrodu, skąd

powrócił w 1440 r. i od następcy Zygmunta
w. ks, lit, Kazimierza otrzymał napowrót swą

dzielnicę, Wkrótce jednak wystąpił i prze-
ciwko niemu, w skutek czego zmuszony był

schronić się do Moskwy, M. zaś nadany został

ks. Wasilowi Jarosławowiczowi Borowskiemu,
zbiegłemu z Moskwy w skutek prześladowań
Szemiaki. Lecz i on niedługo pozostał w M,,
wkrótce bowiem powrócił do Moskwy na po-
moc w. ks. Wasilowi Ciemnemu przeciwko
Szemiace. Wówczas Kazimierz przebaczył Je-  
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rzemu Lingweniczowi i dozwolił mu powrócić
do M. Po jego śmierci M. otrzymał syn jego
Iwan, który pozostawił po sobie dwie córki,
którym w. ks. Aleksander dokumentem z d.
15 sierpnia 1495 r. nadał w dożywocie dzie-
dzictwo ojcowskie, Po wyjściu ich za mąż, M.
dostał się na mocy przywileju z d. 19 maja
1499 r. pod władzę ks. Michała Twdnowicza
Zasławskiego, który przyjął tytuł ks. mści-
sławskiego. Za jego rządów miasto wiele
ucierpiało w skutek wojny pomiędzy Litwą a
Moskwą, mianowicie w latach 1502, 1506,
1508 i 1514, w ostatnim mianowicie z tych lat
ks, Michał musiał poddać stolicę i kraj swój
w. ks. moskiewskiemu; zwycięstwo jednak
pod Orszą, wkrótce potem odniesione, powró-
ciło Rzpltej miasto i kraj cały. Ród ks, Za-
sławskich nie długo jednak utrzymał się przy
władzy, starszy bowiem syn ks. Michała Wa-
sili zmarł za życia ojca, młodszy zaś Fiedor
w 1526 r. wyjechał do Moskwy, gdzie dał po-
czątek wygasłemu w XVII w. rodowi książąt
Mścisławskich. W skutek tego M. powrócił
pod bezpośrednią władzę królewską i Zy-
gmunt I w 1527 r. mianował dzierżawcą Jana
Jurjewicza Hlebowicza. Po nim dzierżawę M.
otrzymał w 1528 r. Jan Jurjewicz Llinicz,
który czasami występuje z tytułem namiestni-
ka mścisławskiego. W 1529 r, dzierżawcą M,
zostaje Jurij Jurjewicz Zenowicz. Następnie
sstami mścisławskimi byli kniąziowie Połu-
bińscy i Sołomerecki. Nareszcie w 1566 r.
utworzonem zostało województwo mścisław-
skie. W 1634 r. król Władysław IV nadał
miastu prawo magdeburskie i herb z wyobra-
żeniem miecza i tarezy na wierzchu. Dla po-
większenia dochodów miejskich dozwolono ma-
gistratowi budować sklepy, jatki, Śpichrze,
łaźnie i zajazdy; dalej nikomu, za wyłącze-
niem magistratu, nie wolno sprzedawać trun-
ków. Pierwszym dożywotnim wójtem M, zo-

stał Józef Krsak, W ciagu XVII w. M. jako
miasto blisko granicy położone, podlegał cią-
głym prawie napadom ze strony nieprzyjacie-
la, najstraszniejszym jednakże był los jego
w 1657 r., w którym wojewoda kn. Trubecki
wziął miasto szturmem i straszliwą sprawił
rzeź pomiędzy mieszkańcami, tak, że dotych-
czas potomkowie ocalonych wówczas mie-
szcząn zwani są niedosiekami. W kościele kat,
mścisławskim obok chóru znajduje się obraz
przedstawiaj ący wzięcie miasta przez Trubec-
kiego. Niedługo jednak M. pozostawał w rę-
kach rossyjskich, w 1661 r. bowiem zajęty zo-
stął przez wojsko polskie. Sejm warszawski

w 1676 r. potwierdził zamiar Jana Ogińskie-
g0, wojewody i ssty mścisławskiego, naprawy
twierdzy wspólnie z obywatelstwem, eo też
choć w części do skutku przyszło. Również i
w XVIII w. M. doświadczył dużo klęsk,  
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" zwłaszcza podczas wojny szwedzkiej. Za cza-
- sów Rzpltej odbywały się tu sądy grodzkie i
sejmikowało całe wejewództwo, W skutek
pierwszego podziału Rzpltej M. przyłączony
został do Rossyi i w 1772 r. przeznaczony na
miasto prowincyonalne gub. mohylewskiej.
W 1776r. sstwo mścisławskie nadane zostało,
jako dobra stołowe, namiestnikowi smoleń-
skiemu, a w r. następnym M. został miastem
powiatowem; w 1768 r. zatwierdzony został
plan miasta, w 1781 r. nadany mu herb, przed-
stawiający w niższej części tarczy czarnego
lisa w srebrnem polu. W 1787 r. nawiedziła
M. cesarzowa Katarzyna II w przejeździe do
Taurydy. W bieżącym wieku miasto ucier-
piało wiele od częstych pożarów, zwłaszcza
zaś w 1858 i 1863 r., po których dotychczas
nie może się podnieść, Opis i widok M, podał
Tygodnik Illustr. z 1872 r., M 245.

Mścisławski powiat graniczy na płn. i wsch,
z gub, smoleńską, na płd, z pow. klimowickim
i czerykowskim, na zach. z czauskim i horec-
kim i podług obliczenia pułk. Strelbickiego
ma rozległości 2220'4 w. kw. czyli 45:89 mil
kw, al. 25269 kil. kw., co czyni 231,290 dz.
Podług pomiarów mierniezych rozległość po-
wiatu wynosi tylko 227,205 dz,, czyli o 4,085
dz., t. j. 1*769/, mniej; w tem 80,436 dz. gr. or.
iogr., 28,259!/, dz. łąk, 71,181 dz. lasów i
47,328'/, dz, pastwisk, zarośli i nieużytków.
Powierzchnia falista, granta gliniasto-piasz-
czyste lub gliniaste, dość urodzajne, znajdują
się nawet przestrzenie pokryte cząrnoziemem,
Pod względem geologicznym w płn. części po-
wiatu występują obnażenia formacyi dewoń-
skiej, zaś około rz. Wiechry, we wsi Wiechra-
nach, obnażenia formacyi kredowej. Wapno
około Mścisławia, w uroczysku 'Tielaczyj row.
Torf znajduje się około wsi Łuszyszczyca- No-
wosielska, gruby do 1 arszyna, na pokładzie
gliniastym. We wsi Wiechranach i folw. La-
dy, a także w uroczysku Popowo o 2 w. od

_ Wiatki, znajduje się ruda żelazna. W powiecie
znajdują się kamienie eratyczne. Główną rze-ką w powiecie jest Soża z dopływami, któ-rych jest bardzo wiele, lecz wszystkie mało
znaczące. Jezior znajduje się w powiecie 3,
zajmują one 2] dz. przestrzeni; również nie
wiele jest bagnisk, bo 8508, zajmujących razem
2.940 dz., czyli 0'950/, całej przestrzeni, w tej
liczbie 2 mające przeszło po 100 dz,, 27 prze-
szło po 25 dz, Przemysł nieznaczny; w powie-
cie (oprócz Mścisławia) znajduje się ogółem
82 fabryk, zatrudniających 174 ludzi (60 pra-
wosł,, 40 katol. i 74 żyd.) i produkujących
za 34,000 rs. rocznie, czyli średnio na 1 fa-brykę za 414.63 rs. W tej liczbie znajduje

_ 8ię 4 gorzelnie, zatrudn. 37 ludzi i produku-
jące za 7,424 rs. Młynów wodnych i wiatra-
ków w 1881 r. było w powiecie 73, zatrudn,  
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one 73 robotn. i dawały 24,969 rs. dochodu?
zmielono w nich 383,590 pud. al. 76,718 czet.
zboża, Jeden młyn przypada na 869*63 mk.
Rzemieślników było 506, w tej liczbie 462
żydów. Przemysłem domowym zajmuje się
8,452 osób i ma z tego 50,974 rs. zysku, ą
mianowicie: garbarstwem 36 osób, zarab, 1835
rs,, rymarstwem 10 0s., zarab. 1,305 rs., wy-
robem wojłoków 5 os., zarab. 53 rs., tkactwem
2,3850) os., zarab. 12,000 rs., obróbką pieńki
170 os., zarab. 2,000 rs., krawiectwem 50 08.,
zarab. 5,084 rs., szewctwem 53 os., zarab.
8,884 rs.. obróbką drzewa 71 os., zarab, 9,713
vs., garncarstwem 51 os., zarab, 5,712 rs., ko-
walstwem 28 os., zarab. 4,718 os. Handel
nieznaczny i prawie wyłącznie znajduje się
w ręku żydów. W 1881 r. wykupiono 33
świadectw kupieckich 1-ej i 2-ej gildyi, 49 dla
członków rodzin kupieckich i 125 na prowa-
dzenie handlu detalicznego i t. p. W tymże
roku znajdowało się w powiecie 3 skłądy hur-
towne trunków, 67 zakładów opłacających
patenty, 162 potajemnych, czyli w ogóle je-
den szynk wypada na 277 mk, al. na 9*7 w.
kw. Koni w 1881 r. było w powiecie 26,614
sztuk, czyli 11'9 na 1 w. kw.; bydła rogatego
podług danych z 1864 r. było 32,058, owiec
zwyczajnych 39,966, rasy poprawnej 400,
świń 15,400, kóz 1,417 sztuk; pszezół 3,403
pni (w 1881 r.). Z ogólnej przestrzeni powia-
tu należy do rządu 4,200 dz. (36 dz. gr. or. i
ogr., 18 łąk, 4125 lasów, 26 nieuż.); do cer-
kwi i monasterów 2,702 dz. (1,475Y/, dz. gr.
or. iogr., 74 łąk, 1,455 lasów i 286 nieuż.);
do właścicieli prywatnych posiadających prze-
szło po 100 dz., 105,627 dz. (20,900 dz. gr. or.
i ogr., 9,847 łąk, 58,721 lisów 16,159 pastw.
i nieuż.); do właścicieli prywatnych mających
mniej niż 100 dz., 17,753 dz. (10,393 dz, gr.
or. i ogr.. 218'/, łąk, 669 lasów, 339 nieuzyt-
ków); do miast 2193 dz. (378 dz, gruntu orn.
logr., 2,093 łąk, 3,464 lasów, 1,803 nie-
użytków); do b. włościan pańszczyźnianych
64,110 dz, (36,548!/, dz. gr. or.i ogr., 10,683
dz. łąk, 2,251 lasów, 14,6271/, past, i nieuż,);
do b. włościan skarbowych 29,7821/, dz,
(10,6527/ą gr. or. i ogr., 5,319 łąk, 496 lasów,
13,315 pastw. i nieuż.); nabytych przez wło-
ścian 91/4 dz. (517/ą dz. gr. or, 12 łąk, 27
past.); nabyte przez gminy włośc. 36 dz, past-
wisk; wreszcie pod drogami znajduje się 710
dz. Liczba majątków mających przeszło po
1000 dz. wynosi 26 z ogólną przestrzenią
51,846 dz.; majątków od 100 dz. do 1000 dz.
jest 148, raających 58,781 dz., majątków zaś
mniejszych niż po 100 dz., znajduje się 758,
mających razem 17,753 dz. Ogólna liczba lu-
dności w powiecie wynosi 62,987 dusz, z tego
w Mścisławiu 7,712 dusz (4,508 żydów),
w miasteczkach 9,609 dusz (7;403 żydów).
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Mieszkańcy zajmują się przeważnie rolnie-
twem, Pod względem administracyjnym mści-
sławski powiąt dzieli się na 3 okręgi policyjne
(stany): Chosławicze, Mścisław i Szamowo, 3
okręgi do spraw włościańskich i 10 gmin:
kazimirowo -słobódzka, oślańska, piriańska,
starosielska, monastyrszczyńska, chosławieka,
solńska, lubawicka, bochocka i szamowska, za-
wierających w sobie 160 okręgów wiejskich
(starostw). Oprócz M, znajduje się w powie-
cie 7 miasteczek: Chosławicze, Kadin, Kazi-
mirowa-Słoboda, Monastyrszczyzna, Tatąrsk,
Szamowo i Zacharyno. Dalej jest 7,943 dm,,
11 szkół początkowych (w tem 7 wspólnych dla
chłopców i dziewcząt), z 501 uczniami w 1883
r. (464 chłopców i 41 dziewczyn), 4 lekarzy,
8 felczerów, 3 akuszerki, 2 szpitale wiejskie
(szamowski i piriański), 38 ambulatorya (w
Chosławiczach, Monastyrszczyźnie i Kazimi-
rowej Słobodzie), z 42 łóżkami, wreszcie 2

- apteki (w Chosławiczach i Monastyrszczyźnie).
W powiecie znajduje się jedna tylko parafia
katolicka w M. Marszatkami selachty powiatu
mścisławskiego byli: Hawryłłowiez (1777 r.),
Gabryel Rajewski (1782—89), Jan Ciechano-
wiecki h. Dąbrowa (1789), Michał Hołyński
(1790), Gabryel Rajewski (1807), Ignacy Ho-
łyński (1807—1809), Adam Hołyński (1809
—1817), Michał Hołyński (1818—20), Jam
Sobański h. Junosza (1822), Kazimierz Sta-
chowski h. Ogończyk (1858—63), Szymon

Kamieński h. Cholewa (1864).
Mścisławskie starostwo grodowe, podług metryk

litewskich obejmowało m. Mścisław z zamkiem
i horodnictwem, oraz wsie Nadziejkowicze,
StarosieleiZahmin, W 1766 r. opłacało kwar-
ty złp. 2,014 gr. 2 a hyberny złp. 2,502. Na
sejmie w 1768 r. Stany Rzplitej wyznaczyły
„oddzielną komisyą, z 20 osób złożoną, dla sta-

nowczego oznaczenia granie tego sstwa. Wr.
1778 r. do sstwa tego należało 7 wsi, 132
chat gospodarskich, 25 chat bobylskich, 550
dusz ludn. męzkiej, 463 żeńskiej, prowentu
rocznego czyniło 2,087 rs. Starostami grodo-
wymi mścisławskimi byli: Jan Hlebowicz h.
Leliwa (1527 r.), Jan Ilinicz h. Korczak (1528
r.), Jerzy Despot Zenowicz h. własny (1529
r.), Bazyli kn. Połubiński h. Jastrzębiec (1535

r.?), Jan kn. Sołomerecki hb. Rawicz (?), Je-
rzy Despot Zenowicz (1539 r.), Jan Hlebo-
wicz (1547 r.), Jan Połubiński (1551—955 r.),
Jan kn. Sołomerecki (1566—71), Paweł Pac h.
Gozdawa (1593—1607), Piotr Pac (1611),
kn. Jan Drucki Sokolnicki h. Druck (1612),
Mikołaj Frąckiewicz Radziminski h. Brodzicz
(1615), Krzysztof Sapieha h. Lis (1623—26),
Józef Korsak h. Korsak (1635—41). Jarosz
ks. Radziwiłł h. Trąby (1641—50), Gedeon
Tryzna (1651), Krzysztof Ciechanowiecki h.
Dąbrowa (1653), Mikołaj Waleryan Ciecha-  
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nowiecki (1658—71), Jan Ogiński z Koziel-
ską (1674—80), Leon Kazim. Ogiński (1681 —
97), Michał Bogusław Kociełł h. Pelikan
(1701—1705), Grzegorz Ant. Ogiński (1706),
Bogusław Kociełł (1710), Mikołaj Sapieha
(1716), Kazimierz Ogiński (1717—19), Jan
Kazimierz Lendorff (1719—29), Feliks Ciecha-
nowiecki (1731—883), Aleksander Wołłowicz
h. Bogorya (1734 — 38), Nikodem Ciecha-
nowiecki (17388—47), Krzysztof Wołłowicz
(1749—57), Michał Sapieha (1757), Mikołaj
Tadeusz Łopaciński h. Lubiez (1757—67, T 4
stycznia 1778), Jan Nikodem Łopaciński
(1767—72; syn Mikołaja, ostatni ssta mści-
słąwski, | 13 paźdz, 1810). Nadto wymienie-
ni są jako sstwie Hłuszanin h. Radwan z od-
mianą i Łukasz Stachowski h. Ogończyk.

Mścisławskie województwo. Do wiadomości po-
danych wyżej (ob. t. V: 341) dołączamy spis
wojewodów i kasztelanów mścisławskich. Wo-
jewodami byli: Jurij Jurjewiez Ostyk (1566—
18), Paweł Mikołajewicz Pac (1578—98),
Hieronim Jurjewicz Chodkiewicz (1593—95),
Stan, Mikołajewicz Narbut (1595, j 1596),
Jam Janowicz Zawisza (1596—99), Piotr Mi-
kołajewicz Dorohostajski (1600—5), Andrzej
Iwanowicz Sapieha (1605, + 1611), Eustachy -
Jan Tyszkiewicz (1611—14), Aleksander Ja-
rosławiez kn. Hołowezyński (1614, p 1617),
Marcin Matwiejewicz kn. Gedroie (1617 T
1621), Janusz Skumin Tyszkiewicz (1621—
26), Mikołaj Kiszka (1627—36), Krzysztof
Kiszka (1636—39), Józef Lwowicz Korsak
(1639, T 1648) Mikołaj Abramowicz (1643—
47), Fryderyk Sapieha (1647, + 1650), Hre-
hory kn. Drucki-Horski (1650, + 1659), Mi-
kołaj Ciechanowiecki (1659, F 1672), Jan kn.
Ogiński (1672—81), Szymon Karol Ogiński
(1681—85), Aleksander Jan Mosiewicz (1685,
-; 98), Michał Dowmoat Siesicki (1698, p 1713),
Jan Tyzenhauss (1714, j 1730), Krzysztof
Dominik kn, Puzyna (1730, q 1731), Jerzy
Sapieha (1732, Tt. r.), Kazimierz Niesioło-
wski (1725), Kazimierz Chłusiewicz (1735,
1737), Michał Józef kn. Masalski (1737—42),

Jerzy Sapieha (1742—1750), Ignacy Sapieha
(1750—1758). Konstanty Ludwik von der
Brożl Plater (1758—70), Józef Hylzen (1770,
T 1786), Tadeusz Bilewicz (1786—88), Fran-
ciszek Ksawery Ohomiński (1788; ostatni).
Kasztelanami mścisławskimi byli: Iwan Wa-
silewicz kn. Sołomerecki (1566, F 1586), Sta-

nisław Pawłowicz Naruszewicz (1586—88),
Szymon Matwiejewiez Wojna (1588, Tj 1599),
Sokoł Matwiejewiecz Wojna (1599 — 1608),
Jam Meleszko (1603—10), Fryderyk (Fedor)
kn. Łukomski (1610, q 1613), Konstanty Ja-
rosławiez kn. Hołowczyński Rapałowski (1613,
Tt 1620), Szymon Samuel kn, Sanguszko
Kowelski (1620—21), Krzysztof Michałowicz
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kn. Drucki-Sokoliński (1622—5), Konst. Ale-
ksandrowicz kn. Połubiński (1625—33), Jan
Bohdanowicz (Jan Feliks) kn. Ogiński (1638,
T 1689), Mikołaj Abramowicz (1689—43),
Jan Kamieński (1648, | 1644), Bohdan Stet-
kiewicz (1644—46), Jan Eustachy Kossako-
wski (1646, q 1649), Krzysztof Ciechanowiec-
ki (1653—5), Jan Antoni kn. Drueki-Sokoliń-
ski (1655, q 1662), StanisławBiałozor (1662—
66), Paweł Ryszkowski (1667, + 1702), Ma-
ryan Karol kn. Ogiński (1703,- t. r.), Michał
Kamiński (1703, 7 1715), Konstanty Bene-
dykt Brzostowski (1715, | 1722), Krzysztof
Dominik kn, Puzyna (1722—30), Samuel Ła-
zowy (1780, ij 1738), Stanisław kn. Ogiński
(1738—40), Józef Szezytt Niemirowicz (1740,
1 1744), Michał kn. Puzyna (1746, + 1752),
Jan Zabiełło (1752, + 1761), Józef Tyszkiewicz
(1761—75), Stanisław Tyszkiewicz (1775—
88), Tadeusz Billewicz (1783—86), JózefChra-
powieki (1786 — 92), Ignacy Daszkiewicz
(1792; ostatni), J. Krz.

Miściszewice, niem. Mischischewitz, dok. Mi-
schischwitze, dobra rye., z folw. Augusiowem,
pow. kartuski, st. p. Sulęcin, urz. stanu cywil.
Kamienica, par. kat. Stężyca, ew.. Sulęcin,
szkoła w miejscu, odl. od Kartuz 4 mile, dzieli
się na 7 części większych i 3 gburstwa; zawie-
ra (908 mr. obszaru, włączając w to 502 mr.
jeziora. Roki sądowe w Sulęcinie. W 1868 r.
615 mk., 571 kat., 44 ew. Augustowem zowie
się właśnie jedna z owych 7 części. Dawniej
był obszar M. większy, ale oddzielono od nie-
go część, która dziś stanowi dobra ryc. Klu-
kową hutą zwane. Według taryfy poborowej
na symplę, wyrach. zr. 1717, płacili w M.
Michał Grabla 8 gr., Piotr Wiecki 8 BŁędrD;
kasztelanicowa 4 gr., Jan Grabla 16 gr., Krzy-
sztof Koytala (?) 10 gr., Paweł Mściszewski
4gr., Piotr Wolf Mściszewski 4 gr., Piotr
Dułak 10 gr., Frydrych Bronk 8 gr., Michał
Kistowski 4 gr., J. P. kasztelanicowa 4gT.,
Maciej Bronk 12, Mściszewski zastawnik 4
gr. Za czasów krzyżackich należały te dobra
szlacheckie do wójtostwa mirachowskiego; na
początku XV w, zachodzi w gdańskich tabli-
cach woskowych jako świadek Nicze v. M.
(ob. Zeitsch. d, Westpr. Gesch. Ver., XI, str.
20). Według taryfy z r. 1648, gdzie uchwa-
lono podwójny pobór i potrójną akcyzę, pła-
cili w M. possessores od 7 wł, folw.i 3 ogrod.
7 flor. 24 gr.; pani Stanisławowa od 11/4 wł,
folw. 1 flor, 15 gr., Wojciech od 2 wł. osiadł,,
3 folw., 3 ogr. i młynka 8 flor. 22 gr. (ob.
Roczn. Tow. Nauk. w Pozn. 1871, str, 192).

Mściszewo, niem. Wilhelmsberg, wpobliżu
Warty, wśi gm,, pow. obornicki, 2miejsc,:
a) M., wś; b) Springmiihle, młyn; 5 dm,, 71

'mk., 27 ew., 44 kat., 27 analf. Poczta, tel, i
gośc, w Murowanej Goślinie o 3 kil., st. kol, 
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żel. w Obornikach o 10 kil., gośc. o 2 kil. Pod
wsią odkryto na cmentarzysku pogańskiem
grób skrzynkowy kamienny. Z wydobytych
urn ocalono trumnę 030 mt. wysoką, z pokry-
wą mającą ("21 mt. średnicy, pokrywę drugą,
na stronie zewnętrznej przyozdobioną, i na-
czynie podobne do dzbanka, M, St,

Mściwuje, wś szl. nad rz. Skrodą, pow.
kolneński, gm. i par. Mały-Płock, W 18327 r.
2/ dm., 139 mk.; obecnie ma 529 mr. obszaru
(230 mr. roli). Mieszka tu drobna szlachta.
Mściż al. Mściże, wś z zarządem gminnym i

znaczne dobra nad rz, Mraj, pow. borysowski,
w 2 okr. łohojskim, o 7 mil na płd. od Bory-
sowa. (Cerkiew paraf. drewn, pounicka, fun-
dacyi Sliźnia, ma nadane przez niego 4 włóki
ziemi dokumentem d. 28 marca 1812 r. Za
czasów dyec. mińskiej był tu kościół filialny
par. dziedziłowiekiej, teraz zamieniony na ka-
plicę, Grmina mściska składa się z 6 starostw
wiejskich, 26 wsi i liczy 1072 włościan płci
męskiej, Dobra w czasach pańszczyzny miały
6 folw., 23 wsi i 1314 dusz poddanych płci
męskiej. Obecnie we wsi M, jest 14 osad
włócznych, Po odseparowaniu gruntów wło-
ściańskich, we władaniu dziedzica pozostało
562 włók ziemi, trzy młyny i propinacya w 3
karczmach. Miejscowość górzysta, malownicza,
kamień narzutowy, łąki piękne, gleba dobra,
ale gospodarstwo opuszczone, Dawniej własność
Sakowiezów, od których przeszła do Chrepto-
wiczów. Joachim Litawor Chreptowicz, pod-
kanclerzy litew. sprzedał je w 1776 r. Miko-
łajowi Sliźniowi, marszałkowi borysowskiemu,
później przeszły do syna jego Józefa Śliźnia,
także marszałka borysowskiego. Druga część
M. była własnością Podbereskich, którzy 9
stycznia 1709 r. sprzedali ją Michałowi Bru-
nonowi Śliźniowi, Od Józefa Śliźnia M. prze-
szedł na własność jego zięcia Ignacego Bułha-
ka, marszałka bobrujskiego, męża kolejno 2-ch
jego córek Tzabeli i Teresy. Dalej własność
córki Izabeli Bułhakowej, Zofii Henrykowej
Wołłowiczowej, a po jej śmierci przeszedł na
jej potomstwo: Michała, Władysława, Józefa,
Kazimierzą, Maryi i Leontyny Wołłowiczów,
Józef Ńlizień, marszałek borysowski, zgroma-
dził tu około 1845 r. piękną bibliotekę, skła-
dającą się z 7000 tomów, zbiór numizmatyczny
do 2000 okazów, zbiór konch, miał piękny
zwierzyniec ptactwa i zwierząt krajowych,
dziwnie przyswojonych, znakomity ogród bo-
taniczny, zbiór malowideł i rzeźby, lecz w o0-
statniem dwudziestoleciu wszystko to uległo
zniszczeniu albo rozproszeniu i zaledwo resztki
pozostały na miejscu. W parafii mściskiej,
w Hornej, urodził się w 1762 r, uczony filolog
Szymon Żukowski, 4. Jel.i 4, K. £.

Msiaż, rzka w pow. borysowskim, prawy
dopływ rz. Hajny (ob.).
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Mstera, słoboda nad rz. t. n., pow. wiaźni-
kowski gub. włodzimirskiej, o 14 w. od stacyi
M. drogi żel. moskiewsko-niżegorodzkiej, 2600
mk., 3 cerkwie z wielu starożytnemi zabytka-
mi, szpital, szkoła paraf, i rysunków, biblio-
teka, litografia obrazów dla ludu; sadownie-
two rozwinięte, fabryka farb i ozdób do obra-
zów i znaczny handel obrazami kolorowanemi,
Opis wydał Gołyszew w 1865 r.

Mstisławi, ob. Mścisław.
Mstów (dok. Mstow, Msthow), os. miejska,

do 1867 r. miasteczko, nad rz. Wartą, pow.
częstochowski, gm. Wancerzów, par. Mstów.
Leży o 10 w. od Częstochowy, przy drodze
bitej z Częstochowy do Koniecpola, w dolinie
rz, Warty, przerzynającej się tu przez wyżynę
olkusko-krakowską. Posiada kościół paraf.
mur., dwie kaplice, szkołę począt. ogólną, sąd
gminny okr. IV, urząd gminny, dom schronie-
nia dla starców i kalek, 229 dm., 1710 mk.
Istnieją tu małe fabryki grubego sukna i wy-
robów bawełnianych. M. jest starożytną osa-
dą, należącą zdawna do biskupów krakowskich,

którzy tu założyli kościół i uposażyli parafią
już zapewne w XII w. Iwo Odrowąż, biskup
krakowski, założył tu w 1221 r, klasztor dla
kanoników regularnych i obok opatrzenia go
dochodami z dóbr stołu biskupiego oddał ka-
nonikom pod zarząd bogato uposażoną parafią
(crassam in proventibus et ventrosam, według
Długosza). Zakonnicy tutejsi sprowadzeni zo-
stali z klasztoru wrocławskiego, na Piasku
zwanego. Dopiero w XV w. klasztor mstow-
ski wyzwolił się z pod zarządu opatów wro-
cławskich i uzyskał własnego przełożonego
w osobie Mikołaja Isnera z Krakowa. Zmiana
ta wynikła zapewne z przewagi polskiego ży-
wiołu śród zakonników i nieuchronnych stąd
kolizyj z Niemcami wrocławskiego klasztoru,
Ponieważ klasztor sam mieścił się na przeci-
wnym (prawym) brzegu Warty, w punkcie,
w którym zbiegały się granice ziemi krakow-
skiej, sieradzkiej i wieluńskiej, przeto arcybi-
skupi gnieźnieńscy usiłowali rozciągnąć swą
władzę nad klasztorem, jako leżącym w obrę-
bie ich dyecezyi, Krakowscy biskupi zaś
mieli prawo znowu jako fundatorowie klaszto-
ru i parafii, która stanowiła „uposażenie za-
konników. Zbigniew Oleśnicki, ufny w swą
wszechwładzę, wcielił w 1444 r. klasztor
mstowski do swej dyecezyi. Jan ze Sprowy,
arcybiskup gnieźn,, upomniał się o prawa dye-
cezyi gnieźn. u Tomasza Strzepińskiego, na-
stępcy Zbigniewa. Sprawę oddano pod sąd
kapituły płockiej, która zdecydowała, iż kla-
sztor ma wrócić pod zarząd arcybiskupów, zaś
kościół paraf. na nowo ma być wzniesiony „we
Mstowie i należeć do dyecezyi krakowskiej,
Zapewne w skutek tej umowy zakonnicy
wznieśli dla siebie przy klasztorze okazały  
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kościół, służący obecnie za parafialny, zrzekli
się zaś pierwotnego parafialnego, stojącego
w nizinie nąd brzegiem rzeki. Podanie, iż
Piotr Dunin był założycielem kościoła paraf.
nie ma żadnej podstawy. Fundatorami byli
niewątpliwie biskupi krakowscy, lecz z pier-
wotnej budowli nie się nie przechowało. Po-
czątkowo był pod wez, św. Ducha, później,
przy nowej erekcyi, zapewne zmieniono dedy-
kacyą na rzecz św. Stanisława. Przeróbka
w XVII w.,, o której świadczy tablica kamien-
na, zatarła ślady starożytności. Jeden ołtarz
tylko z obrazem Zesłania św. Ducha na drze-
wie, szkoły niemieckiej, jest zabytkiem z XIV
lub XV w. Kościół sam stoi w takiej ni-
zinie, iż most na Warcie góruje nad jego po-

ziomem. Okazały kościół poklasztorny stoi na
wzgórzu, u stóp którego rozciąga się wś Wan-
cerzów. Długosz opisuje klasztor i kościół ja-
ko zbudowane z kamienia, w pięknem położe-
niu nad rzeką. Posiadłości klasztorne, według
naszego historyka, posiadały wyjątkowo do-
brą glebę i klimat tak, że zboża i trawy były
tu lepsze (delicatiores), bydlo tłustsze i pię-
kniejsze (magis crassa et tenera), owce dawa-
ły delikatniejszą wełnę niż gdziekolwiek in-
dziej w Polsce, Wełna tutejsza otrzymywała
trzykroć większą niż inna cenę. M. został

miastem na prawie niemieckiem w 1279 r. na
mocy przywileju Bolesława Wstydliwego,
Mieszczanie mieli 10 łanów i wójtostwo 2 ła-
ny. To ostatnie skupił klasztor z pomocą pie-
niędzy pożyczonych od Hinczy z Rogowa, ka-
sztelana sandomierskiego. W XV w. za Dłu-
gosza M, miał 105 domów, płacących po gro-
szu czynszu i od wyrobu piwa też po groszu,
Było wtedy 15 rzeźników, dających po 3 ka-
mienie łoju. Dwa młyny dąwały miarki.Z ról
miejskich i wójtostwa szła dziesięcina do kla-
sztoru, który również pobierał myto w ilości
pół grosza od konia, ćwierć grosza od wołu i
denara od owcy. M, bowiem leżał w punkcie
pogranicznym trzech prowincyj. Pograniczne-
mi wsiemi były wtedy: Siedlec, Lgota, Ku-
sięta, Małusze, Kłobukowice, Rzeszączyce,
Chorzenice, Rudniki, Brudzyny i Wyczerpy.
Własnością klasztoru zaś już w XV w. były
według Długosza wsie: Sroecko, Zawada, Ko-
bylczyce, Zyrkowiee, Mokrsko, Skarszyce,
SkrzydlówMały, Kuchary, Kunino, Jaskrzów,

tudzież grunta w Kromołowie. Kazimierz Ja-

giellończyk oczekując na rycerstwo gromadzą-

ce się na wyprawę przeciw Maciejowi, królowi
węgierskiemu, przebywał kilka dni wklaszto-
rze mstowskim w 1474 r. w sierpniu i wtedy

nadał miastu przywilej na jarmark na ś. Szy-
mona i Judę. Cech rzeźników miał podobno
przywilej w 1451 r. Garncarze, których cech
nie istnieje, otrzymali przywilej wraz z inny-

mi cechami w 1620 r. od Audrzeja Strzembo-
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sza, przeora klasztornegoi proboszcza, Zdawna
tu również utrzymuje się i dotąd trwa prze-
mysł sukienniczy, ograniczający się na wyro-
bie grubego materyału na kapoty wieśniacze.
W XVII w. klasztor i kościół mstowski zo-
stały przebudowane. Opasany murem z ha-
sztami i strzelnicami miał postać warowni.
Bogactwo ołtarzy i ozdób świadczy o zamo-
żności klasztoru, który posiadał rozległe do-

_ bra, zakupywane częściami. Dobra te w 1798
zabrał rząd pruski, wyznaczając za nie

_ 25,000 zł. rocznego dochodu i 250 sążni drze-
wa. W 1822 r., po zniesieniu klasztoru, prze-
znaczono 3,000 zł. pensyi proboszczowi i po
1,000 zł. dwom wikaryuszom. Stary drewnia-
ny ratusz został rozebranyw1811r. W 1819
r, M. miał 12 dm, mur., 138 drewn. i 886 mk,
(37 żydów). W 1860 r. było 136 dm. (11
mar.) i 1504 mk. (410 żydów). Pożar w 1879
zniszczył prawie całą osadę. M. par., dek. czę-
stochowski 5900 dusz, M. os, miejska ma 970
mr. grun. (w tem 258 ziemi ornej), M, probo-
stwo 2 dm., 3 mr., M, folw., majorat gen. Za-
bołockiego, ma 150 mr. (130 roli) i M, osada
młyn., własność prywatna, 1 dm., 22 mr. Co
do szczegółów por. Lib. Ben. Długosza (III,
146 do 158), Zródła dziejowe (Wielkopolska,
LI, 278), „Lydzień* (pismo w Piotrkowie wy-
chodzące, M 9 z 1875 r.) i „Tygodnik Illvstr.*
z 1872 r., Ne 24], Br. Ch.
Mstów, wś, pow. limanowski, w okolicy

podgórskiej, lesistej, nad Wilkowiskiem, po-
tokiem uchodzącym de Tarnawki a z nią do
Stradomki, par, rzym. kat. w Górze św. Jana.
M. ma 349 mk., 327 religii rzym.-kat. a 22
żydów. Kasa pożyczkowa gminna ma 502 zł
w. a. kapitału, Pos, więk. ma 203 m, roli, 20
m, łąk i ogr., 32 m. pastw, i 42 m. lasu; pos.
mniejsza 220 m, roli, 38 mr. łąki ogr., 37 mr,
pastw, i 18 mr, lasu, M. graniczy na północ
z Krasnem i Górą św, Jana, na wschód z Li-
piem, na południe z Jodłownikiem a na zachód
z Abramowicami i Szczyrzycem. Mac.
Mstow6, wś, pow. włocławski, gm. ipar,

Chodecz. Ma 18 dm., 108 mk.i 110 mr. ob-
szaru. W 1827 r. 14 dm., 134 mk. Ks. M.
Mstyczów, wś nad rz. Mierzawą, pow. ję-

drzejowski, gm, i par, Mstyczów. Leży przy
trakcie z Wodzisławia do Pilicy, posiada koś-
ciół par. mur., szkołę gminną, młyn wodny i
tartak, pokłady torfu. W 1827 r. było tu 40

_ dm., 368 mk. Za czasów Długosza był tu koś-
ciół par. murowany pod wezw, Wniebowzię-
cią P. Maryi i św. Michała. O starożytności
jego świadczy dzwon z datą 1,200 r. (?). Przy
kościele było dwóch plebanów i dwie plebanie,
scholastrya i dwie prebendy. Dziedzicem był
łwtedy Stanisław Płaza Toporczyk. Wieś by-
a ludna i rozległa, skoro z połowy gruntów

_ dziesięcina dla jednego plebana wynosiła 40
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marek. Drugi pleban brał z drugiej połowy
takąż sumę. Z, dwóch karczem (dziedzica i 1-go
plebana) dziesięcina szła dla scholastryi i obu
prebendarzów, Folwark dawał obu plebanom.
Plebani mieli prócz tego orne role (pierwszy
14, drugi 2 łany) i łąki (Dług., t. II: 89i 94).
Dobra M. składają się z folw. M. Podsadek i
Józefów, wsi M.; rozl. mr, 1531; folw. M. gr.
orne i ogr. mr. 116, łąk mr. 26, pastw. mr,
18, lasu mr. 438, nieużytki i place mr. 23, ra-
zem mr. 621; bud. mur, 17, z drzewa 6; pło-
dozmian 4 i 7-polowy; folw. Podsadek gr. or.
i ogr. mr. 282, łąk mr. 64, lasu mr. I20, nie-
użyt, i place mr. 10, razem mr, 476; bud. mur.
2, z drzewa 2; płodozmian 12-polowy; folw.
Józefów gr. orne i ogr. mr. 396, łąk mr, 25,
pastw. mr. 5, nieuż. i place mr. 10, razem mr.
434; bud. mur. 1, z drzewa 3; płodozmian 10-
polowy; wś M. os, 50, z gr. mr, 466. M, par.,
dek, jędrzejowski, 3,832 dusz. M, gmina na-
leży do s. gm. okr, II w os. Wodzisław, st.
poczt. w Zarnoweu. Ma obszaru 11,743 mr.
1 2,653 mk. (1867 r.). W gminie są 2 szkoły
początkowe, gorzelnia, dwa młyny wodne
z tariakami, tartak parowy, wiatrak, cegiel-
nia. Br. Ch.

Mstyszyn, w dokum, także mylnie Omsty-
czyn, wś nad rz, Styrem, pow. łucki, na płd.
od Łucka, cerkiew, kaplica katol. paraf. Żło-
czówka, dawniej par. Targowica (dek, dubień-
skiego), Ob. Arch. J. Z. R. ez. I, t. I: 102, ez.
VI, t. I: 73, 74; Pamiat. kij, Arch. Kom. t. IV:
ez. 2: 109.
Mszadła 1.) dok. Mschadl, wś, pow. skier-

niewieki, gm. Słupia, par. Lipce. W 1827 r.
wś rząd., 26 dm., 182 mk. W początku XVI
w. według Lib, Ben. Łask, (II: 337—8) była
to wieś na prawie niemieckim osadzona. Wójt
zamiast dziesięciny płacił pół marki probosz-
czowi. 2.) M. wś i folw., pow. kozienicki,
gm. Oblasy, par. Janowiec, Odl. 35 w. od
Kozienie, leży między Janowcem a Zwoleniem,
Posiąda sąd gm. okr. III, urz gminny, ochron-
kę dla dzieci wiejskich, 95, dm., 688 mk, W r.
1827 M. miały 35 dm., 270 mk. Folw. i wś M.
rozl. mr. 1816: gr. orne i ogr. mr. 986, łąk m.
30, pastw. mr, 80, lasu mr. 202, nieuż, i pla-
ce mr. 16; bud, mur. 2, z drzewa 16; płodo-
zmian ll-polowy, WŚ M. os. 65, z grun. mr,
1,813. Br. Ch,
Mszadłów, mylnie podane w t. II, str.

612, zamiast Mszadła, wś w pow. skiernie-
wickim,

Mszalnica, wś, pow. grybowski, w okolicy
górskiej i lesistej 448 m. npm, 1] klm. od No-
wego Sącza, przy gościńcu z Sączą do Grrybo-
wa; par, rzym.-kat. w Mystkowie. Wś ma
745 mk,, z których 38 na obszarze więk. pos.
Kaźm. hr. Brunickiego. Pod względem wy-
znania (20 rzym.-kat, a 25 izraelitów. Pos.

 



 

większa wynosi 61 mr, roli, 10 m. łąk, 16 m.
pastw. i 12 mr. lasu; pos. mn. 680 mr. roli,
139 mr. łąk, 207 mr, pastw. i 342 mr. lasu,
Od północy M. zasłaniają obszerne lasy, po-
krywające Jodłową górę, 661 m. npm. a sta-
nowiącą przedłużenie gniazda górskiego zwa-
nego Czarną górą, mającego 715 m. Wieś zo-
stała założoną w r. 1864 w niewyrobionych
borach, należących do Nowego Sącza w któ-
rych Paweł, wójt sądecki, wyznaczył: miejsce
uczciwemu Mikołajowi do wytrzebienia i za-
łożenia tamże (ieniawy i Mszalnicy, Po-
dług przywileju (Arch. m. N. Sącza i Mora-
wski Sądecz. I: 237) dostali osadnicy 20 lat
wolności, sołtys dwa łany wolne, sadzawkę i
karczmę. Na wygon przeznaczono łan a nad-
to dano wójtowi wolne łowiectwo i rybołó-
stwo. Wieś została osadzona na prawie nie-
mieckim. Za to miał sołtys dać wójtowi są-

deckiemu, gdyby mu wypadło ciągnąć na woje
nę, konia wartości półtory grzywny, sam zaś
miał się tylko na pospolite ruszenie wypra-
wiać. Osadnicy powinni byli na korzyść
wójta sądeckiego w obrębie swych miedz je-
den dzień w roku trawę kosić i na Boże naro-
dzenie z łanu furę drzewa temuż wójtowi
przywieść; wreszcie dostawiać kąmień do mły-
na, czyścić przekopy i jaz naprawiać. Dla
nieurodzajności gleby, miał sołtys plebanowi
w Mystkowie zamiast dziesięciny dawać co.
trzeci rok na św. Marcin ośm groszy w mo-
necie brzęczącej. W ostatnich latach Rzpli-

tej była M. wójtostwem królewskim i opłaca-
ła kwarty 109 złp. Graniczy na wschód
z Cieniawą, na południe z Królową ruską i
Wolą niżną a na zach, z Mystkowem. Mac.

Mszana 1.) potok górski, spływa z pod
Grorganu ilemskiego (ob.), na płd. jego pochy-
łości; dziką, górską doliną podąża zrazu na
płd., potem na płd.-wsch., uchodząc do Moło-
dy od Jew. brz. Od źródła aż po ujście Mszan-
ki tworzy granicę gm. Lolina i Perehińska
(pow. doliński), odtąd aż po ujście płynie ob-
szarem Perehińska. Lewy, t. j. płn.-wsch.
bok doliny M. tworzą płd.-zach. stoki pasma

Gorganu ilemskiego czyli Arszycy, z których
liczne spływają potoki. Prawy zaś jej bok,

tj. płd.-zach., tworzą działy górskie, Jajce, ze

szczytami 1683 m., 1480 m. 1 1600 mr, Dłu-
gość biegu 12 klm., „spad wód: 1400. m.

(źródło), 921 m. (ujście Mszanki), 787 m.

(ujście do Mołody). 2.) M. al. Mszanka,
potok, powstaje w północno-zachodniej: stro -

nie wsi Mszanny, w pow. krośnieńskim, ze

zlewu dwóch strug spływających z płd.-wsch.
stoczystości g, Krzemionki (646 m.); płynie
na płd.-wsch. przez wieś Mszannę, a następnie
jej obszar, w końcu przez obszar Tylawy,

gdzie poniżej gościńca, pomiędzy domostwami
tylawskimi, zlewa swe wody do Sołotwiny,  
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lewego dopływu Jasiołki. Długość biegu 7
klm, Od pr. brz. przyjmuje między innymi
przytokami rzeczkę Wydernik (Widernik). 3.)
M. al. Mszanka, potok górski, powstaje z połą-
czenia kilku strug leśnych, w płd.-wsch.
stronie obszaru gm. Lubomierza, w pow. lima-
nowskim, u płd.-zach, podnóży góry Myszy-
cy (877 m.); płynie na północny-zachód, prze-
pływa wieś Lubomierz, Mszanę górną i dolną
i w płn.-wsch. stronie obszaru Mszany dolnej
zlewa swe wody do Raby od pr. brz. Prąd
wartki, spad wód: 752 m. (żródłowisko), 573
m; (pod kościołem w Lubomierzu), 507 m.
(ujście Rychlowcea); 416 m. (ujście Łostówki),
375 m. (ujście). Liczne strumyki i potoki za-
silają M. swymi wodami. Ważniejsze są od
pr. brz. Jasienna, Wierzbanica, Łętowa, Ło-
stówka, Słomka; od lew. brz. Rosocha, Rych-
lów, Rychlowiec, Poręba. Długość biegu 17
kil. W dolnym biegu tworzy liczne ramiona
i obszerne kamieńce. Pędzi 7 młynów, 4 tra-
cze. W wodach M. żyją ryby: jelee i pstrąg;
wody M. przedstawiają krainę pstrąga.
Mszana, dział górski w Karpatach wscho-

dnich, na granicy gmin Lolina i Perehińska,
w pow. dolińskim, między potokami Mszanką
(od płn.), Mołodą (od płd.) a Mszaną (od zach.).
Dolina Mszanki oddziela ten dział górski od
potężnego wzniesienia górzystego, Jajeami (ob.)
zwanego, dolina zaś Mszany od działu Grorga-
nu ilemskiego, który legł nieco na płn.-wsch,,
wreszcie dolina Mołody od działu Minczoła i
Grofy (ob.). Czubek Sołotwina (1355 m.)
łączy go z pusmem Jajców, ponad źródłami
Mszanki. Najwyższy punkt wznosi się 1724
m. npm. Dział ten dzieli się na trzy mniejsze
gniazda górskie, tj. płn.-wsch. Jajce (1600
m.), płd. Mołodę i płd.-zach. Hyczową (1259
m.). Ob. Hyczowa, t. IIL. 240. Br. G.
Mszana 1.) dolna, mczko, pow. limanowski,

leży na wyżynie 51l m. npm., blisko zlewu
Słomki z prawego brzegu i Poręby z lew. brz.
do Mszany, uchodzącej z prawego brzegu do
Raby. Przez M. prowadzi murowany gości-
niec z Tymbarku do Skomielny białej, Poni-
żej miasteczka jest duży drewniany most na
Mszanie. Okolica górzysta, porosła przeważ-
nie świerkowemi lasami. Najwyższe góry pie- .
trzą się od północy, mianowicie w szczycie
Lubogoszczu, mającym 967 m. wysokości,
Oprócz gościńca prowadzi jeszcze droga po-
wiatowa z Myślenie do Mszany, doliną Raby

od wsi Lubnia i tu dla braku mostów w cza-
sie wylewów tej rzeki niedostępna, Poniżej
mostu na Mszanie, w położeniu znacznie niż-
szem, znajdują się zabudowane w czworobok
budynki więk. pos., do których prowadzi dro-
ga wysadzona włoskiemi topolami, Są to ob-
szerne, staroświeckie budynki, w których
dawniej mieściło się mieszkanie starosty tenu-

 

śr
4

N
A
A

S
A
R
E

a:
We

W
A
Z
N
Y za

 

  



 

CZ _Msż

- taryusza i zarząd folwarków. Obok tych bu-
_ dynków jest mały tartak, na którym rznięto
dawniej deszczułki z wierzchołków drzew,
używane na paki, i młynek do mielenia palo-
nych kości na nawóz. W lasach jest osobny
duży tartak. W mtku znajduje się kościół
rzym.-kat., urz. poczt. a odr. 1883 także sąd
powiatowy. W tym samym czasie otworzono
aptekę i parę korzennych sklepów, przedtem
bowiem oprócz tytoniu niebyło można nie
kupić. Jest tutaj także szkoła ludowa jedno:
klasowa z dwoma nauczycielami, kasa pożycz-
kowa gminna z kapitałem 410 zł. w. a i fun-
dusz ubogich utworzony w r. 1598 przez ple-
bana Grabryela Nobrzyna Rzuchowskiego w ce-
lu utrzymania dziadów kościelnych, będący
pod zarządem gminy, 4 składający sięz ogrodu
i obligacyi na 300 zł. a, W mku odbywają się
we wtorki targi. Podług spisu ludności z r.
188] było w miasteczku I800, a na obszarze
więk, pos, 100 mieszkańców. Podług religii
było 1607 rzym.-kat. a 217 izraelitów. Pa-
rafia z kościołem drewnianym została założo-
na w r. 1445 przez Pieniążków. Z początku
podlegały temu kościołowi jako macierzyste-
mu kościoły w Niedźwiedziu czyli Porębie
wielkiej a w Olszowie i prebenda w Mszanie
górnej; z tych kościołów został pierwszy w r.
1605, drugi 1744 parafialnym, prebenda zaś
została zniesiona 1813 r. Obecnie należą do
parafii (dyec. tarnowska, dek. tymbarski) wsie
Mszana górna, Słomka, Grlisne Łostówka, Łę-
towe i Kacinka, z ogólną liczbą 6933 rzym,-
kat. i 217 izrael. Grunta są zimne, kamie-
niste i dla ostrości klimatu trudne do uprawy.
Pos. więk, dawniej Januarego Stróżkiewicza,
teraz Albina Korytowskiego, mą obszaru 324

_ mr, roli, 12 mr. łąk, 46 mr. pastw, i 429 prze-

MncYa
wadi 01843

trzebionego lasu; pos. mn. 1484 mr. roli, 83
mr. łąk, 387 mr. pastw. i 170 mr. lasu. Za
Rzplitej M. była starostwem niegrodowem
w pow. szczyrzyckim. Podłag spisów pod-
skarbińskich z r. 1770 należały doń wsie:
Mszana Dolna z folwarkiem, Słomka, Grlisne,
i Mieścisko. Od r. 1761 posiadał je Ignacy
Zboiński, kasztelan płocki, opłacając zeń
kwarty złp. 2,135 gr. 11, a hyberay złp.
1527 gr. 28. Po zajęciu go przez rząd austry-
jacki, nabył je w r, 1797 Piotr Wodzicki za
cenę lustracyjną. M, graniczy na północ przezhume]ąsy z Kasinką i Kasiną wielką, na wschód zeea

te iyrt
>. mę

aminaWika

Słomką, na południe z Marcówką a na zachód
z Glisnem. 2.) M. górna wś, pow. limanowski,
par. rzym,-kat, w części w Mszanie dolnej,
a w części w Niedźwiedziu. W$ leży nad rz.
Mszaną, na płd.-wsch. odMszany dolnej, od
której jest odl, o 7:5 klm. Dawniej była w tej
wsi kaplica z prebendaryuszem, którego upo-
sażenie składało się z 14 m. roli, gdy jednak
wylew wody zrujnował w 1813 r. kaplicę,  
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zwinięto prebendę, a grunt wcielono do upo-
sazenia probostwa w miasteczku M. dolnej.
Ludność tej górskiej wsi, położonej w zimnej
owsianej glebie, wynosi 1466 osób rzym.-katol.
wyznania. Większa pos. Henryka hr. Wo.
dzickiego ma 25 m. roli, pos. mn. 2088 m. ro-
li, 80 m. łąk, 472 m. pastw. na zboczach gótr-
skich i 144 m, lasu. Kasa pożyczkowa gmin-
na posiada 702 zł. w. a. kapitału. Pomimo
wielkiego obszaru roli, jest zarobek w lasach
1 przewóz tarcie do Krakowa głównym środ-
wiem wyżywienia się ludności. Ta wieś gra-
niczy na zachód z Podobinem, na południe
z Koniną a na wschód z Łętową, Mac,
Mszana 1.) wś, pow. gródecki, 12 klm. na

płn.-wsch. ód Gródka, 12 klm. na płd.- wsch.
od sądu pow, w Janowie, Urz. poczt, wmiej -
scu (Mszana koło Bartatowa). Na płn, leżą
Malczyce i Wroców, na wsch, Suchawola, na
płd. Bartatów i Gródek, na zach. Powitno i
Załuże. Wieś leży w dorzeczu Dniestru. Na
płn.-zach., na granicy Malczyce, rozlewa się
staw Malezycki (ob.) utworzony przez Were-
szycę i zabiera wody z płn. strony obszaru,
Z płd. części obszaru płyną małe strugi do
pot. Stawiska (al. Stawczanki), dopływu
Szczerka. Zabudowania wiejskie leżą w płn.
stronie obszaru rozrzucone na następujące
grupy i części: Bujana (al. Bujana) na zach.Karczmarówka. Pod lasem, Zastawy (al. Za-
stawem), Zbyska na płn-wsch., na wsch. od
stawu malczyckiego, Zręby, folw. Frydery-
kówka,na zach,, na płd. od Bojanej, gajów-
ka Buda i karczma Nawygoń. (erkiew leży
na płn. od zabudowań, bliżej stawu (303 m,,
znak triang.). Płn. część wsi przebiega kolej
Karola Ludwika i ma tu stacyą, odl. 16 klm,
od Lwowa,
w części zwanej Bujaną. Własn. więk, ma roli
ornej 199, łąk i ogr. 132, pastw, 96, lasu 113;
własn. mn. roli ornej 845, łąk i ogr. 609, pa-
stwisk 336 mr. W r. 1880 było 1109 mk.
w gminie, 25 na obsz, dwor. (międzynimi 292
obrz. rzym.-kat,). Par. rz.-kat. w Powitnie, gT.-
kat. w miejscu, dek, gródecki, archidyec. lwow-
ską. Do par, tej należy Suchowola. We wsi jest
cerkiew i szkoła etat, jednokl. 2.)M. z Żu-
kowcami, wś, pow. złoczowski, 30 klm, ną płd.
wsch. od Złoczowa, 8 klm. na płn.-wsch, od
sądu powiat., st. kol,, tel. i urz. poczt, w Zbo-
rowie. Na płn.-ząch. leżą Kudynowee, na płn.-
wsch. Jąckowce, na wsch. Bogdanówka, na
płd.-wsch, Daniłowce, na płd. Wołosówka, na
płd.-zach. Podhajczyki. Wody płyną do Stry-
PY za pośrednictwem Gniłej, jednego z głów-
nych potoków Strypy, powstającego w płd.-
wsch. stronie wsi, a płynącego na płd,-zach.
do Wołosówki. W dolinie tego potoku wystę-
pują znaczniejsze torfowiska (rudy czyli po-
pławy), do kilku metrów grube. We wsi jest

w pobliżu zach. granicy wsi,.
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stawek. Na płn., zach. i płd, od niego leżą za-
budowania wiejskie. Płn. część obszaru zaj-
mują Zukowcee. Tutaj na płn.-wsch., na
granicy Jackowiec, wznosi się wzgórze Msza-
na (al. Mogiła) do 416 m, (znak trian-
gul.) W płd. części obszaru wznosi się
wzgórze 560 mr. wysokie, Własn. więk. ma
roli or. 734, łąk i ogr. 158; własn. mn. roli
ornej 885, łąk i ogr. 129, pastw, 5 mr. Wr.
1880 było 591 mk. w gm. 51 na obsz. dwor.
(między nimi 4 obrz. rzym.-kat. w Mszanie,
a 9 w Zukowcach). Par. rzym.-kat. dla Msza-
ny w Jeziernej, dla Zukowiec w Zborowie.
Par. gr.-kat. w miejscu, dek, zborowski, archi-
dyec. lwowska, We wsi jest cerkiew pod we-
zwan. św. Jerzego i szkoła filialna. Zu. Dz,

Mszaneć, ob. Mszaniec i Pszaneć,
Mszaniec, rzka w pow. proskirowskim, bie-

rze początek na polach Bębnówki wielkiej, pły-
nie w kierunku z zachodu na wschód i ubiegł-
szy 84 mili wpada pod Czarnym Ostrowem do
Bohu od prawego brzegu. Odlewa z dopływa-
mi 6 stawów.
Mszaniee 1.) wś nad rz, Hnyłopiatem, pow.

berdyczowski, par. kat. Machnówka, prawosł,
Wujna (o 3 w.), 40 dm., 238 mk, prawosł. i
18 kat.; 811 dzies, ziemi; własność Bohnera,
2.) M., wś nad rz. Popówką, dopływem Słuczy,
pow. nowograd wołyński, w 5 okr. pol., gm.i
par. pat. Ostropol (o 13% w.), o 8 w. od Moto-
widłówki (w pow. żytomierskim), cerkiew
drewniana; 146 dm., 410 dusz włościan, 1002
dzies. ziemi włośc. Należała do Kierszno-
wskich i Łubkowskiego, potem do Izbickich,
dziś mają Straszyńscy 561 dzies., Izbiccy zaś
349 dzies,

Mszaniec, potok, wytryska w lesie Bra-
niowie, na granicy gm. Wojtkówki z gm.
Kwaszeniny, w pow. dobromilskim; płynie na
płn.-zach., tworząc zrazu granicę gm. Wojt-
kówki i Wojtkowej z Kwaszeniną i Jamną
górną; poczem przechodzi na obszar Grąziowej
i tutaj we wsi uchodzi do Wiaru od pr. brz,
Długość biegu czyni 6 kil. Źródła leżą 510
m., ujście 386 m. npm. Nad potokiem we wsi
Grąziowej tartak. Br, G,
Mszaniec, rzeka podgórska, powstaje na gra-

nicy gm. Bystrego i Michnowca, w pow. tur-
czańskim, ze zlewu potoków Michnowieckiego,
Lipiego i Bystrego. Od połączenia się tych
obfitych w wodę potoków płynie M. na płn.-
wsch. górską doliną, nad którą od płd.-wsch.
stromo się wznosi dział górski Magóry łom-
niańskiej, a od płn.-zach. dział Żukowa ze

szczytem Jawornikami (910 m.). Dopiero przy
górnych zabudowaniach wsi Mszańca, od któ-

rej przybiera nazwę, wypływa na dolinę ob-
szerniejszą, przepływa wś Mszaniec. Tutaj
przyjąwszy od lew, brz. znaczny strumień, od

wsi Gałówki płynący, zwraca się potok M.  
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zrazu na wschód, potem płd.-wsch., w którym
to kierunku, opływając płn.-wsch. stoki Ma-
góry łomniańskiej, podąża granicą gm. Grą-
ziowej a Płoskiego i Wiciowa, wreszcie przez
obszar Hołowiecka, gdzie od lew. brz. ucho-
dzi do Dniestru. Od pr. brz. przyjmuje poto-
ki Łucików, Świński, Horniace, a od lew. Ga-
łowiecki p., Sokół, Babinę i inne pomniejsze
bezimienne. Długość biegu 14 kil., licząc od
zlewu potoków żródlanych. Spad wód: 600
m. (początek); 526 m. (poniżej kościoła
w Mszańcu); 506 m. (ujście Gałowieskiego
p.); 465 m. (powyżej ujścia Horniacego pot.);
454 m. (ujście), W wodach tego strumienia
górskiego żyją ryby: babka, bzderka, kowbel,
moryna, płotycia, śliz, Pstrąga w nim nie
ma. Br. G.

Mszaniec 1.) rus. Mszaneć, grupa domów na
obszarze dwor. Wojtkowej, pow. dobromilski,
2.) M. z Zanamii Zawadką, wś, pow. staro-
miejski, 22 kil. na płd.-zach. od sądu pow.
w Staremmieście, 12 kil. na płn.-wsch. od urz,
poczt. w Lutowiskach, Na płn,-wsch. leżą
Grałówka i Płoskie, na wsch. Wieiów, na płd.-
wsch. Grąziowa. na płd.-zach, Miehnowiec
(pow turczański) i Bystre (pow staromiejski),
na płn.-zach. Bandrów (pow. liski), Wś leży
w Beskidzie środkowym, w dorzeczu Dniestru.
Z Bystrego, od płd., wchodzi tu mianowicie
potok, występujący w Michnowcu, zwany
w górnym biegu Jawornikiem, a przybierają
cy tutaj nazwę Mszańca, płynie na płn.-wsch.,
potem na wsch. i płd,.-wsch. na granicę Grą-
ziowej i Wiciowa, a w Hołowiecku wpada do
Dniestru od lew. brz. Od praw. i lew. brz.
zasilają go w obrębie wsi liczne pomniejsze
strugi, z których najznaczniejsza od lew. brz.
potok Dzymeński, nastający w płn.-zachod.
stronie wsi a płynący na płd,-wsch. W doli-
nie Mszańca, prawie w środku obszaru, leżą
zabudowania wiejskie (505 m. na płn., 534 m.
na płd.). Grupa domów w stronie wsch. zwie
się Łanami, część wsi na płd. Zawadką. Jedna
osada zwie się Poharem. Na praw, brz. Mszań-
ca wznosi się obszar na płn. do 550 m., na płd.,
dokąd sięga płn.-zach. kończyna Magóry Ło-

mniańskiej, do 780 m. Na lew. brz. Mszańca,
na płd.-zach., w pasmie górskiem Żuków, do-
chodzą szczyty do 802 i 869 m. Własn. więk.
(Tow. dla płodów leśnych w Wiedniu) ma roli
or. 7, łąk i ogr. 2, lasu 68 mr.; wł. mn. roli
or. 2488, łąk i ogr. 228, past. 720, lasu 168

mr, W r. 1880 było 955 mk. w gm. obrz. gr.-
kat. Par. rz.-kat. w Turce, gr.-kat. w miejscu
(dek. żukotyński, dyec. przemyska). We wsi
jest cerkiew drewniana pod wez. Narodzenia
M. B., postawiona w r. 1762, a w niej znaj-
dują się metryki urodzonych i zmarłych od r.
1785, metryki ślubne zaś od r. 1788. Za cza-
sów Rzpltej należała wieś do dóbr koronnych,
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do krainy lipieckiej, w ekonomii samborskiej
a ziemi przemyskiej. W inwentarzu doku-
mentów (rkp. Ossol., N 2837, str. 58 i 59)
jest wzmianka następująca: „A 1519. Craco-
viae, Confert Sigismundus Providis Vasconi,
Steczkoni et Vankoni, fratribus, scultetiam in

_ villa Mszaniec, ad quam unam aream alias
dworzyszcze, cum tortis, laboribus, tertia par-
te dationum, salvis stationibus serviciisque
consuetis, per Scultetos praestari solitis, reser-
vatis”, „A. 1545, Cracoviae, Poponatum in
villa Mszaniec, Bona regina, religioso Joanni,
Gum una area ac reliquiis atsinentiis confert-

 regali censu salvo. Quod Sigismundus Au:
gustus approbat in Qzarnystaw die 4 Julii a,
1558*. Lustracya z r. 1686 (rkp. Ossol. M
1255, str. 228) zawiera następujące szczegóły:
,„M. ma łanów 24, z osobna wójtowskich 3, po-
powski 1, hajducki 1. Czynsze na ś. Michał:
kuchenne, stróżne, żyrowszczyznę, kopy haj-
duckie za sądy zborowe tak płacą jako Łomna.
Czynsze na ś. Marcin: czynsz główny za wołu,
kopy hajduckie, owies, gęsi, kury z pustych
koszonych łanów tak płacą jako Łomna. Myta
gromada daje zł, 3 gr, 6. Z karczmy i winiar-
ni płaci ogółem zł. 36; od osady mszczańskiej
dawali zł, 50, teraz, że tego nie zaży wają, te-
dy się do rewizyi odkłada. Z wójtowstwa za
pokłon z obszaru dworzyszczą i foluszu dają
ogółem zł. 20. Z osobna z obszaru zasianego
daje wójt zł. 7, Iwan Rizeniak płaci z łanu
gromadzkiego zł, 10; pop daje z łanu CZYNSZU
zł. 2 gr. 6. Czynsze na ś. Wojciech: kuchenne,
stróżne za jagnię, kopy hajduckie, owies, gęsi,
kury, barana kuchennego i baranka na Wiel-
kanoc, jajca, owczą dań, robotników, drzewo
wszystko, ciesielszczyznę tak dają jako Łom-
na. Cieślę jednego z łanów 20 wyprawują.
Karczma zostaje do dyspozycyi zamku sam-
borskiego**, W inwentarzu z r. 1760 (rkp.
Ossol. M 1632, str. 209) czytamy: „Ta wieś
osiadła, na łanach 24, videlicet sianych 15, ko-
szonych 6, pustych 3. Z osobna wójtowskich
8, hajducki seu sołtyski 1, popowski 1. Chleb-nika ad praesens znajduje się in M 91, Sołty-si do ziemi przemyskiej należą. Czynsze tejwsi (wymieniorńe szczegółowo) czynią rocznie
685 zł. 19 gr. Wójtowstwo w tej wsi ćwierci 5;
posesorami Jmpp. Józef Piórkowski i Maryan-
na Kobylnicka, na które prawo produxerunt,
vigore którego inkorporacyi płacić powinni
do kasy ekonomii dwiema ratami, pierwszą na
$, Marcin, drugą na ś, Wojciech, corocznie
500 zł., tudzież hybernę na gardekurów J RE.
M. i inne onera fundi. Lasy tej wsi i lasek od
płd., w nim drzewo jedlina i smereczyna, Lą-
sek od zach, pod Zubowem. Skarżyła się gro-
mada na Jmp. Piórkowskiego, posesorą wój-
towstwa, iż ich do niezwyczajnych robocizn
przymusza, bije, karbowników obiera niesłu-
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sznie, obranych zaś przez Jm. Pana Krajnika
zrzuca, Z pustych gruntów owies osypowy
wymaga. Żaliła się taż gromada, że do innych
wsiów J. Kr. M., jako to: Płoskiego, Bystre-
go, Gałówki, Grąziówki, grunta w różnych
miejscach poprzywłaszczano. W eo admini-
stracya wejść ma”, W rewizyi praw, przywi-
lejów i t. d. w r. 1766 odprawionej czytamy
(Dod. miesięczny do Graz. Lwow., 1872, str. 55,
56): ,,Ta wieś ma gruntu łanów 24 (t. j. sia-
nych 12, koszonych 6, pustych 6); z osobna
wójtowskich 3, hajdueki |, cerkiewny 1, du-
chowny ad praesens |. Chlebnika gromadz-
kiego 65, prostych wójtów 19, popowiczów4,
hajduków ziemi przemyskiej 7, razem 95. Du-
chowny produkował przywi!ej Sereni, Joannis
III w Krakowie na sejmie koronacyjnym d, 4
lutego 1676 conferrationis circa laneum agri
Poponatus, Pawła i Iwana Popowiczów Msza-
nieckich, po których praesentanei Presbiteri
in toto takowy łan possident. Na wójtowstwo
produkowali przywilej Jm. PP. Józef i Ma-
ryanna z Kobielnickich Piórkowscy małżonko-
wie generieo termino, super advocatias in bo=-
nis Economiae Samboriensis, villarum Msza-
niec et Wołoszynowa, post decessum privile-
giatorum possessorum, cum incorporatione an-
nui census zł. 600. Quotannis ex bonis Msza-
niec, a serenissimo Augusto III Varsaviae die
11 septem. a, 1754 cum sigillo cubiculari ad
vitae utrorumque tempora sobie konferowany,
którzy że tylko we wsi Xiszańcu 5 ćwierci
possident et possidebant, pokazało się, z któ-
rych jako karczmy, młyn i innych dochodów,
detruncatu censu na rok zł. 600. Hiberny do
skarbu zł. 62 gr. 15, hiberny hussarskiej 16
16 gr., mesznego 6 zł. 8 gr., razem 685 zł,
9 gr. Mają jeszcze rocznego prowentu na rok
zł. 400. Siedmiu ćwierci tegoż wójtowstwa po-
sessores uczciwi Mszanieccy Huzelewicze i in-
ni wyżej wyrażeni. Z kolei następują imiona
19 wójtów: Jan, Łuc, Ihnat, Andrzej Stecko-
wicze Mszanieccy; £ue Huzelowicz; Fedio,
Jacko, Fedio, Dmytro, Jan, Wasyl, Jacko, Jąc-
ko Petraszkowicze Mszanieccy; Llko, lwan,
Michał Liwińscy; Pan Andrzej Jankowski;
Hryc i Fedio Stasyssyni, Hajducy ziemi prze-
myskiej: Iwan Butryn, Fedio Butryn, Wasyl
Nanowski, Iwan, Iwan drugi, Hrye i Jacko
Wołaczaki produkowali przywilej Jana III
w Warszawie d. 28 maja r. 1696 uczciwym
Piotrowi Hrehoremu na łan roli od granicy
bandrowskiej z drugiej strony, do granicy
grąziewskiej nadany, którzy ten łan posiada-
dając, usługi ziemi przemyskiej pełnią”, Przy-
wileje Augusta II z d. 24 list, 1722 r, tudzież
przywilej Augusta IIIz d. 11 wrseśnia 1754
na wójtowstwo w Mszańcu podał Dod. mies, do
Graz. Lwow. 1872, t. IL, str, 252, 253i 254.
Wójtostwo zostawało w posiadaniu Józefa
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Piórkowskiego do r. 1787. Dnia 21 sierpnia
1787 r. zajął je rząd austryacki i przyłączył
do Łomny, Lu. Dz,
Mszaniec 1.) wś, pow. husiatyński, leży

na zach. krańcu powiatu, przy gościńcu rząd.
trębowelsko-kopeczynieckim, o 10 kil. na płd.-
wsch. od Trębowli. Graniczy na wsch. z Ho-
wiłowem Małym, Howiłowem Wielkim i Su-
chostawem, na płd, z Kobyłowłokami, na zach.
z Janowem i Dereniówką, na płn. z Pleba-
nówką i Iwanówką. Wzniesienie wsi 188:6
"m. npm, Obszar dwor. gr. or. 796, łąk 184,
past. 326, lasu 7 mr.; włośc., gr. or. 1077, łąk
68, past. 4 mr.; ludności rz.-kat. 128, par.
Chorostków, odl. o 12 kil. na wsch., gr.-kat.
106 dusz, par. w miejscu, dek, Husiatyn, dyec.
lwow. Szkoła etat. o 1 naucz., sąd pow, Ko-
peczyńce o 15 kil. na płd.-wsch., urz, poczt.
Chorostków. Obszar dwor. należy do ordyna-
cyi Ohorostków, własność Wilhelma hr. Sie-
mieńskiego Lewickiego i Zofii z hr. Lewickich
Siemieńskiej. 2.) M. Tarnopolski, leży na płn.
cyplu powiatu, między pow. zbaraskim i brodz-
kim. Graniczy na wsch. z Ditkowcami, na płd.
z Obarzańcami i Zarudziem, na zach. z Werteł-
ką, na płn. z Milnem i Grątową; przestrzeni
dwor. gr. or. 430, łąk 144, past. 6, lasu 534
mr.; włośc. gr. or. 1077, łąk 68, past, 4 mr.;
ludności rz.-kat. 52, par. Załoźce o 10*5 kil.
na płn.-zach., gr.-kat. wraz z filią w Ditkow-
cach 1140 dusz, cerkiew w miejscu, dek. tar-
nopolski, dyec. lwow., sąd pow. Tarnopol,
urz. poczt, Załoźce, kasa pożycz. z kapit. 239;
właśc. więk. pos. Adolf Sternsziiss,  B. R.

Mszanka, wś, pow. włodawski, gm. Bytyń,
par. Uhrusk, ma 10 dm., 73 mk., 299 mr.

Mszanka, rzka w pow. słonimskim, wpada
do jez. Łohozwa; przyjmuje dopływy Studzie-
nek i Dziadówkę.

Mszanka al. Mołodyniec, pot. górski, wy-
pływa na obszarze gminy Lolina, w pow. do-
lińskim, z zachodniej stoczystości działu gór-
skiego Mszany (1722 m.); płynie górskim
wądołem zrazu na płn.-zach., a potem na pła.-
wsch, wzdłuż granicy perehińsko-lolińskiej aż
do swego ujścia do Mszany, dopływu Moło-
dy. Dolinę tego potoku zamykają obustron-
nie działy górskie Jajce, a nad praw. brzegiem
w górnym biegu pasmo wyniosłe i skaliste
Mszany. Długość biegu 7 kil. Zródła leżą
1550 m., ujście 921 m. npm.
Mszanka, góra, wznosi się na wsch. grani-

cy gm. Mszanny z gm. Trzcianą, w pow. kro-
śnieńskim, pod 399 20' 30” wsch. dłg. g. F,a
4930/30” płn. sz. g. Stoki góry lesiste; od
wsch. opadają do doliny Jasiołki; na płn. od
od M, wznosi się lesisty czubek Horodok (601
m.), poniżej którego, od strony płn--wsch.,
wznosi się wśród leśnej polany kościołek św.
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Jana, należący do Trzeiany, Wznies. M. 671
m. npm. (szt. gen.). Br. GQ.
Mszanka, wś, pow. gorlicki, leży przy go-

ścińcu z Gorlie (odl. 5:8 kil.) do Ciężkowie,
nad pot. Moszczanką, wpadającą do Ropy z lew.
brz., w okolicy podgórskiej, 324 m. npm., pod-
szytej lasami. Par. rz.-kat. w Moszczenicy.
Wś ma 847 mk,, z których 29 na obsz. więk.
pos., 823 rz.-kat. a 24 izrael. Pos. więk. P.
Lipińskiego ma 241 roli, 25 łąk i ogr., 15
past. i 89 mr. lasu; pos. mn. 613 roli, 101 łąk,
197 past, i 12 mr. lasu. M. graniczy na zach.
z Wolą Łużańską, na płn. z Porębą, na wsch.
z Glinikiem maryampolskim a na płd. z By-
strą. Dawniej była wójtostwem królewskiem,
opłacającem w ostatnich latach Rzpltej 468
złp. kwarty. Mac.
Mszanna 1.) wś i folw., pow. konstanty-

nowski, gm., par. i okr. sąd, Huszlew, st,
poczt, Międzyrzec. (erkiew par. dla ludności
rusińskiej, dawniej dek. międzyrzecki, erek-
cya niewiadoma, obecnie odnowiona w 1837 r.
przez Karolinę Wężykową. Fol. i wś M, rozl.
mr. 338: gr. Or. i ogr. mr. 306, łąk mr. 3, la-
su mr, 17, nieuż. i place mr. 7. WŚ M. os.10,
z gr. mr. 67. 2.) M., wś, pow. chełmski, gm,
Bukowa, par. Uhrusk. Ma 1096 mr. obszaru,
W 1827 r. 9 dm., 27 mk. Rz., A. Pal.
Mszanna, wś, pow. krośnieński, w okolicy

górskiej, lesistej 455 m. npm,, nad Mszanką,
dopływem Jasiela z lew. brzegu. (Ciągnie się
wzdłuż potoku w wąskiej dolinie, oddzielonej
na wsch, od Trzciany dużym lasem, pokrywa
jącym góry dochodzące 671 m. wysokości. Na
zach. ma mniejsze lasy i niższe wzgórza, za
któremi leży Ropianka. Na płd. graniczy ze
Smerecznem a na płn. z Chyrową. Odl. od
Dukli o 12'1 kil., ma cerkiew drewn., biblio-
tekę dekanalną i szkołę ludową 1-klas. Podług

spisu ludności z r. 1881 M. ma 926 mk.; sze-
matyzm kościelny z tegoż roku wykazuje 999
gr.-kat, 10 rz.-kat. i ll izrael., razem 1020
osób. Grleba zimna, owsiana. Pos. więk. Ce.
zara hr. Męcińskiego ma obszaru 22 roli i 872
mr. lasu; pos. mn. 1667 roli, 240 łąk, 307
past. i nieuż, i 105 mr. lasu, Par. gr.-kat.
należy do dyec. przemyskiej, dek, dukielskie-
go i obejmuje Smerecznę z ogólną ludnością
1228 parafian. Uposażenie parocha składa się
z58 roli, 12 łąk, 7 mr. past. i 87 zł. w.a,
dodatku do kongruy, Kasa pożyczk. gminna

rozporządza kapitałem 274 zł. w. a. W Kode-
ksie Małopolskim na str. 359 znajduje się do-
kument erekcyjny tej wsi z d. 24 lut. 1369 =
w nim pozwala Kazimierz W., król polski, na

prośbę Mikołaja i Radostona z Biecza założyć
wieś Mszanę na prawie niemieckiem 1 w tym
celu wyrąbać 50 lub więcej łanów lasu, Mae.
Mszanna Dolna, dobrai wś, i M. Górna, wś

i fol., pow. rybnieki. Leżą obie w głębokiej
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a wąskiej dolinie, utworzonej przez potok, do-
pływ Szotkówki, wodl, 2?/, mili od Rybnika,
M. Dolna ma kościół par. drewn. m zeszłego
wieku, z dzwonem z datą 1520 r. i szkożę od

_ 1854 r., trzy młyny wodne. Większa posiadł.
ma (75 mr., wś 1383 mr. roli. M. Górna ma
309 mr. więk. posiadł, i 75 mr. do wsi nale-
żących i młyn wodny. Ludność uboga, utrzy-
muje się z zarobków w okolicy i z odbytu na
swe produkty w sąsiednim Jastrzębiu i Loslau.

__ Mszano 1.) niem. Mszanno al. Schoengrund
skarbowa domena, pow. brodnicki, st. p. i tel.Brodnica, 7:5 kil. odl., par. ew. i okr. urz,stanu cywil. tamże; par. kat, i szkoła wieś
Mszano, Obszar wynosi 220-83 ha: roli or.i
ogr. 148.04 ha, łąk 30-17, past. 34:10, nieuż,
8:52. Czysty dochód z gruntu około 2400 mrk.
2.) M., niem, Mszanno al. Schoengrund, w dok.
krzyż, Schannen, Scheen, Schene, wś z kośc. par.,
nad rz. Drwęcą, przy drodze bitej z Torunia
do Brodnicy, niedaleko granicy król, polsk,,
pow. brodnieki, urz, stanu cywil, i st, p. Bro-
dnica, tamże par. ew., w miejscu szkoła kat.;obszar wynosi 1692'34 mr. magd. W 1868 r,58 bud., 23 dm., 225 mk., 198 kat, 27 ew.
Tutejsza par., należąca do dek, brodniekiego,
liczyła w 1867 r. 1221 dusz a 773 komunikan.
tów, w 1884 r. 1158 dusz, Kościół, tytułu św.
Bartłomieja, dawniej patronatu bisk,, został r.
1695 zbudowany, a 25 lipca t. r. konsekro-
wany. Przy kościele jest bractwo trzeźwości,
założone r. 1855 d. 4 grudnia. Wsie parafial-
ne są; Mszano w 1867 r. 262 dusz kat., Szabda
241, Chojno, Chojnobudy i Pasiek razem 295,Drużyn i Lipowiec 232, Niewierz i Sowie pól-
ko 156, Masłowizna 32, Melzak 3. Szkoły
katol. są w Mszanie, dokąd są przyłączone
Niewierz, Masłowizna i Sowie pólko (68 dz.
1867 r.); w Szabdzie (42 dz.) 26 dz, uczęszcza-ło do szkoły ew. w Chojnie. M. trzeba zali-czyć do najstarszych osad tej okolicy, W zbio-rze archeologicznym p. Scharloka w Grudziądzu
znajdują się dwa kliny krzemienne szlifowane(neolityczne), godne szczególnej uwagi z tegopowodu, że zostały znalezione w grobie ka-miennym skrzynkowym, odkrytym przypad-kowo przy oraniu na polach wsi tutejszejw płn.-zach. stronie (ob. Ossowski: Objaśn.do mapy archeol. Prus zach., str, 72), M. leża-ło w komturstwie brodnieckiem, ale należało dobiskupów chełm, i było, przynajmniej później,
dobrem stołowem sufragana chełmiń, R. 1669był nim Jan Rakowski, jak wykazuje wizy-tacya Strzesza. R. 1379 d. 25 lit, sprzedaje
Jam z Tyrnawy, oficyał biskupa chełmiń, Wik-
balda, sołectwo we wsi Mszanie (Schene)Grzegorzowi i Bernardowi pod zwykłymi wa
runkami; między świadkami jest wymieniony
Jakób, proboszcz mszański (ob. Urk. B. des
Bist, (ulm. von Woelky, I, str. 278; dok. bar- 
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dzo uszkodzony). Przez Szwedów wś ta, jak
donosi Strzesz, w ostatniej wojnie bardzo spu-
stoszoną została, Kościół tutejszy wybudowa-
ła według tradycyi gmina; poświęcenie na-
stąpiło r. 1553. Po wojnie zastał go wizyta-
tor w opłakanym stanie. Proboszcz posiadał
tylko I włókę roli i 2 sprzeczne dodatki.
Dzierżawcą plebanki był Andrzej Niegolewski,
który w kontrakcie miał wypisany obowiązek
wystawienia nowej plebanii i płacenia przez 5
lat 10 flor., a przez następne 10 fior. 15. Z tych
pieniędzy zebrano dotychczas 50 flor., które
mają być użyte na odnowienie kościoła. A pa-
rata kościelne zrabował Szwed, pozostał tyl-
ko jeden czerwony atłasowy ornat, który się
przechowuje w Brodnicy. Proboszcza nie ma.
Przed wojną było we wsi 24 gburów i 2 sot-
tysów, którzy dawali mesznego od włóki ko-
rzec żyta i tyleż owsa. Ale wojna szwedzka
za czasów Gustawa rozproszyła ich. Koniec-
polski w 1629 r. zajął tu leże zimowe; okopy
wojska polskiego było można jeszcze wówczas
widzieć, Do par. tutejszej należały wówczas:
1) dobra Niewierz, które dawały mesznego 2
korce żyta i tyleż owsa; 2) dobra Choino,
rozpadające się wówczas pa dwie części, jednę
posiadał Albert Kolbrzyński, drugą Wilczew-
ski, każdy z nich płacił od swej części 2 korce
żyta i tyleż owsa; 3) młyn Krzosek winien
na ś. Marcin do tutejszej kasy kościelnej pła-cić 4 flor.; szkoły nie było wówczas, ale wi-
zytator widział jeszcze jej ślady (str. 324—
825). Z wizytacyi i lustracyi msząńskiej, spi-
sanej r. 1762 za czasów biskupa chełmiń, Ba-
jera i sufragana Pląskowskiego przez komisa-
rza dóbr bisk, Pawła Piątkowskiego, wyjmu-
jemy następujące dane: Rola plebańska leżała
w 8-ch polach i zawierała 3 wł, 9 mr.i 186pręt., ale pod pługiem było tylko 70 mr. i 259pręt. Probosz, był Aleksandrowicz; organista
miał mieć !/, wł. roli, ale nie posiadał tyle.
Folwark tudzież wś z przyległościami żadnej
taksy nie daje, chociaż folw. dwa gburstwa ob=
siewa, na których quondam posiadła bywały;
szpitala nie było, Dannicy we wsi mieszkają”
cy ito po lewej stronie od Niewierza jadąc,
byli: 1) Krzysztof Wasilewski, chałupnik,
mieszka pierwszy rok, trzyma chałupę i ogród,
winien płacić 6 fl., w żniwa dni 9 i 3 dni tło-
kę przy wikcie pańskim robić; za nadrobek
odbiera ze dworu zapłatę; w żniwa winien
przy wikcie pańskim każdą robotę czynić; po-
nieważ chałupnik ten z ogrodu żyć nie możei utrzymuje się tylko pracą rąk własnych, dia
tego radzi komisarz aby Czynsz pracą ręczną
odpłacił, aby do roboty był Pociągany tylko
w Żniwa. 2) Marcin Klonowski, dannik, sie-
dzi czwarty rok, trzyma ogród, włóczkę roli i
łąkę; za to robić powinien 6 dni kosą, 6 dni
sierpem, 6 dni grabiami, 3 dni tłokę o strawie
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pańskiej i piwie, w każdem polu po morgu
orać, nawozu dzień wozić, i to o swoim wikcie,
trzy dni pleć o pańskim wikcie, len trzeć,
rzepę kopa, do piwa kolejno chodzić, zgoła
co tylko rozkażą robić; robociznę za ogrodni-

ków i czeladź odbywać, za nadrobek odbiera
od kosy gr. 6, od grabi gr. 3, od sierpa gr. 6.
8) Pasturnia była pusta, ogrodu nie było, pa-
sturz miewał „,po lisze'* w ogrodach dannie-
kich i zsypkę ze wsi; pasał i folwarkowe by-
dło, więc też i folwark równą zsypkę według
sztuk bydła dawać mu powinien. 4) To samo
ma się rozumieć i o świniarzu. 5) Dwojaki,
gdzie ogrodnicy przedtem mieszkali, są puste.
6) Owczarz siedzi od lat 5, ma ogród, włókę
roli i łąkę połowiczną i pobiera beczkę piwa i
owies na psy; chować winien 300 owiec; płaci
120 złp. i odbywa 3 dni tłoki o strawie pań-
skiej. 7) W drugich pustych dwojakach mie-
szka w połowie Tomasz Dembski, trzyma ogród
i płaci złp. 6; robi tak jak Krzysztof Wasilew-
ski, 8) Wojciech Gromota, karczmarz, był
zobowiązany czynić tłokę 3 dni. 9) Jan Roma-
nowski, kowal. 10) Michał Kamionkowski,
dannik, 11) Jerzy Majewski, krawiec. 12)
Łukasz Wisniewski, dannik. 13) Tomasz Peł-
ka, Po drugiej stronie wsi mieszkali: 14) Sob-
kowa, wdowa, danniczka, 15) Jakub Tyblew-
ski, dannik, 16) Antoni Brzuchowski, dannik,
17) Tomasz OCemański dannik, 18) Antoni
Grulezewski, chałupnik; kuźnia ladaco; potem
stał dwór, za dworem browar, na dole przy
nim figura. Dalej dowiadujemy się, że mie-
szkańcy skarżyli się bardzo na dzierżaweę Or-

łowskiego, bo ich zmuszał do tłoki nad kon-
trakt. Na wzmiankę zasługuje jeszcze spis
żywego inwentarza Wasilewski posiadał 1
krowę, 2 woły i 2 cielaki; Klonowski 2 kro-
wy, 2 woły, wolców zaś 3; owczarz Deja 3
krowy, 4 woły; Kamionkowski 2 krowy, 2
woły a nieuczków (t. j. wołów nieidących je-
szcze w pługu) 4; Gramota 2 konie; Wiśniew-
ski 2 woły i 2 konie; Pełka | krowę, 4 konie;
Bobkowa 1 krowę, 4 woły; Tyblewski 2 kro-
wy, 38 konie, 4 cielaki; Brzuchowski | krowę,
3 woły; Cemański 1 krowę, 4 woły, 2 konie,
2 jałowice; Grulczewski nieuków 2 (ob. manu-
skrypt w Pelplinie p. t. Schriften betreffend
die Verwaltung der Landgiiter der Bistums
von Culm, V, M 31, str. 407i t. d.). R. 1768
puszcza biskup chełmiń. Bajer wś i folw. tu-
tejszy w dzierżawę Franciszkowi Qzaińskiemu
i żonie jego Katarzynie, wraz z karczmą i wol-
ną w niej wszelkiego likworu propinacyą,
także młyn Krzosek zwany i pustkowie, Bu-
dami się zowiące, Kontrakt ten ma trwać 6
lat, dzierżawa zaś ma wynosić rocznie 820 złp.
(ob. tamże, str, 816 i następ.). 3.) M., dok.
1583 Msano, 1648 Mszanowo, niem. Marienfel-
de, dawniej Mschanno, dobra ryc., pow. świec-
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(ki, st. p. i par. ew. Osie, 10 kil. odl., par. kat.
Drzycim, urz. stanu cywil. Brzemioua, szkoła
Szerosław. Mają obszaru 76'34 ha roli orn. i
ogr., 12:51 łąk, 12:51 past., 33:70 lasu, około
2 nieuż., 5*11 wody, razem 14217 ha.; czysty
dochód z gruntu 278 mrk. Właściciel ks, v.
Dino-Talleyrand, W 1868 r. 16 bud., 6 dm.,
76 mk., 37 kat., 39 ew. Według taryfy na
symplę zr. 1717 płaciło M. 11 gr. 41/, den.
Wizyt. Rozdrażewskiego z r. 1588 donosi, że
tu wtedy było 3 włościan, którzy płacili me-
sznego od wł. | korzec żyta i tyleż owsa (str.
11). Według taryfy zr. 1648, gdzie uchwa-
lono podwójny pobór i potrójną akcyzę, płacił
Białobłocki w Mszanowie 16 gr. (ob. Roczn.
Tow. Nauk, w Pozn, 1871, str. 180). Ks. Fr.
Mszanowo 1.) niem. Weidenau, dok, Wet-

żenau 1 Weipczenow, majątek chełm. nad Drwę-
cą, pow. lubawski, st. p. i tel. Nowe miasto 2
kil, odl., tamźe par. kat. i ew., st. kol. Nowy
folwark (Weissenburg) 4 kil, odl., szkoła i
urz, stanu cywil. Bratyan. M. ma 935*08 mr.
magd. obszaru, czyli 249 ha i to 191 ha roli
or. iogr., 44 łąk, 4 boru, 6 nieuż., 4 wody;
czysty dochód z gruntu 1018 mrk. W 1868 r.
11 bud., 4 dm., 53 mk.,, 41 kat., 12 ew. Jest
tu nowy most na Drwęcy, zbudowany r. 1884
za 3000 mrk. R. 1327 d. 30 maja nadaje bi-
skup chełmiń. Otto dobra mszanowskie Mi-
kołajowi na prawie chełm. Granice: „,bona ex
uno latere habentia dictum fiuvium Drinan-
zam ascendendo usque ad duodecim funes pro-
pe Velam in secundo latere vel pariete et pro
tertio latere bona fratrum Heynemanni videli-
cet et Nieolai dietorum de Thiliz.., et in quar-
to latere bona canonicorum nostrae Culmensis
ecelesiae''. Nadto dodaje połowę rz. Drwęcy
w oznaczonych granicach. Za to ma służyć
przy obronie warowni z kuszą (cum balista).
Datum in castro nostro Vridecke (Wąbrzeźno;
ob. Urk. Buch d. Bist, Culm, v. Woelky, I,
str. 156). Według listy szkodowej, spisanej
r. 1414 przez kapitułę chełmińską, poniosło
Mszanowo (Weipczenow) na żywym inwenta-
rzu i w zbożu szkodę wynoszącą 1 grzywnę
(ob, Urk. B. des Bist. Culm v. Woelky, 1885,
str. 392). 2.) M. (taryfa z roku 1648), ob.
Mszano, Kś. Fr.

Mszański dział górski, a raczej grupa sta-
nowiąca część działu zwanego Jajce, w pow.
doliniańskim, leży pomiędzy dolinami poto-
ków Mszana i Mszanka i ma najwyższy szczyt

Mszana, wysoki 1724 m. Jedna część tej gru-
PY wybiega szczytem Hyczowa do 1259 m.
Mszany, las w płd.-zach. stronie Bezbro-

dów, w pow. złoczowskim, na lew, brzegu Peł-
twi. Zach. jego część przypiera do Nowosio-
łek w pow. kamioneckim.

Mszezęcin, ob. Mszęcin. Mszczonów, miasto nad strum. Okrzeszą,
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pow. błoński. Leży w płd, części powiatu, pod
_51757/5' szer, i 880 42/4” dłg. g., w wynio-
_ słem położeniu, w odl. 42 w. od Warszawy a
9 w. od st. dr. żel. warsz.-wiedeń. w Rudzie
Guzowskiej, z którą połączony jest drogą bi-
tą. Posiada kościół par. murowany, synagogę.
szkołę początkową ogólną, sąd gm. okr. III
dla gmin: Radziejowice, Piekary, Skuły, urz.
miejski, st. poczt., 178 dm,, 5291 mk. (w tem
3200 żydów). Samo miasto należy do okr. VI

_Bądu pokoju w Błoniu. Z zakładów fabrycz-
nych istnieją tu 2 browary z prod. na 9000
rs., dystylarnia z prod. na 3400 rs., 8 garbar-
nie z prod. na 2000 rs., fabryka octu wyra-
biająca za 1800 rs., fabryka kafli z prod, na
2100 rs., fabryka zapałek z prod. na 1000 rs.,
cegielnia z prod, na 700 rs. Cyfry te pocho-

- dzą z 1879 r.; obecne rzeczywiste są zapewne
daleko wyższe. Dochód kasy miejskiej prze-
chodzi 5000 rs. (4995 rs. w 1881 r.). M. mie-
ści się na wyżynie stanowiącej dawniej centr
obszaru rozległych puszez i węzeł systemu
wodnego tychże puszcz. Wyżyna mszczonow-

_ ska, wznosi się do 600 stóp, podczas gdy mo-
kre niziny nad brzegami rz. Tuczny, płynącej
z puszczy Jaktorowskiej, sięgają zaledwie 250
stóp. Wyżyna ta wysyła na wszystkie stro-
ny ku Wiśle, Bzurze i Pilicy liczne strumie-
nie i rzeczki, które przez wyniszczenie puszcz
zmniejszyły swe dawniejsze rozmiary. Z puszcz
Jaktorowskiej i Korabiewskiej, podobnie jaki
Bolimowskiej pozostały dziś ślady zaledwie.
Jak zwykle w takich punktach, powstała na
mszczonowskiej wyżynie osada miejska już
w 1877 r. na mocy przywileju, którym Zie-
mowit III, ks. mazowiecki, dawniejszą wieś

_ książęcą zamienił na miasto. Ziemowit V przy-
wilejem wydanym w Rawie 1437 r. nadał
miastu prawo chełmińskie i uwolnił od podat-
ków i ciężarów dla podźwignięcia z upadku.
Zygmunt I, po wcieleniu Mazowsza, oddał M,,
z przyległym obszarem dóbr, Janowi i Miko-
łajowi synom Jędrzeja Radziejowskiego, woje-
wody płockiego; na zastaw pożyczonej od nich
sumy, Zygmunt August nagradzając usługi
Mikołaja Radziejowskiego i jego żony (na
dworze królowej Katarzyny położone) trzy-
mał ich syna do chrztu i nadał imwieczyście
dobra mszczonowskie w 1554 r., zastrzegając
zwrot w razie wygaśnięcia linii męskiej. Jan
II[ pozwolił Mikołajowi Radziejowskiemu,
ówczesnemu bisk, warmińskiemu, przelać pra-
wa sukcesyi na trzech siostrzeńców Prażmow-
skich. Starostwo to niegrodowe podług lu-
stracyi z r. 1660 składało się z miasta M,
z wójtostwem i wsi Zator z wybraniectwem.
Na sejmie zr. 1/73—1775 Stany Rzpltej
przez oddzielną konstytucyą zatwierdziły pra-
'wo lenności do tego sstwa dla Prażmowskich,
Jako spadkobierców Michała Radziejowskiego,  
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prymasa. Na tymże sejmie wyznaczono także
dwie oddzielne komisye dla załatwienia spo-
rów o to sstwo, które wówczas posiadał Ale-
ksander Ossoliński, ssta drohieki, opłacając
zeń kwarty złp. 700. Uchwała sejmowa z 1775
r. nadała ostatecznie sstwo wiecznolennem
prawem Józefowi Łuszczewskiemu, sędziemu
sachaczewskiemu. Wyjednał on u Stanisława
Augusta w 1775 r. przywilej na 5 jarmarków.
Iradycye o dawnej świetności M. są wytwo-
rem wyobraźni ciemnych mieszczan, nie zna-
jących przeszłości swej siedziby; tradycye
te spotykają się w każdej mieścinie. Pożar
w 1800 r. zniszczył miasto i kościół, W 1806
r. ma 1100 mk, (400 żydów). W 1827 r. ma
219 dm.i 1700 mk. W 1860 r. 203 dm. (21
mur.), 3469 mk. (173% żydów). Pożar d. 9
paźdz. 1862 r. zniszczył całe miasto tak, iż
ocalało tylko 30 domów. Jedyną pamiątką
przeszłości mógłby być kościół istniejący już
w 1324 r, drewniany pierwotnie, Erekcya
zaginęła, założycielami byli zapewne książęta
mazowieccy. Częste pożary zniszczyły go kil-
kakrotnie. Obecny został odbudowany około
1840 r. M. parafia, dekanat grodziski, ma
6671 dusz. Br. Ch.
Mszczonowska wójtówka, wś, pow. błoń-

ski, gm. Radziejowice, par. Mszczonów. Ma
45 mk,, 135 mr, ziemi folw. i 43 mr. włośc.
Mszczonowskie budy, wś, pow. błoński,

gm. Radziejowice, par. Mszczonów, Ma 229
mk. i 456 mr, obszaru. W 1827 r. wś rząd.,
24 dm., 203 mk.
Mszczony 1.) Połcie-stare, wś, pow. mław-

ski, gm, Szczepkowo, par. Janowiec, odl. o 27
w. od Mławy, ma 13 dm., 78 mk., 74 mr. gr.
dobrego, 30 nieuż, 2.) M. Połcie-młode, wś,
tamże, ma 11 dm., 94 mk., 194 mr. gr. dobre-
go, 59 nieuż,
Mszczyczyn, dok. Mscziczino, wś nad rz.

Obrą, pow. szremski, 30 dm., 221 mk., 30 ew.,
191 kat., 48 analf. Poczta i tel. w Dolsku
0 5 kil., gość. o 2 kil., st, kol, żel, w Czempi-
nie o 25 kil. 2.) M., dom., 2478 mr. rozl,,
3 miejsc.: a) M., dom.; b) Gaworek, karczma i
csąda; e) Gajewo, folw.; 13 dm., 223 mk., 10
ew., 218 kat., 69 analf. Własność Franciszka
Zółtowskiego. Według regestrów pobor. pow.
kościańskiego z 1580 r. M, leżało w par. Dolsk
i składało się z 2-ch części szlach. (Jana Gra-
bowieckiego i Jana Włostowskiego), miało 2
łany i 4 półłanki kmiece, 7 zagrod., młyn i 48
owiec (Wielkop., Pawiński, t. I, 64), M, St.

Mszela, uroczysko w pow. wieluńskim, gm.
Praszka, leży w stronie zach, osady Praszka,
Miejscowość ta ma kształt wyschniętego je-
ziorka i służy za pastwisko dla dobytku mie-
szczan z Praszki, Lud okoliczny opowiada, że
niegdyś było w tem miejscu daże miasto pod
nazwą ,,Mszela”, które się zapadło, tak, że po

W
:
„
A
A
A



Misz

niem zostało tylko owo wydrążenie, niby dno
wielkiego stawu. Dotąd jeszcze według poda-
nia słychać dzwony z tego podziemnego mia-
sta. Torfiaste pokłady świadczą, iż było tu
dawniejjezioro, a może być iż na nim wznosi-
ła się jakaś ludzka, nawodna siedziba.

Mszenik, błoto w pow. świeckim pod Bel-
nem (ob. Docum. varia, rkp. w Pelplinie, str.
199 i SŁ geogr. V, str, 260, sub v. Zapienica).

Mszęcin, przys, do Niepołomie, w pow, bo
cheńskim, na praw. brzegu Wisły, na płn. Nie-
połomie. Graniczy na zach, z gościńcem z Wie-
liczki do Kołka nad Wisłą a na wsch. z Kępą
Węgrzynowską. Nakielski w Miechowii zali-
cza tę osadę do najdawniejszego nadania, da-
nego w r. 1190 bożogrobcom miechowskim
z innemi dobrami przez Michora Jaksę. Jest

także wymienioną w przywilejach potwierdza-
jących z r. 1854 i 1449. W r. 1240 przydał
do niej ks. krakowski i łęczycki Konrad las
Kłaj i rozszerzył w granicach, poczem w r.
13880 nabył klasztor miechowski także wój-
towstwo w tej wsi od Spytka, wojew. krak.
Długosz (Lib. benef, II, 164) wymienia M.
jako włość bożogrobców miechowskich. Na-
przeciw leżący Tropiszów był własnością kla-
sztoru pp. benedyktynek staniąteckich. Mac.
Mszna, rz., odprowadza wody Budzisław-

skiego jeziora do Warty.
Mszyc al. Imszetczyne, jezioro, uroczysko

w pobliżu Dniepru, pomiędzy Kijowem a Wysz-
horodem, sporne między monasterami Meży-
horskim a Kijowsko-Pieczerskim żeńskim; ob.
Kijów, cz, III: 146.
Mszyn (niem.), ob. Mścin.
Muberek-Kermen, twierdza turecka na

wyspie między rzeką Konką a Dnieprem, nie-
co niżej dzisiejszej Kachowki, naprzeciw As-
łam Karmenu, w pow. dnieprowskim gub. tau-
ryckiej; wspominana w kronikach kozackich

Wieliczki, Grabianki i Samowidca.
Muca al. Pikstern, po niem, Muzzebach al.

Piwiern, rzka w Kurlandyi, lewy dopł, Dźwi-
ny, płynie w par. zelburskiej i uprowadza wo-
dy jeziora Pikstern.
Mucejewszczyzna, ob. Jfucewszczyzna,
Mucewszczyzna al. Mucejewszczyzna, WŚ

włośc., pow. wilejski, w 3 okr. pol., gm. Mia-

dzioł, okr. wiejski Posopowo, o 10) w. od gm.

a 638 w. od Wilejki, 4 dm., 65 mk., w tej licz-
bie 17 prawosł. i 48 katol.; należy do dóbr
Posopowo hr. Tyzenhauza.

Mucha, os. włośc., pow. iłżecki, = Ła-
ziska, par, Wielgie. Odl. 21 w. od Iłży; ma
2 dm, 13 mk., 13 morg. ZAK
Mucha 1.) rzka w pow. kobryńskim, Ż2.)

M., jezioro w pow. ihumeńskim, zwane także
Sierhtjewickie (ob.). :
Macha, potok w pow. kamienieckim, prze-

pływa wsie: Olchowieci Kuźmińczyk, poru-| 
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sza parę młynów i wpada w pobliżu mka Hu-
siatyna do rz, Zbrucza,
Mucha, ob, Musza.
Mucha, niem. Muchmuchle, osadai młyn,

pow. chodzieski, 2 miejsc: a) Arnoldsthal, b)
Mucha; 3 dm., 21 mk., 11 ew., 10 katol,,5
analf, M. St.
Maucharów, wś, pow. nowograd-wołyński,

w l czr. pol., gm. Berezdowo, 157 dusz wło-
ścian, 1001 dzies, ziemi włośc., dworskiej 674
dzies, Dawniej należała do dóbr Koreckich; od
ks. Jerzego Lubomirskiego, syna Teresy
z Czartoryskich, nabyta przez Nyko, obecnie
własność jego córki Szczepkowskiej. ZL. R.
Macharz, wś, pow. wadowicki, leży na gó-

rze pod lasem, przy drodze z Wadowie (151
klm.) do Suchy, 397 m. npm., u ujścia potoku
Jaszczurówki do Skawy, na lewym brzegu tej
rzeki, Jaszczurówka tworzy zachodnią gra-
nicę tej wsi, dzieląc ją od Jaszczurowy i Jam-
nika, Skawa zaś stanowi granicę półnoeną i
wschodnią i dzieli się na wschód od M. nakil.

ka ramion, poczem, wstrzymywana przez wy-
słanniki gór piętrzących się w stronie północ-
nej, robi dwa silne łuki. Brzegi rzeki są tu-
taj lesiste a okolica podgórska. W tej wst
znajduje się starożytna parafia z nowym ob-
szernym murowanym kościołem, którego bu-
dowę rozpoczęto w r. 1860 a ukończono 1868,
szkoła ludowa jednoklasowa i urząd pocztowy.

Wieś ma 752 mk, rzym.-kat, i kilku izraeli-
tów. Na obszarze więk. pos, Franc. Tetschelą
25 mk, Pos. więk. ma 128 m. roli, 9 m. pastw.
i 150 m. lasu; pos. mn. 459 mr. roli, 14 mr.
łąk i ogr., 124 mr. pastw, i 10 mr, lasu. Par.
należy do dyec. krak., dek. makowskiego, obej-
muje Brańkówkę, Jaszczurową, Skawee, Ko-
zieniec, Slezowice, Poręba świnną i Zagórze, ©

z ogólną liczbą 3704 rzym.-kat. i 58 izrael.
O pierwotnym drewnianym kościele jest tra-
dycya, że go około 996 r. założył tu św. Woj-
ciech, gdy szedł do Rzymu, a poświęcił gdy
powracał do Polski. Był p. t. św. Floryana.
Później wzniesiono kościół murowany, który
w r. 1688 rozszerzono, przez przebudowanie
głównej nawy i chóru. Poświęcił go bisk. su-
fragan krak. Stan. Szembek 1690 r. pt. św.
Wojciechą. Kamionecki dziejopis żywiecki,
miał czytać na dzwonku w sygnaturce datę

1630 r. Prof, Łepkowski (Rocznik Tow. nauk.
krakow. z r 1861, str. 219) badał stary

mur, t.j. dwie ściany, sklepienie bowiem
spadło, i przekonał się, że były budowane spo-
sobem używanym w XVE w. t.j. z wapna gru-
zu i kamienia. Ze znalezionych w trumnąch
symbolów, flaszeczek i pieniążków, wnosić na-
leży, że ten kościół był jakiś czas w posiada-
niu aryanów. Znajdujące się przy kościele
dzwony, pochodzą z 1543 i 1695r. Za to od-
krył p. Łepkowski na chórze między szmata-
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mi chorągwie z napisami, które służyły za na-
- grobki 1) Stanisława Przewuskiego, zmarłego
w 1628 r., 2) Stawińskich z Poręby i 3)
Andrzeja Witkowskiego, zm. 1705 r. Z prze-
chowywanego starego ornatu, podług podania
św. Wojciecha, było w tym czasie tylko parę
szarych i brunatnych nici, przyszytych na
płótnie. Do niedawna miał być na tym orna-
cie jeszcze krzyż nićmi wyszyty a na nim
przyszyta Męka Pańska, rzeźbiona z drzewa.
W zbiorze archeologicznym uniwersytetu kra-
kowskiego znajduje się rysunek tego ornatu
wykonany przez Horodyskiego. Odnośnie do

_ samej wsi, mającej w starożytnym herbie Mu-
chę, istnieją dwa dokumenta. W pierwszym,
zr. 1254, zapisuje ją Bolesław Wstydliwy
klasztorowi zwierzynieckiemu, w drugim z r.
1889 (ogłoszonym przez prof, Łepkowskiego)
potwierdza nadanie Jan, ks, oświecimski, z po-
wodu, że pierwotny przywilej został zatrąco-
ny. [en drugi przywilej jest albo w całości
zfałszowany albo z umysłu przez proboszczów
mucharskich źle przepisany, nakłada bowiem
bardzo uciążliwe daniny na wsie odległe o czte-
ry lub pięć mil od kościoła, a nadto zastrzega
proboszczowi wyłączne prawo palenia i szyn-
kowania gorzałki, o co wynikło wiele proce-
sówa najzawilszy z klasztorem norbertanek
w Zwierzyńcu w XVIIIw. Wspomnieć jeszcze
należy, że kilku Mucharskich otrzymało stop-
nie akademickie w uniwersytecie krakow-
skim w XVII i XVIII w. Mac.
Muchawiec, rz, w gub, grodzieńskiej, wy-

pływa z błot za dworem dominium Prużany,
płynie przez powiaty prużański, kobryński i
brzeski od północy i wschodu ku zachodowi.
kręto na Kobryń, krajem zapadłym i bardzo
podmokłym, zabiera z sobą wody wielu je-
zior i rzek pomniejszych i poniżej Brześcia li-

_ tewskiego wpada od prawego brzegu do Bu-
gu dwoma korytami, Przy ujściu uderza tak
silnie o jego koryto ciężkiemi wodami leśnemi,
że Bug odtąd zwraca się ku zachodniej półno-
cy. Uregulowany dobrze w pow. brzeskim,w kobryńskim natomiast bywają mieliznyila-
tem jest bardzo płytko, Długość biegu wyno-
si około 90) w. Za pomocą kanału Muchawiec-
kiego (ob.) służy do połączenia Wisły z Dnie-
prem, a tem samem Baltyku z m, Czarnem.
Oprócz wielu pomniejszych strumieni przyj-
muje od lew. brz.: Bereźnę z Horodeczną, Ko-bryński Rów, Trościanicę (al. Troszczenicę),

_  Rytę z Botynką i Kamionkę, J, Kre.
Mauchawiecki kanał, łączący Baltyk z m,

Czarnem, przerzyna w poprzek europejski
dział wodny i jakkolwiek tu wznosi się prze-
szło na 550 st. npm., przypada jednak na bło-
ta i okolicę zabagnioną przez zamknięcie ko.
tliny pińskiej, "Ta stosunkowo nizką okolicą
zapadłego Polesia, tak obficie zaopatrzona 
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w wody zaskórne, gdzie już lada rów może
służyć do spławu, podała jeszcze za czasów
króla Władysława IV myśl połączenia Baliy-
ku z m. Czarnem sztuczną drogą wodną w tym
punkcie. Jakoż została ta myśl później wy-
konaną i kanał w 1775 r, ukończony, nosił
z początku nazwę kanału Rzplitej, później ka-
nału Królewskiego, a dziś jest M. zwany.
Długość jego wynosi przeszło 6 mil, jest zaś
tak szerokim, że po nim wygodnie chodzić i
mijać się mogą szuhaleje; jest obwarowany
śluzami i obficie zaopatrzony w wodę. Na pół-
nocy, jak m, Horodec, przypiera on do małej
rzki Wotoki, która od lewego brzegu wpada
do Muchawca, ciągnie się następnie z północy
ku południowi, wykręca się naprzód na płd.-
wsch, a w końcu na wschód. Od w. Lachowi-
cze jest prowadzony naprzód błotami po le-
wym brzegu rzeki Piny, aż do punktu gdzie
już Pina poczyna być spławną i tu z nią się
łączy. W. Pol.
Muchawka, rz. w pow. siedleckim, poczy-

na się na granicy pow, łukowskiego, z kilku
strumieni płynących ku wschodowi od Jastrzę -
bia; od Plut skręca ku północy, od stawu pod
młynem Rudą rozdziela się na 2 ramiona, pły-
nące ku płn,, wschodnie przez Baranek A Mo-ścibrody, zachodnie przez Kaczorówi Wolę,
łączące się pod Wólką Wołyniecką; płynie
dalej w kierunku ząch.-półnoenym przez Iga-
nie, na zachód Siedlec, i wpada z lew. brzegu
do Liwca dwoma ramionami, wschodniem pod
Zytnią i zachodniem pod Jerzmanowem. Przyj-
muje z praw. brzegu pod Mościbrodami Zbu-
czynkę, pod Żytnią rzeczką tej samej nazwy.
Długa około 3 mil. J. Bliz,
Machawka, przys. Królówki, pow. bocheń-

ski, w okolicy lesistej, pagórkowatej, 397 m.
npm., w miejscu gdzie się krzyżują drogi
w Bochni do Limanowy i z Lipnicy Murowa-
nej do Gdowa, Składa się z folw., na któ-
rym się urodził Kazimierz Brodziński, karcz-
my i kilka domów. Mae,
Machawka, wś, pow. czortkowski, nad rz,

Dupą, o 6 klm, na płd, od Jagielnicy i tyleż
na płd. od Tłustego, przy gościńcu rządowym
lwowsko-zaleszczyckim, graniczy na wschód
z Ułaszkowcami i Milowcami, na płd. ze Swi-
(ową, ną zach. z Antonowem, na płn. z Nago-
rzanką, przedmieściem Jagielnicy, leży w naj-
lepszej podolskiej glebie; oprócz zwykłych
zboż udaje się tu doskonale kukurydzą i ty-
tuń, którego znaczne plantacye utrzymują wło-
ścianie dla pobliskiej fabryki tytoniu w Ja-
gielnicy; obszar dwor. grun. orne 872, łąk 94
pastw, 9; włośc, grun. orne 1376, łąk 66, pastw,
2 kw., mr.; ludn. rzym.-kat. 222, par, w Ja-
gielnicy, gr.-kat. 680, par. Swidowa, szkoła
filialna o I nauczycielu, kasą pożyczk. z ką-
pit. 1600 zł. a. w. Sąd pow. Uzortków, urząd
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poczt. Jagielnica.
ułaszkowieckim do Karola hr.
skiego.
Muchel (niem.), ob. Mochel.
Muchenitz, 1228 Neunychen, 1279 Mech-

nice, wś, pow. opolski, przy drodze z Opola do
Falkenberga. Należała pierwotnie do klaszto-
ru praemonstratensów w Czarnowąsie, nastę-
pnie do rządu. Ma 1684 morg. obszaru, Po-
łożenie wilgotne, obfitość źródeł; par. i szkoła
w Chrośeiny, |
Muchi al. Małe Bobrowicze, wś, pow. rze-

czycki, w 3 okr. pol. kalenkowickim, gm. Do-
manowicze; przy dr. poczt. pomiędzy Domano-
wiczami i Dudziczami, 27 osad; miejscowość
poleska, grunta lekkie; ob. Bobrowicze,

Muchile (?), wś, pow. święciański, w 1 okr.
pol., gm. aleksandrowska, okr. wiejski Swira-
ny, o 1l w. od gminy, 27 dusz rewiz.; należy
do dóbr rząd. Swirany.

Muchladziszki, wś włośc. i folw. pryw.
nad strugą Błocianką, pow. lidzki w 2 okr.
polie., gm. bieniakońska, okr, wiejski woro-
nowski, o 12 w. od gminy, 35 od Lidy a 17
od Ejszyszek, 41 mk. kat.

Machlin, dok. Jfuchnyno, kol., os. karcz,,
folw., młyn, pow. turecki, gm. Piętno, par.
Turek, odl. od Turka 1 w.; kol. dm, 10, mk.
149; karcz, dm. 1, mk. 26; folw. dm, 8, mk,
50; młyn dm. 1, mk, 12. W 1827 r. 20 dm,,
146 mk. W dworskim ogrodzie ślady cmenta-
rzyska pogańskiego. Wspomina tę wieś Lib,
Ben. Łaskiego (t. 1: 262). Br. Ch.
Muchłów, ob. J/uchtów,
Muchna, zaśc, włośc., pow. wileński, w 6

okr. pol., gm, Mickuny, okr. wiejski Ławąa-
ryszki, o 2 w. od gm., I duszą rew.; należy do
dóbr rząd. Ławaryszki.

Muchnia, wś włośc., pow. wileński, w 6
okr. pol., gm. Mickuny, okr. wiejski Ława-
ryszki, o 2 w. od gminy, 4 dusze rew.; należy
do dóbr rząd. Ławaryszki,

Mauchnice al. Juchnica, wś i folw., pow.
kutnowski, gm. Oporów. par. Strzelce. Leży
przy szosie z Kutna do Grombina. Ma 23 dm.,
356 mk.; ogólna przestrzeń mr. 1110, z któ
rych grun, orn. mr. 974 1 35 mr., łąk należy do

folwarku, 101 mr. do włościan. Grospodar-
stwo w dobrej kulturze. Jest to dawna osada

w ziemi gostyńskiej, Znaleziono tu grobowi-
sko przedhistoryczne. FZAWCOAWE
Machnów, wś, pow. kutnowski, gm. Bójki,

par, Mnich; ma 19 dm.i279 mk.; ogólnej
przestrzeni 1230 mr., w tem ziemi ornej mr,
995, lasu mr, 120; do włościan należy m. 115.
Gospodarstwo zamożne. W. W.
Muchobór wielki, niem. Gross-Mochdern,

1356 r. Mechbor,i M. mały, niem. Klein 3,

1193 Muchobor, 1360 Muchbor, 1388 Klein
Mochber, dwie wsie, pow. wrocławski, odl. 1

Należy z całym kluczem
Lanckoroń-

B. R.
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milę od Wrocławia, w pobliżu linii dr. żel.
wrocławsko-lignickiej i drogi bitej do Strze--
gonina (Striegau). M. wielki miał w 1843 r.
49 dm., 445 mk, (137 katol.) i szkołę ewang.
Jest to posiądłość katedry wrocławskiej już w
1155 r., stąd już w 1348 r. istnieje tu kapli-
ca filialna, Szkoła katolicka, dom dla ubo-

gich od 1828 r. M. mały od 1193 do 1810 r.
własność klasztoru na Piasku w Wrocławiu.
W 1843 r. 23 dm., 179 mk. (24 ewang.).
Muchocin 1.) wś i dom., pow. między-

chodzki, o 8 klm. od Warty, 3 miejsc: a) M,,
b) Młyn Wielki (Grossmuehle), c) Piła
(Schneidemuehle); dom. ma 3917 mr. rozl.
Kopalnie węgla brunatnego. Gorzelnia paro-
wa, 2 młyny wodne, jeden o sześciu gankach
z turbiną, jeden o 8 gankach i kołach dre-
wnianych. Poczta, tel. i gościniee w Mię-
dzychodzie o 3 kil; st. kol. żel. Drezdenko
o 32 kil. 2.) M., olędry, 7 dm., 41 mk,, 38
ew., 8 kat., 7 analf. Poczta, gośc. i tel. w Mię-
dzychodzie; st. kol. żel. w Drezdenku.

Mauchojady, wś, pow. owrucki, niegdyś
własność metropolity Piotra Mohyły, który
na niej oraz na wsi Opaczyce w pow. radomy-
skim zabezpieczył 20,000złp., zapisanych aka-
demii kijowskiej.
Muchojedy, wś w płd, krańcu pow. rze-

czyckiego, pomiędzy strugami Kruciejką i
Mizdrzą (ob.), w okr. pol. jurewiekim, cer-
kiew, 58 osad; własność Oskierków. 4. Jel.
Machojedowska-Buda, wś nad pot. Cze-

rezdzierew, w płd. krańcu pow. rzeczyckiego,
w okr. pol. jarewickim, 16 osad. A. Jel.
Muchorowen, niem., wś na pol. prusk. Ma-

zurach, pow. szczycieński, st. poczt. Pa-
sym, Kś. Fr.
Muchowata, część wsi Staniłówki (ob.),

w pow. berdyczowskim,
Muchowce, wś, pow. bracławski, w 3 okr.

pol., gm. i par. kat, Niemirów, 152 dm., 880
mk., 1177 dzies. ziemi włośc.; należy do klu-
cza Niemirowskiego hr. Maryi z Potockich
Strogonowej. Dr. M.
Muchówka, wś, pow. klimowieki, gm, Be-

rezki, 42 dm., 210) mk,
Muchowo 1.) wś włośc., pow. gostyński,

gm. Pacyna, par. Gombin. Ma 8 dm., 60 mk.,
144 morg. 2.) M., kol. pow. suwalski, gm,
Kadaryszki, par. Wiżajny. Odl. 18 w. od
Suwałk, ma 2 dm., 5 mk. Wchodziła w skład
dóbr rząd, Kadaryszki, a następnie majoratu
gen. Skobelewa. Br. Ch.

Muchowo, niem. Mochau al. Hinier-Mochau,
1203 r. Muchovo, wś i dobra, pow. jaworzyń-
ski. Zamek, 32 dm., 209 mk. ewang. (w1843

r.), szkoła ewang., młyn wodny, cegielnia,
Muchtów al. Muchlów, dokum. Muchthowo,

folw., pew. turecki, gm. i par. Kowale pań-
skie, odl. 71, w. od Turka; ma 1 dm., ló
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mk, Według Lib. Ben. Łask. (I: 261—2) by-
ła to wtedy wś należąca do par. w Turku,
Później wchodził w skład dóbr Kowale Pań-
skie,
Muchy, kol., pow. wieluński, gm. Kuźnica

grabowska, par, Kraszewice, odl. od Wielu-
nia w. 40; dm. 25, mk. 269. W 1827 r. 2
dm., 18 mk. Wchodziła w skład dóbr Kuż-
nicą grabowską (ob.). Jest to starożytna osa-
da, wspominana w dokumentach (Kod. dypl.
Muczk.i Rz., II: 96).

_ Muchy, poszczególne domy w Jazowie sta-
rym, w pow. jaworowskim.

Mucizar, dobra, pow. rzeczycki, własność
Oskierków, około 197 włók. A. Jel,
Muckendorf górne i dolne, 1366 r. Mokin-

derg, wś, pow. bukowski, na Szląsku prus,
W 1843 r. 23 dm., 175 mk. (5 kat.).
Mucker, niem,, ob. Mokre,
Muckerau, niem, ob, Mokra,
Muckyn (dok,), ob. Mokiny.$
Macnowo, niem., Jfueizenow, wś, pow. słup-

ski, st. p. Saleske, Tworzy oddzielny okrąg
urzędu stanu cywiln., który 1880 r. miał
2007 dusz, W 1882 r. ur. się 2] dz., umarło
8 osób, zawarto 9 małżeństw, Kś. Fr.
Muczkowina al. Moczkowina, nazwa niw

we wsch. stronie Szumiacza, w pow. turczań-
skim,
_ „Muczne 1.) obszar leśny, niegdyś podobno
wieś tego nazwiska. Ob, Dydiowa. 2.) M.,
folw. na obsz, dwor. Dźwiniacza górnego,
w pow. turczańskim,
Muczny, potok górski, powstaje w płd.-

zach, obszarze Dźwiniacza górnego, w pow.
turczańskim, ze zlewu pot, Bystrego i Suche-
80, wypływających z płn. stoków góry Obno-
hy (1069 m.). Oba płyną ku płn., obejmując
swymi ramionami górę Muczne (865 m.), i łą-
cząc się u płn. podnóża tejże, w potaszni dźwi-niackiej, w potok Mucznym zwany. M. pły-nie na płn.-zach. potem na płn.-wsch., opły-wając od zach. dział górski Jelenowaty; zra-szą płd. obszar gm, Dydiowy, a na dolnymswym biegu tworzy granicę między Dydiowąa Łokciem. Uchodzi do Sanu z lew, brz. Dłu-gość biegu 8 kil. Spad wód: 715 m, (połącze-
nie się źródlanych potoków); 615 m. (ujście).Dolina górska i dzika, Br. G.
Muczow, po niem. Maukendorj, wś na pru-skich górnych Łużycach, w pow. wojereckim,

w par. ew. żdżarskiej. W r, 1880 mk. 170,
Serbów 145, Niemców 25, A. J. P.Muczuki, zaśc. rząd., pow, wileński, w 4_okr. pol., o 23 w. od Wilna, 2 dm., 9 mieszk,katol.

__ Muczyłowo, w spisie urz. Mudszyłowo, do-
bra, pow. lucyński, w 3 okr. pol., gm. Ewer-mujża, 48 dusz rew, |
Muczyzyr, 14 osad nad rz. Wić, lew. do- 

pływem Prypeci, pow. rzeczycki, w 2 okr.
pol., jurewickim; zapadłe, odludne Polesie
Maddel (niem.), dobra ryc. w Pomeranii,

pow. słupski, st. p. i kol, Ujść, 5 klm. odl.,
okr. urz, stanu cywiln. Diinnow, zawierają 57
ha roli orn. i ogr., 356 łąk, 80 pastw., 406 bo-
ru, 146 wody; czysty dochód z gruntu 7,085
mrk, Kś, Fr.
Muddelmow (niem.) 1.) dobra rye. w Po-

meranii, pow. Regenwalde, st. p. Plathe 7:5
klm. odl.; mają 50765 ha obszaru; czysty do-
chód z gruntu 5629'86 mrk. 2.) M., do-
bra w Pomeranii, pow. Greifenberg, st. poczt.
Zitzmar, 4 klm, odl. obejmują 357:2 ha; czy -
sty dochód z gruntu 5434 mrk. Kś. Fr.
Madderow (dok.), ob. Modrzewo.
Mudrowka, wś, pow. czchryński, ob. Mą-

drówka,
Mudry, grupa domów i folw. w Kobylnicy

ruskiej, w pow. cieszanowskim.
Madschiddel (niem.), dobra w Pomeranii,

pow. Miastko (niem. Rummelsburg), st. p. i
tel. Zuckers 1 klm. odl., st. kol. Sellin 3 klm,
odl., zawierają 219'73 ha roli orn.i ogr., 17:66
łąk, 17:87 boru; czysty dochód z gruntu 1250
mrk.; parowa fabryka krochmalu. Właścć. v.
Gostkowski, Kś, Fr.
Muecka al. Micka, ob. Micków.

. Mueeken 1.) (niem.), ob. Myki. 2.) M.
(niem.), leśn., pow. świętosiekierski, st, P.
Brunsberk. W 1856 r. 9 mk. Kś, Pr.
Mueckendort 1.) 1464 r. Mokindorf, wś,

pow. szprotowski, paraf. Sprottau, ludność
ewangielicka. 2.) M., 1442 r. Mockendorff, WŚ,
pow. strzeliński, par. Ruppersdorf, ludność
ewang, Br, Ch,
Mueckendorf, przyległość wsi Komorowi-

ce na Szląsku austryackim,
Mueckenhain, wś, pow. rozborski. Do 1815

r. na Saskich Łużycach, par. ewang. Horka.
Młyny wodne, cegielnia, kopalnie torfu.
Mueckenhausen (niem.), ob, Komorowo,

pow. niborski,
Mueckersee, niem., ob. Zukowskie, jez. na

wsch. od jez, Sniardowy.
Muecks (niem.), wybnd., pow. wystrucki,

st. p. Wystruć,
Mueffling, folw., pow. wyrzyski, 1 dm,, 13

mk., należy do gm. Białośliwie. M. St.
Mueggau, niem., ob. J/gowo.
Mueggen (niem.), dobra ryc., pow. iławski,

st. p. i tel. Landsberg 5:5 km. odl. Dobra te
mają 227'38 ha roli orn.i ogr., 34:11 łąk, 9:56
pastw., 686 nieuż., 0'59 wody, razem 27541;
czysty dochód z gruntu 2,965 mrk. W 1856
r. 80 mk, Kś. Fr.
Mueggenburg, niem., wybud,, pow. człu-

chowski, st. p., parał. kat. i ew, Człuchowo,
szkoła Kałdowo. W 1868 r. 7 bud., między
tymi 2 dm., 12 ew. mk. Kś. Fr,  
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Mueggenburg (niem.) 1.) dobra ryc. w Po-
meranii, pow. nakielski (Anclam), st. p. Ucker-
miinde, 6 klm. odl., zawierają 553:05 ha ob-
szaru; czysty dochód z gruntu 10,160 mrk.
Mleczarnia, hodowla bydła i owiec. 2.) M,,
dobra w Pomeranii, pow. Franzburg, st.
p. Zingst, 2'5 klm. odl., zawierają 49571 ha;
czysty dochód z gruntu 2,934 mrk. Ks, Fr.
Mueggenfeld (niem.) al. Czerniaw (ob. Czer-

niewo). Do dóbr tych należy także OCzerniew-
ko, Ellerkrugi Zawada. Cały ten klucz obej-
muje wedlug nowszych pomiarów 383 ha roli
orn. i ogr., 38*3 łąk, 89:37 boru, 20:43 nieuż.,
razem 531'1 ha; czysty dochód z gruntu 3,235
mrk, St. p. W, Tąbki, 4 klm. odl., urząd sta-
nu cywiln. Mierzyszyn. Ks. Fr.
Mueggenhall 1.) dok. 15838 r. Minginkagen

(niem), wś, pow. gdański, także Heinrichsdorf
zwana. Razem z wsiami Grossland i Hundert-
mark zawiera 27 gburskich posiądł, i 15 za-
gród, 4813'45 morg. obszaru, 529 mk., 439
ew., 90 kat., 74 dm, Paraf. kat. św. Woj-
ciech, okr, urz. stanu cywiln. Wocławy; szko-
ła i ew. kościół paraf. w miejscu. Do tutejsz,
ew. paraf, należą: Hochzeit, Krępiec z Weiss-
hof, Scheibe i Schmidshof, Lędowo, Mueggen-
hall z Grossland i Hundertmark, Mokry dwór
i Dziewięć włók. W 1868 r. było w nich ra-
zem 775 parafian ew. Odl. od Gdańska 11/, m.
Wś tutejsza zwała się jeszcze w XVII w.
Heinrichsdorf, jak wynika z napisu na dzwo-
nie, który dopiero na początku bieżącego stu-
lecia został przetopiony. R. 1378 nadaje kom-
tur gdański Szymon Walpode von Passen-
heim sołectwo i prawo obsadzenia tej wsi na
prawie chełm. wiernemu Kunken von Jusskąw
(Gischkau) i wyposaża probostwo, przyczem
już jest wzmianka o kościele (ob. przywilej
w archiw. gdańskiem). Kościół tutejszy prze-
szedł już w XVI w. w ręee protestantów, bo

magistrat gdański był i jest tu jeszcze patro-
nem. R. 1588 był tu pastorem Filip Kirch-
bach, który wizytacyi biskupiej oczywiście
nie dopuścił (ob. Fankidejski: Utracone koś-
cioły, str. 184). i
go powiada: „„Opus (est) brachio saeculari re-

gio*, eo jednak, jak się zdaje, nie nastąpiło,

Kościół tutejszy został r. 1603 na nowo w ce-
głę zbudowany (ob. Loeschin: Gresch. Danzigs,
I, str, 369). R. 1646 została wieża podwyż-
szona, a r. 1693 ozdobiono ją nowym nagłów-
kiem, Przed 24 laty został kościół całkiem
odnowiony. Szczegółowy opis i ryciny umie-
ścił Heise w dziele ,,Bau-und Kunstdenkmae-
ler des Landkreises Danzig”, 1885, str. 89—
91; ołtarz pochodzi z r. 1606, organy zr. 1752
i są ozdobione herbem familii Ferberów. Ź za-
bytków sztuki zasługują na wzmiankę kielich

Wizytacya Rozdrażewskie-| (

 gotycki, 2 bronzowe lichtarze i pająk 0 8 ra-
mionach, Duży dzwon, ulany r. 1648 przez

Muę 793

Ludwika Wittwerek, a r. 1703 przez Absalo-
na Wittwerck przetopiony. 2.) M. (niem.),
domena fiskalna w Pomeranii, pow. Franz-
burg, st, p. tamże 1*2 klm. odl., obejmują 48405
ha; czysty dochód z gruntu 11618'67 mrk.; ce-
gielnia, Kś, Fr.
Muegenwalde (niem.), dobra ryc. w Po-

meranii, pow. Grimmen, mają 36702 ha o0b-
sząru; czysty dochód z gruntu 8,478 mrk.
Muegenwinkel, niem,, wyb., pow. gdański,

st. pocz. Ńidlice; należą do wsi Cygankami
zwanej. Kś. Fr.
Mueggow, niem., ob. Migowo,
Mueglitz (niem.), leży dopływ Persanty

w Pomeranii.
Muegwitz, 1479 r. Mickewitz, wś, pow.

kładzki, par. Kładzko. Obszar większej po-
siadłości w części własność szpitala w Kładz-

ku w części baronów Muenchhausen. Lud--
ność katolicka.

Mauehlbach, nazwa kilku strumieni w Kur-
landyi: 1) M. Dundangski (Dondangen), do-
pływ Lonastu, lew. dopł. Wielkiej Irby,w pa-
rafii dundangskiej. 2) M. Eźdeński, pr. do-
pływ Windawy, w par. goldyńskiej. 3) 24,
Neuenburski, dopł. Abawy, pr. dopł. Winda-
wy. 4) M. Paddernski, lewy dopł. Windawy,
w par. goldyńskiej. 5) M. Wiligaleński, dopł.
rz. Alex, lew. dopł. Windawy, w par. gol-
dyńskiej. J. Krz.

Muehlbach, kol. niem. w pow. bóbreckim,
8 klm. na płd. od sądu pow. i urz. poczt,
w Bóbrce, tuż na zach. od Pietniczan, na gra-
nicy Sokołówki. Ob. Pietniczany. | |
Muehibach 1.) wś, pow. żegański, paraf.

Priebus. 2.) M., kol. do Michelsdorf. 3.) M.
gross i klein, wś, pow. bystrzycki, paraf, kat.
Schreckensdorf, W 1843 r. 31 dm., 147 mk,
kato. W wąwozach śród gór położone.

Muehlibach 1.) (niem.) dobra, pow. rastem-
borski, st. p. Dryfort, urz. stanu cywiln. Salz-
bach. 2.) M. 4/4 al. Feldchen (niem.), pow.
kwidźyński, st. p. Rundewiese. Leży na pra-
wym brzegu Wisły i należy się do wsi Rudy
Ruden); paraf, kat. i ew. Kwidzyn, szkoła

Sadlinki. W 1868 r. 3 bud., między tymi I
dm., 1] mk, ew. 3.) M. Neu, niem., wś, pow.
kwidzyński, st. p, Rundewiese, urz. stanu cy-
wiln, dla jednej połowy wsi Otłówek, dla dru-

giej Sadlinki, par. kat, i ew. Kwidzyn, szkoła
Treugenkohl; obszar wynosi 6117 magd, mr.
W 1868 r. 29 bud., między tymi 21 dm., 149
mk, ew. Kś. Fr.
Muehlbanz (niem.), ob. Miłobądz.
Muehiberg (niem.), miejscowość pod Iławą,

w pow. suskim, dziś pewnie już nie istniejąca,
wspomniana w dokum. z r. 1328 (ob. Kętrz,

O Tudn. pol., str. 331). Kś. Fr.
Muehibock 1.) wś i dobra ryc., pow. zgo-

rzelicki, par, ew. Tiefenfurth. Starożytna sie-
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dziba Wendów. Ma 42 dm, 260 mk. ewang.
(1843 r.) 2.) M. mieder, wś, pow. namysłowski,
par. Tiefenfurth. Do 1816 r. należało do Sas-
kich Łużyc. Tu Wendowie łużyccy mieli
świątynię boga śmierci, W 1843 r. 89 dm.,
506 mk. ewang. Br. Ch,
 Muehłchen 1.) (niem.), folw., pow. morą-

ski, st. p. Jaśkowo. W 1856 r. 8 mk. 2.) M.
(niem.), ob. Boruszyn. 3.) M. niem, ob.
Młynek,
Muehidorf 1.) wś, pow. kładzki, par. Ga-

bersdorf, Młyn wodny. 2.) M., wś, pow, zie-lonogórski. W 1843 r. 29 dm., 165 mk, ew.
3.) M. część środkowa wsi Rabishau. 4.) M.
ob, Muehlsdorf.
Muehle 1.) Klein (niem.), młyn wodny, pow.

łecki, st. pocz. Ełk. 2,) M.-Klein (niem), młynwodny, pow. malborski, st. pocz. Malbork, le-
ży w obrębie miasta; pochodzi jeszcze z cza-
sów krzyżackich, zbudowany niemal razem
z zamkiem. 3.) M.-Xleim (niem.), wyb., pow.
kwidzyński, st. p. Kleinkrug, Kś, Fr.
Muehien 1.) (niem. ob, Mielno, pow.

ostródzki. 2.) M., ob. Młyny, 3.) M. al. JMue-hlęner-See (niem.), ob. Mielińskie jezioro.
Muehlenbach, rzka w Kurlandyi, ob. Katz-

dangen,

Muehlenbach al. Muellenbach, wioska w hr.
spiskiem (Węgry), w pow. podtatrzańskim,
nad potokiem Nowoleśniańskim, u płd.-wsch.podnóży Tatr, na wys, 688 m. npm. (szt, gen,),Graniczy od płn.-zach. z Nową-Leśną, od płn.
wsch. ze Starą Leśną i Łomnicą Wielką, odpołudnia z Maciejoweami i Wielkim Sławko-
wem. Granicę południową na całej przestrze-
ni tej gminy tworzy potok Seifen, obszar zaś
gm. zraszają trzy znaczne potoki górskie, pły-.
nące z północnego zach. na płd.-wsch., a zwła-
szcza główny potok Nowoleśniańska Woda(Walddorf-Bach), następnie dwa jego bocznedopływy: Czerwona Woda i Kamienny po-tok, Wzn. osady 688 m. Wzgórze na zachód0d cmentarza, między Nowoleśniańską Wodąa gościńcem wiodącym do Szczaw Sławkow-skich (Szmeksu), 711 mr., Piaskowa góra,(Sand-Berg) w płd.-zach. narożniku obszaru,148 m., lesiste wzgórze miedzy Kamiennympot. a Czerwoną Wodą 726 m. Obszar gminyM., wraz ze Szczawami Sławkowskiemi czyli
Szmeksem, wynosi 3,009 sążni kwadr. WŚ
ma 56 dm.i 438 mk., przeważnie niemców(1886 r.). Wieś ta istniała Już w pierwszej
połowie XIII w. W dokumentach z lat 131211817 czytamy nazwę tej wsi Moellenbach,
pierwotnie niezawodnie Muehlenbach (Fejer,Cod. dipl, Hung. 6!,167;8:, 437; 8% 57). W r.
1245 wzniesiono w tej wsi kościół p. wezw,
św. Margarety. Metryki sięgają r. 1687.
W. miejscu było dusz rzym. -kat. 97, ewang._885, nieun. 15, żyd, 6, razem 453; do parafii 

rz.-łac, należy zakład kąpielowy Szmeks czy-
li Szczawy Sławkowskie i Stara Leśna; w ca-
łej parafii było zatem rzym.-kat. 235, ewang.
802, nieun. 29, żydów 17, razem 1083 (5zem.
dyec. spiskiej z r. 1878). Protestanci mają
w M. swój kościół, W epoce reforma-
Gyi ludność M. dała schronienie reformatoro-
wi Leutscherowi. Wtedy to Jerzy Pauschner,
prefekt zamku Spiskiego, trzymał z mieszkań-
cami M. Wr. 1543 założyli reformatorzy
kościół, do dziś dnia istniejący. Metryki prze-
chowane są od r. 1783. W r. 15638 kazno-
dzieją był tu Maciej Hertel, którego r. 1575
konseniorem gminy ewang. obrano. Sąd pow.
Sobota Spiska, urząd podatkowy Kieżmarek,
ostatnia poczta Sobota Spiska. Br, G.
Muehlen-Bach |) niem., dopływ FPieni

(Peene) w Pomeranii, pow. Grimmen. 2.) ML,
rz. w Pomeranii, pow, tymiński (Demmin), 3.)
M., niem., lewy dopływ Persanty w Pomera-
nii. 4.) M., strumień na Pomorzu, płynie pod
miastem Koszalin i wpada do morza Baltyc-
kiego, Kś. Fr.
Mauhlenbeck (niem.), wś ze st. poczt., na

Pomorzu zaodrzańskiem, pow. Greifenhagen, na
stokach pasma uralsko-baltyckiego, w piasz-
czystej okolicy. Ma 586 mk. ewang, W oko-
ło ciągną się rozległe bory; mieszkańcy wy-
rabiają z drzewa obręcze na bębny dla woj-
ską, pudełka do zabawek dziecinnych i t. d.
Jest tu i papiernia, Hohenkrug zwana, nad-
leśnictwo, cegielnia i kopalnia węgla bru-
natnego, Kś, Fr.

Mauchłenbek, folw. do dóbr koron. Eiken-
dorf, w Kurlandyi, w okr., pow. i paraf, tu-
kumskiej,

Mauehlenberg (niem.), wś, wspominana
w lustr. z r, 1656, leżała w kameracie mel-
ząckim na Warmii; miała 40 włók, 10 gbu-
rów, 1 sołtysa; wieś ta dawała 1 łaszt i 48
korcy owsa, 60 kur, 30 gęsi, 10 funt. (2) wosku,
25 flor. 10 grz. czynszu ad mensam, 180 flor.
ad benef. (ob. Zeitschr. des Vereins fuer d.
(resch. Ermlands, 1880, str. 208). W no-
wych spisach nie ma tej miejscowości,
Muehienbruch (niem,), dobra ryc. w Po-

meranii, pow. kołobrzeski, st. p. Roman; 6:2
klm. odl., zawierają 323*77 ha, czysty dochód
z gruntn 1467 mrk,, właśc. Niemiec; hodowlą
bydła i owiec, mleczarnia. Kś, Fr.
Maehlendorf (niem.), dobra ryc. w Pome-

ranii, pow. Regenwalde, st. p. Premslaff; ob-
szar wynosi 307*36 ha; czysty dochódz grun-
tu 3485'13 mrk., właśc. Niemiec. Ks, Fy,
Muehlener-Baden, niem. ob, Mielińskie

budy.
Muehłenfeld 1.) (niem.), majątek chełm,

pow. świętosiekierski, st. p, Lichtenfeld, 1
klm. odl.; ma 30 ha roli Orn, i ogr., 22 łąk,
8 pastw., 14 boru, 1 nieuż., razem 75 ha, GZY-
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sty dochód z gruntu 501 mrk, W 1858 r. 16
mk. 2.) M. (niem.), wyb., pow. malborski, st.
p. Nowydwór; nal. do wsi Marynowami zwa:
nej. Ks. Fr.

Muehlenfliess (niem.), ob. Młyńska struga,
Młynówka i Młynica,
Muehlengraben (niem.), prawy dopływ

Pasargi, pow. olsztyński, nad nim leżą Porba-
dy (Neu-Schoeneberg) i Rentyny.
Maehlenhagen (niem.), domena fiskalna

w Pomeranii, pow. tymiński (Demmin),. ma
217:49 ha, czysty dochód z gruntu 3,540 mrk.;
st. p. Treptow 4 klm. odl. Kś, Fr.
Muehlenhof 1.) (niem.) folw., pow. suski,

st. p. Kisielice, założony r. 1858, należy do
dóbr rye. Jędrychowa. 2.) M. (niem.), dobra,
pow. królewiecki, st. p., tel, i kol. Królewiec,
2 klm. odl., zawiera 51 ha roli orn. i ogr., 33:2
łąk, 4'1 nieużyt., razem 883 ha, ezysty do-
chód z gruntu 2,476 mrk, M. stanowi osobny
okr. urz. stanu cywiln., który r. 1880 miał
1,425 dusz; w 1882 r. ur. się 68 dz,, umarło
49 osób, zawarto 15 małżeństw, 38.) M. (niem.),
folw., pow. gdański, oddany na wieczystą
dzierżawę zapisem z d. 26 marca 1785 r. Szko-
ła paraf. kat. w Oliwie, st. p. Langfuhr. Obej-
muje 2 gburskie posiadł. i | zagrodę. W 1868
r. 70 mk. 56 kat., 14 ewang., 6 dm. Odl. od
Gdańska | mila, Kś, Fr.
Muehienkamp (niem.), dobra ryc. w Po-

meranii, pow. bobolicki, st. p. Drawehn 0:5
klm. odl., st. kol. Baldenburg 14 klm. odl.
Mają obszaru 3388:23 ha i to 194'87 ha roli
orn, i ogr., 28'45 łąk, 424 pastw., 72:58 bo-
ru; czysty dochód, wedł. którego oszacowano
podat. grunt., 1513 mrk.; gorzelnia parowa i
młyn wodny. K,. Fr,
Maehlenkawel (niem.), ob. Jłynki,
Muehlenland (niem.), folw., pow. toruński,

st. p. Wąbrzeźno, tamże par. ew., par. katol.
Ryńsk, szkoła M. Radowiska; ma 10878
magd. morg. obszaru. W 1868 r. 5 bud., mię-
dzy tymi 2 dm., 53 mk., 18 kat., 15 ew.

Muehlenort, os., pow. czarnkowski, 11 dm,,
95 mk., należy do gm. i wsi Biernatowa.
Muehlen-See 1.) (niem.), ob, jez. Melno,

pow. ostródzki. 2.) M.-See, niem., jez., pow.
złotowski. |

Muehlenteich (niem.), jez. w pow. nibor-
skim pod Działdowem, przez nie płyną Szko-
tówka i Nida. ć Kś, Fr.
Maehlenthal (niem) 1.) wś, pow. toruń-

aki, st. p., kol. i paraf. ewang. Kowalewo,
par. kat. i szkoła Wielkałąka '/, mili odl.,
okr. urz. stanu cywiln. Pruska łąka; wś ma
85:69 morg. obszaru. W 1868 r. 12 bud., mię-
dzy tymi 3 dm., 26 mk., 1l kat. 15 ew. WŚ
ta składa się z 3 wodnych młynów, rozrzuco-
nych nad brzegiem Łąki, rzeki uchodzącej do
Drwęcy. Dawniej było ich więcej, mianowi-  
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cie: Skrobacz, Juda, Krupka, Strus, Parzy-
bok, Papiernia, Kinost i Szerokostaw, Każdy
młynarz dawał proboszczowi 1 korzec żyta,
a nauczycielowi pół. R. 1708 czyniło temu
obowiązkowi zadosyć tylko trzech (ob. Wizyt.
Strzesza z r. 1667, str. 44 i Potockiego z r.
1707, str. 46), 2.) M., dobrai młyn, pow.
ządzborski, st. Ządzbork, Kś, Fr.
Muehlenwałd 1.) niem., folw., pow. ządz-

borski, st. p. Ribben, do których to dóbr rye,
folw. ten należy. 2,) M., niem., wybud., pow.
świętosiekierski, st, p. Bladiau, Kś, Fr.
Muehlfeld (niem.) 1.) młyn nad Łyna,

pow. pr. iławski, st. p. Beddenan; odtąd aż do
Asdrappen tworzy Łyna granicę między pow.
iławskimi prusko-frydlądzkim i liebarskim,
W 1856 r. 25 mk, 2.) M., ©lw. i młyn,
pow. fiszhuski, st. p. Metgethen.  Kś, Fr.

Muechlgast, 1382 r. Melegast, wś i dobra,
pow. stynawski, kościół kat. par. Koebea,
szkoła ewang., browar, gorzelnia, winnica od
15641 r. W 1843r. 32 dm, zamek i 235 mk,
(15 kat.).
Maehigraben, rz. w Inflantach, pr. dopł.

Dźwiny zach., jest odpływem jez. Sztintą i
Egela i stanowi ważną arteryą komunikącyj-
ną między fabryczną okolicą tych jezior a Ry-
gą; żeglowna. J. Krz,
Muehlgraben, stacya dr. żel. rysko-dyne-

burskiej, na odnodze Ryga — M,, o 11 w. od
Rygi.
Muehlgraben, przedmieście m. Kładzka,
Muehigrund (niem.), ob. Młyny.
Mauehlhausen, niem., wś, pow. iławski, st.

p. Schrombehaen, okr. urz. stanu cywiln.
Knauten. W XV w. należał tutejszy kościół
do archipresbyteratu iławskiego, był tytułu
św. Anny. Patronat dostał przez Henryka
Reuss v. Plauen w 1468 r. razem ze wsią Da-
niel v. Kunheim (+ 1508), który podezas swe-
go pobytu w Rzymie uzyskał od papieża Ino-
centego VIII r. 1492 odpust dla tutejsz. ko-
ścioła i tyle zebrał jałmużny, że go mógł cał-
kiem na nowo odbudować (ob, Script. rer.
Warm., I.: 428 i Pr. Prov. Bl, V, 51). Pro-
boszcz tutejszy posiadał 4 włók i pobierał 3
łaszty mesznego, W 1856 r. było tu 581
mieszk, Kś, Fr.

Muehlheide, niem., leśn. król., pow. wa-
łecki, st. p. Słopanowo (Schloppe).
Muehlhof (niem.), leśn, król, pow. choj-

nicki, st. p. Rytel.
Muehlhufen (niem.), folw, pow. rastem-

borski, st, p, Tolksdorf. W 1856 r. 23 mk.
Muehling, niem., dobra, pow. gierdawski,

st. p. Alembork, Właśc. Maks Józef v. Rom-
berg, członek izby panów. W 1858r. 86
mieszk,
Muehlingen (niem.), ob. Młynkowo.
Muehimeisterischken, niem., wś, pow. ni-
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zinowy, st, p. i okr. urz. stanu cywiln. Lap.
pienen. W 1856 r. 32 mk.

Mauehiraedlitz, 1267 r. Miloradici, 1418 r
Milredicz, wśi dobra, pow. lubiński. Posiada
kościół par. ewang,, istniejący jeszcze przed
epoką reformacyi (założyciel Hans von Mohl).
Szkoła ewang., młyny wodne, młyn amery-
kański, owczarnia, W 1843 r. 105 dm., za-
mek, 648 mk. (23 kat.).

Muehlrose, łużyekie Miłoraz, wś, pow, roz-
borski, Do 1815 należała do Saskich Łużyce.
W 1843 r. 51 dm,, 344 mk. ewang, Do M,
należy Staryk, młyn, i Rollmuehle także młyn
wodny, nad czarnym Schoepsem. - Br. Ch.
Muehisdorf, pol. Nielowice, wś, pow. prąd-

nieki, par. Smice, Posiada szkołę kat., 14 go-
spodarzy, | pół łanowego, 13 zagrodników,
35 komorników, 1192 mr. obszaru, z dochodem
2,751 tal.

Muehlseifen, wś i folw., pow, lwowski (na
Szląsku), par. ew. Nieder Wiese. W 1843 r.
148 dm., 133 mk. (28 kat.). Szkoła ewang.
od 1745 r. Ludność trudni się tkactwem. Do

_ M. należy Hayn, kol., mająca 58 dm.i 293
mk, (8 kat.), par. Rabishau.

Muehlstein al. Mehlstein, ob. Melsztyn,
Muehlvorwerk, folw, do Ciecierzyna, pow.

kluczborski,
Muehlwald, młyn, ob. Gniew (t. II: 622).
Muehlwalde, kol. i folw. do Ober- Wiesen-

thal, pow. lwowski (Szląsk).
Maehlwalde 1.) Gros (niem.), majątek

chełm., pow. labiawski, st, p. tel, ekr. urz.
stanu cywiln. Laukischken Ż klm. odl.; obej -
muje 61:17 ha roli orn. i ogr. 9-83 łąk, 0-49

__ nieużyt,, razem 71:49 ha; czysty dochód
/ 7% gruntu 687 mrk. 2.) M. Klein, wś, tamże,

__ Muehnitz, 1203 r. Xinichi, wś i dobra, pow.
trzebnicki, Szkoła ewang. w miejscn, paraf.
ew. Peterwitz. W 1843 r. 48 dm., 287 mk.
(14 kat.). Dwa młyny wodne.
_ Muekkenhof (niem,) 1.) folw. wKurlandyi,
do dóbr koronnych Neu-Sessau, w okr. mi-
tawskim, pow. i par. dobleńskiej. 2.) ML,
tolw., tamże, do dóbr kor, Schuhkst al. Sjuxt
(łot. Czukstes-Muiża.
Muekuhnen (niem.), dobra rye,, pow. świę-

tosiekierski, st. p. tel. i kol. Wolittnick 1
klm, odl. Zawierają razem z folw. Grund 237
ha gr. orn. logr., 58 łąk, 15 past., 51 boru, 15
nieuż., razem 376 ha; czysty dochód z grun-
tu 5,153 mrk. W miejscu jest młyn koński,
hodowla koni, Tutejszy okr, urz. stanu cy-
wiln. liczył 1880 r. 755 dusz; w 1882 r. ur.
się 31 dz., umarło 18 osób, zawarto 4 małżeń-
stwa. Kś. Fr.
 Muelwitz Nieder i Ober, 1288 r, Milowicz,
wś i dobra, pow. oleśnicki. Kościół par. ew.

_(w Ober-M.) z kamienia wzniesiony, należy
do najdawniejszych chrześciańskich świątyń
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na Szląsku. Par. kat. Schollendorf. Szkoła
w miejscu. Ober-M. miały w 1843 r. 50 dm,,
406 mk. Nieder-M. 34 dm., 287 mk. (10 kat.).
Młyny wodne, owczarnia na folwarku.
Mueihau, wś i folw., pow, głogowski, par.

ew. Weissholz, 10 dm., 116 mk.
Muellerhof (niem.), wyb. do Sępolna, pow.

złotowski (ob. Schmitt: Der Kreis Flatow,
str. 301).

Muellerischken, niem., wś, pow. tylżycki,
st. p. 1 okr. urz. stanu cywil. Plaschken. Le-
ży niedaleko Rusy, prawej odnogi Niemna,
Mueller-Matz-Hans (niem.), ob. Złans-

Mueller- Matz.
Maellerowo, folw., pow. chodzieski, 3 dm.,

65 mk., należy do gm. i miasta Margonina.
Poczta, tel, i gośc. w Margoninie; st, kol. żel.
w Miasteczku. M. St
Muellersdorf al. Baniowa,.grupa domów

w Kiernicy, w pow. gródeckim,
Muellershoehe (niem.), dobra w Pomera-

nii, pow. Randow, st, p. Stolzenburg 65 kil.
odl., obejmują 138:75 ha; czysty dochód
z gruntów 753 mrk,

Muellershof, wś, pow. bydgoski, Poczta
ete. w Bydgoszczy. Ob. Biedaszkowo,
Muelimen 1.) Deutsch (niem,), wś kościel-

na, ob. Wierzch. 2.) M.-Polnisch, ob. Miłonów.
Mauellowitz, ob. Miłowice,
Muelsen (niem.), dobra i wś, pow. fiszhu-

ski, st. p. i okr, stanu cywil, Laptau, niedale-
ko szosy z Królewca do Kranz- prowadzącej.
Maemmel, ob. Wiemuń,
Mauemmeiken (niem.), struga wjPomeranii,

pow. Greifenberg.
Muenchen (niem.) wś, pow. ananiewski

gub. chersońskiej, ma kościół par. kat. mur.
$. Mikołaja z r. 1872, zbudowany staraniem
proboszcza Tomasza Miłkowskiego i parafią
złożoną z 1301 dusz, głównie Niemców.
Muenchhausen 1.) kol., pow. opolski, par.

Szczedrzyk, odl. 4 mile od Opola, założona
w 1774 r. przez osadników niemieckich, któ-
rzy założyli tu 20 osad, Już jednak około
1862 r. połowa ludności przez małżeństwa,
sprzedaż gruntów i t. p. stała się polską lub
czeską, Uboga glebą zmusza ludność do ubocz-
nych zarobkowań. Szkoła ewang. w miej-
seu. 2.) M., straż leśna w leśnictwie Krasie-
jów (ob.). . Br. Ch,

Muenchhof, wś i folw., pow. ziębicki, par.
kat. Weigelsdorf, młyn wodny, cegielnia.
W 1643 r. 36 dm., 213 mk. ($4 ew,), Do M.
należy folw. Schoenharte z 14 dm. i 84 mk.
Muenchwitz, 1489 r. Monchsdorf, 1460 r.

Monschedorf, wś, pow. wrocławski, do 1810 r.
własność klasztoru „,,Corporis Ohristić w Wro-
cławiu. Par. kat. Tauer. W 1843r. 31 dm.,
224 mk, (45 kat.). Sołtystwo. Szkoła ewang. Maende al. Sakkenmuendę (niem.), dobra
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w Kurlandyi, w pow. hazenpockim, w parafii
sakenhauskiej,
Muende (niem,), wybud. do wsi Barwalde

należące, pow. malborski, st. p. Nowydwór
(Tiegenhof). 2.) M. al. Weichselmiinde, ob. Wi-
słoujście. 8) M., port, ob. Kołobrzeg.
Muengen (niem.), wś, pow. świętosiekier-

ski, st. p. Lichtfeld, okr. urz. stanu cywil.
Eichholz. W 1856 r. 48 mk.

Muensterberg, pol. Ziembice a może Zubice,
w dok. Moensterberg zwane, miasto pow. na
Szląsku, w reg. wrocławskiej, na praw. brze-
gu Ohly i na zach. stoku góry Pusel. Leży
pod 50%36'9” płn. szer. i 349 41' 49” wsch.
dłg. Wzniesione 668 stóp npm. Odl. 57 klm.
od Wrocławia, stacya drogi żel. z Wrocławia
do Kamenz prowadzącej. Posiada 5493 mk.,
kościół par. kat., kaplicę kat, i kościół obróco-

ny na magazyny wojskowe, seminaryum na-
uczycielskie ewang. Zakład dla chorych pod
opieką elźbietanek. W okolicy uprawa chmie-
lu a w pobliskim Sackerau kopalnie grafitu.
W 1842 r. było 288 dm. w mieście i 36 na
przedmieściach, 3946 mk., w tej liczbie 1893
męż., 2053 kob.; co do wyznań: 2881 kat., 875
ew., 190 żyd. Najdawniejsza wzmianka o mie-
ście pochodzi z 1281 r. W 1344 r. książeta
świdniccy ustanowili tu wyższy sąd. W XV
w. wojny husyckie a w XV1I wojna 80-letnia
ciężkie klęski miastu zadały, ubożąc je i wy-
ludniając. Morowe powietrze w 1643 r. i po-

żar 1678 dopełniły szeregu klęsk. W 1742 r.
osiedlili się tu bracia czescy. Powiat M. al.
ziębicki ma 6 mil kw. obszaru i 33,445 mk.
Ludność przeważnie katolicką. Obszar powia
tu przedstawia falistą, wzgórzystą powierzch-
nią, z żyzną glebą, pozwalającą uprawiać psze-
nicę, chmiel, rzepak i owocowe drzewa. (ro-
spodarstwo rolne w stanie kwitnącym. Lasy
bukowe piękne. Z naturalnych bogactw są tu
Źródła mineralne i kopalnie grafitu. Br. Ch.
Muensterberg (niem.) 1.) dok. Monsterberg,

Munsterberg (1388), wś na Warmii, pow. lic-
barski, st. p. Dobremiasto, okr. urz. stanu cy-

wii. Głotowo; leży niedaleko rz. Łyny, na le-

wym brzegu. Posiada kościół filial. pod wez.

6. Katarzyny, należący do par. głotowskiej.

WŚ ta wzięła swą nazwę od pierwszego zało -

życiela. W 1383 r. d. 18 stycz. nadaje bisk,

warmiński Henryk Janowi Monsterberg, na

założenie wsi, mającej się nazywać Munster-
berg, 60 włók nad granicą boru bisk, Buch-
walt, jez. Lymange, wsi Śwoben 1 rz. Łyny.
Osadzca dostaje z tych włók 6 wolnych na
prawie cheł. i sołectwo z mniejszem sądownie-
twem aż do 4-ch szelągów i nadto; prócz tego
trzecią część kar pieniężnych z większych Są:
dów, które należyć będą do naszego wójta,
Dajemy mu także połowę czynszu karczemne-
go i prawo łowienia ryb w jez. Lymange ma-  
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łemi narzędziami dla własnej potrzeby, nie zaś
na sprzedaż. Kościołowi zapisujemy 4włóki.
Od reszty włók będą płacili posiedziciele na
Boże Narodz. pół grzywny zwyczajnej mone-
ty ipo 2 kury od włóki. Drugiej karczmy nie
wolno stawić we wsi. Datum in Gutenstad
(ob. Cod. dipl. Warm., II[, str. 109, Ne 149).
R. 1384 d. 30 list. przyłącza bisk. do wsi tu-
tejszej jeszcze 7 włók, które przedtem do wsi
Knopen należały (tamże, I, str. 300). R. 13897
d. 25 sierp. nadaje bisk. warm, Henryk kole-
giącie w Dobremmieście wś M., obejmującą 60
włók, wraz z wyższem i niższem sądownie-
twem „ad collum et manum se extendentibus
ace obventionibus eorundem', ale bez młynów,
których im tam stawiać nie wolno. Sołtys i
mieszkańcy mają się i nadal cieszyć nadanymi
im pierwotnie przywilejami, Datum in eastro
nostro Briinsberg (tamże, III, str. 294—295),
Filia tutejsza należała przez pewien czas do
Quetz, ale r. 1597 już znów do Głotowa. Ko-
ściół tutejszy został r. 1687 odnowiony, a 4
grud. 1699 p. t.ś. Katarzyny przez bisk. Za-
łuskiego poświęcony. Roku 1819 zgorzał do
szczętu i dopiero 1851 wybudowano go na no-
wo (ob. Seript. rer. Warm., I, str. 418). We-
dług lustr, zr. 1656 Llezyła wś M. 70 włók,
16 gburów i 2 sołtysów; czynsz wynosił 35
korcy owsa, 70 kur, 14 gęsi i 176 flor.
(ob. Zeitsch. fiir die Gresch. Ermlands, 1880,
str. 234). W 1856 r. było tu 151 mk. 2.) M.
Alt (niem.), wś chełmińska, na wielkiej Zuła-
wie malborskiej, między Nogatem a Wisłą, 8
klm. na zach. od Malborka. W skutek położe- -
nia swego wystawiona na częste wylewy. Ma
przywilej z r. 1828. Obejmuje 20 chełm. po-
siądłości i | zagrodę, ma 135 włók i 24me.
obszaru. W 1868 r. 419 mk., kat. 230, ew.
136, menonitów 53. Mieszkańcy są po części

Polakami. W 1878 r. tylko 386 mk., 40 dm.
Tutejszy kościół filialny pod wez. Ś. Jerzego
należy do par. Milenz; par. ew. w miejscu, tak
samo szkoła i st. p., okr, urz, stanu cywil,
Grnojewo. Mieszkańcy trudnią się przeważnie
rolnictwem i hodowlą bydła. Tutejsza agen-
tura poczt. odebrała 1877 r. 10,400 przesyłek
listowych, wysłała zaś 5600. Poczta posłań-
cowa dochodzi do Malborka. Według ksiąg
krzyżackich płaciła wieś 5 wiardunków czyn-

szu (6 tal. 7!/ srb.), 2 kury i czyniła tłokę
przez 6 dni (ob. Gresch. d, Kr. Marienburg von
Eckerdt, str. 25). Do tutejszej par. ew. liczy

się i wś Mielenz. 3.) M. Neu (niem.), wś
chełm, ze st. p., pow. malborski, na Żuławach,
12 kil. na płn.-zach. od Nowegodworu (Tie-
genhof) nad kanałem (Weichsel-Haff-Kanal)
łączącym Wisłę z zatoką Swieżą, tuż przy ślu-
zie Czerwoną budą zwanej. Grleba bardzo ży-
zna. Do wsi należy 33 włośc. posiadł. i 22 za-
gród, obejmujących 122 włók i 25 mr. ob-
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szaru, W 1868 r. 70 dm,, 724 mk., 73 kat.,
528 ew.i 128 menonitów; trudnią się głównie
rolnictwem i hodowlą bydła, Par. kat. Fiirsten-
werder, ew. Baarenhof, szkoła ew. w miejscu
(180 dzieci), odl. od m, pow. 31/, mili. Do No-
wegodworu dochodzi poczta posłańcowa. R.
1877 nadeszło dotąd przesyłek listowych
20,500. wysłano zaś 14,800. Okr. urz. stanu
cywil. Baarenhof. Ostatni przywilej tej wsi
został wystawiony r. 1763. Lustracya zr.

_ 1565 donosi, że należała wtedy do zamku mal-
borskiego i że puszczona była w dzierżawę
gdańszczaninowi Renoltowi Krokowi (Odpisy
w Pelplinie), 4.) M. Gross i M, Klein (niem.),
dobra ryc. i folw., pow. morąski, st. p. i okr.
urz, stanu cywil. Kiszpork, 4 klm, odl. Obej-
mują 630 ha roli or. i ogr., 140 łąk, 175 boru,
21 nieuż., 2 wody, razem 968 ha; czysty do-
chód z gruntu 10,188 mrk, W 1856 r. w Gr.
M. 195 mk.; w Klein M. 50. R. 1601 mieszkali
tu według ksiąg sstwa przezmarkowskiego na-
stępni Polacy: Krysztof Kaszuba, Maciej Wie-
czorka (Wiettschurka), Walenty Pasternak,
Benedykt Domaszko, Andrzej Wiek, Jan Ro-
mucki, Jan Morawski, Jerzy Koniecki (Konitz-
ke), inni mają niemieckie nazwiska (ob. Kętrz.
O ludn. pol., str. 572). W dok. z r. 1323
wspominany M. przy oznaczeniu pola „,Wer-
meno'* (ob. Cod. dipl. Warm., I, str. 367).
5.) M.-4/ (niem.), wś na Warmii, pow. bruns-
berski, st. p. Młynary, okr. urz, stanu cywil.
Rautenberg. Leży tuż nad granicą pow. ho-
lądzkiego, par. kat, Bludau. W 1856 r. 160
mk, R,1321 d. 12 lipca nadaje kapituła war-
mińska Hermanowi stelmachowi (currifici) i
jego spadkobiercom na prawie chełm. 40 włók
locationis titulo wraz z możliwą nadwyżką we
wsi Monsterberg. Granice: „Prima quidem
meta .... de trunco ubi fuerunt antiquae gra-
niciae cum bonis dominorum fratrum dietis
Carsow, cum nostri capituli bonis usque ad
fagum et de fago usque ad tremula versus
Bludaw; et de Tremula circa campum villae
praedictae Bludaw currant graniciae iterato ad
bona dominorum fratrum''). Oztery włóki po-
siadać będzie sołtys wolne od czynszu, Od
reszty 86 włók płacić będą posiedziciele po 9
latach na ś, Marcin od każdej włóki po pół
grzywny. Osadzcą będzie miał we wsi karcz-
mę, z której połowa czynszu nam, a połowa
jemu płaconą być winna. Co do większego
sądownictwa, to kary do 4 szelągów, jemu
płacone być powinne, co nadto będzie, z tego
/a do nas a /, do niego należyć będzie,
Świadkowie: Piotr, sołtys de parvo Stybain,
Tomasz z tejże samej wsi, Bertram sołtys
z Miinsterberga etc. Datum in Frowenburg
(ob. Cod. dipl, Warm., I, 360). R. 1323 d. 4
marca nadaje kapituła warm. Grerhardowi Po-
len (Gerhardus dictus Polen) młyn w M. na  
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prawie dziedzicznem, z obowiązkiem płacenia
czynszu wynoszącego 5 wiardunków rocznie,
pozwala mu nadto urządzić w nim 2 ganki
(tamże Reg., str. 122). R. 1571 d. 6 lipca
nadaje kapituła 4 wł. sołeckie i 2 inne wł.
czynszowe swemu wójtowi Bertrandowi Borgk,
który ten urząd piastował był przez 40 lat,
jako lenno na prawie magdeb., z małem i wię-
kszem sądownictwem. Przywilej ten został

odnowiony z odmianami d. 22 stycz. 1691 r.
(ob. tamże I, Doc., str. 360, przypisek), 6.) M.-
Neu (niem.), dok. 1320 Monsterberch, dobra
ryc. i wś, w Starych Prusach, pow. holądzki,
st. p., tel. i kol, Młynary, 6 klm. odl., leżą
nad granicą pow. brunsberskiego. Dobra obej-
mują 367:2 ha roli or. i ogr., 18'9 łąk, 244
past., 298 boru, 9 nieuż., 0'9 wody, razem
118'4 ha; czysty dochód z gruntu 4134 mrk,
Właśc. Hildendorff; hodowla bydła holender-
skiej rasy. Tutejszy okr, urz. stanu cywil.
liczył 1880 r. 1517 dusz. W 1882 r. urodz.
się 77 dz., umarło 46 osób, zawarto 15 mał-
żeństw; par. kat, Schóneberg. R. 1320 d. 8
list. nadaje Hermann, komtur elbląski, Thym-
monowi (Thymmoni) i Bertholdowi 50 włók
należących do wsi Monsterberch. Lokatorzy
i ich spadkobiercy będą posiadali 10-tą włókę
wolną od czynszu i sołectwo. Od reszty włók
będą posiedziciele po 11 latach wolności na ś,
Marcin mu płacili 3 wiardunki zwyczajnej mo-
nety i 4 kury od włóki. Wyjmujemy wresz-
cie w tych dobrach karczmy i młyny i miej-
sca dla nich stosowne, które sobie zastrzega-
my. Nadajemy zaś wspomnianym sołtysom
1 ich spadkobiercom sądownictwo mniejsze nad
Niemcami wraz z karami pieniężnemi. Większe
sądownictwo sobie zastrzegamy, ale do kar
pieniężnych, to 1/, do nich należyć będzie, a
*, do nas. Kury winni mu dawać zaraz od
osądzenia włók począwszy. Prócz tego będą
nam dawali od każdego pługa (de quolibet
dratro in bonis praedictis reperto) 2 korce, 1
pszenicy, drugi żyta (ob. Cod. dipl. Warm,,
I, 368). Kś. Fr,

Muensterberg (niem,), dobra w Pomeranii,
pow. starogrodzki czyli Naugard, st. p. i kol,
Carolinenhorst. Mają 468-21 ha obszaru; czy-
sty dochód z gruntu wynosi 2631 mrk.
Muensterwalde (niem.), ob. Opalenie,
Mueritz, jez., ob. Moryca.
Mauerschau, wś i folw., pow. głogowski,

par. ew, Schónau. W 1843 r. 12 dm,, 112
mk, (11 katol,).
Muesing, Jussnyk, Musniek (dok. 1352), jez.

pod Buchwalde, pow. olsztyński (ob, Cod. dipl.
Warm., LI, str, 173, 185, 856).
Maeskendorf, ob. Charzykowy,
Mueskendorfer-see, ob. Charzykowskie je-

zioro,
Muessentin (niem.), dobra rye, w Pomera-
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nii, pow. tymiński, st. p. Jarmen 2:8 klm.
odl.; obejmuje 307:45 ha; czysty dochód
z gruntu 7699 mr.
Mauessow (niem.), dobra ryc. w Pomeranii,

pow. gryfijski, st. p, Giitzkow 6:7 klm. odl;
mają 607*16 ha obszaru; czysty dochód z grun-
tu 12563 mrk.

Muetzelburg Gross (niem.) 1.) wś ze st. p.,
w obwodzie reg, szczecińskiej, pow. Uecker-
miinde, 30 kil. odl., na płd.-zach. od Szczecina.
Gleba piaszczysta, łąki liche. W 1877 r. 434
ew. mk., nadleśnictwo, Poczta posłańcowa do-
chodzi do Neuwarp. 2.) M. (niem.), król. nad-
leśnictwo, nad dużem jez., w Pomeranii, pow.
Ueckermiinde, zawiera 5507:85 ha; czysty do-
chód z gruntu 18556 mrk. 8.) M. (niem.),
folw. w Pomeranii, pow. Pyritz, st. p. Prill-
witz 2:4 klm, odl., należy do dóbr rycer.
Cossin. Kś, Fr,
Muetzkow- Ożer (niem.) 1.) dobra rycer.

w Pomeranii, pow. Franzburg, st. p. Cumme-
row 4 klm, odl., mają obszaru 680*31 ha; czy-
sty dochód z gruntu 13091*94 mrk. 2.) M.
Nieder, dobra, tamże, obejmują 509:38 ha; czy-
sty dochód 7971 mrk, Kś. Fr.

Mufty, wś, pow. rzeżycki, w pobliżu Ry-
biniszek,

Muggerkaui, dobra pryw. w Kurlandyi,
w okr. i pow. hazenpockim, par. amboteńska.

Muglinów, niem. Muglinaw, wś, pow. bogu-
miński, gm. Herszmaniee, par. kat. Ostrawa
Polska, na Szląsku austryackim. Ma rozl. 374
mr. i 629 mk,
Muhlack (niem.), ob. Muławki.
Mahlackshof (niem.), ob. Muławski dwór.
Mahlitz (niem.), dobra ryc. na Rugii, st. p.

SBamtens 1-7 kil. odl. Razem z folw. KI. Ca-
row obejmują 270 ha; czysty dochód z gruntu
1824 mrk,
Muhrau, 1318 r. Morow, wś i dobra, pow.

strzygłowski, Do 1810 r. własność zakonnie
w Strzygłowie, następnie rządowa posiadłość,
W 16845 r. 36 dm., zamek, 197 mk, (46 ew.).
Młyn wodny, owczarnia.
Muhremuische, Murumujża, po łot. Mukru-

Muiża, folw. do dóbr Kurmen, w Kurlandyi,
w okr. zelburskim kurl., pow. frydrychsztae-
kim, par. aszradzkiej,

Majducie, ob. Mujduńce. 54518]
Mujduńce, w spisie urzęd. Mujducie, wś,

pow. wileński, w 3 okr. polic., gm. Malaty,
okr. wiejski Inkietry, o 9'/, w. od gminy, 34
dusz. rew., należy do dóbr rząd. Czywile,
Mujża, po łotew. dwór, wchodzi w skład nazw

wielu miejseowości w Kurlandyi i Inflantach.

Mujża-zeme, folw. do dóbr Gaiken i pasto-
rat, w Kurlandyi, w okr. i pow. goldyng-

skim, w pow. frauenburskiej. A
Majżełąny, zaśc. szl., pow. trocki, w 40kr.

_pol., o 88 w. od Trok, 2 dm. 12 mk. katol,  
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Mujżenek, niem, Muischeneck, os. w Kur-
landyi, okr. hazenpocki, pow. i paraf. gro-
bińska, :
Muka, pot. w pow. kowieńskim, płynie pod

wsią Grielwidy.
Mukanie, wś, pow. kamionecki, 34 klm. na

płn.-wsch. od Kamionki Strumiłowej, 10 klm.
na płd.-wsch. od sądu pow. i urz. poczt, w Ra-
dziechowie. Na płd, leży Opłueko, na płd.-
zach. Ohladów, na płn.-zach. Środopolee, na
płn. Niemiłów, na wsch. Chmielno (w pow.
brodzkim). Płn. i wsch. część obszaru moczą-
rzysta (216 do 217 m. npm. wzniesiona) i tor-
fiasta, a wody zabiera pot. Ostrówka, dopływ
Styru, płynąca przez sąsiedni Niemiłów i
Chmielno, od płn.-zach na płn.-wsch. w pobli-
żu granic Mukania. Srodkowa i zach. część
obszaru wznosi się cokolwiek wyżej (do 220
m.). Tu leżą zabudowania wiejskie, bliżej gra-
nicy zachodniej, Własn. więk. ma roli orn.
128, łąk i ogr, 126, pastw. 10; własn. mn. ro-
li orn. 442, łąk i ogr. 560, pastw. 302 mr.
W r. 1880 było 499 mk, w gm., 40 na obsz.
dwor. (między nimi 68 obrz. rzym.-kat.). Par.
rzym.-kat. w Łopatynie, gr.-kat. w Środopol-
cach, We wsi jest cerkiew i szkoła jednokl.
niezorganizowana, Lu. Dz.
Mukarów 1.) nowy al. M. podleśny, duża

wieś, pow. uszycki, okr. pol. i st. poczt, Du-
najowce (o 12 w.), gm.i par. M. Wieś ta le-
ży na płaszczyznie, na trakcie z Dunajowiee
do Sołodkowiec, o 40 w. od Uszycy, a 25 od
Jarmoliniec, ma 170 dm., 1248 mk., ziemi
włośc. 1795 dzies. Posiada cerkiew muro-
waną. Zarząd gminny (wołost), do której na-
leżą wsie: Mukarów podleśny i polny, Barba-
rówka, Demiankowce, Hanówka, Huta moro-
zowska, Jarowa Słobódka, Kurzelowa Wielka
i Mała, Kurzelówka, Mycowce, Siniakowce,
Sprysówka ze Słobódką, Tatarzyska i Wich-
rówka, w ogóle 14 starostw wiejskich, 1825
osad, 5067 mk. płci męz. i 5041 kob. 10,461
dzies. ziemi, w tem 7,462 dz. ornej, przypada
więc na 1 mieszkańca 1'32 dz. Oprócz tego
w gminie znajduje się iunych stanów 95 męz,
i 105 kob., ziemi należącej do rządui pry=
watn. właścicieli 1,091 dzies. Razem więc
w obrębie gminy 10,308 mk.,, 12,346 dz, zie-

mi, w tem ornej 8,573 dzies, Jest tu także
szkoła ludowai poczta wiejska. W M. i oko-

licach udaje się wybornie tytuń turecki. Jak się
okazuje z wizyty biskupa kamienieckiego Rup-
niewskiego, przy której jest kopia erekcyi na-
danej temuż kościołowi przez Zygmunta III
12 sierpnia 1613 roku, wzniesiony on został
z drzewa przez Andrzeja Górskiego, podsędka
podolskiego, ówczesnego posiadacza tegoż sta-
rostwa, pod wezw. św. Józefa Oblubieńca N.
M.P. Zygmunt III opatrzył go dochodami
(Marczyński). Nie znane są koleje, przez ją.
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kie przechodził w następnych latach, ale za
Michała Korybuta, podczas najazdu Turków,
zniszczony był ze szezętem. Po powrocie Po-
dola do Polski, nawet później, bo już za Au-
gusta III, a mianowicie 1760 r.. z dobrowol-
nych składek parafian powstał nowy ko-
ściół z drzewa na podmurowaniu. Obszerniej-
szą o nim wiadomość zawiera wizyta z 19
sierpnia 1825 r. przez gen. wizytatora dzie-
kana uszyckiego ks. Wincentego Toczałło
Giermińskiego podpisana, między księgami
kościelnemi znajdująca się. Kościół ten od-
dawna potrzebował naprawy, bo jeszcze ks.
Kanczucki, pleban mukarowski, nietylko o je-

_ go Teperacyi zamyślał, alei o budowie nowe-
go. Miał to w zamiarze i biskup Mackiewicz,
wszelako dobre ehęci i usiłowania te dla roz-
maitych przyczyn pożądanych skutkiem uwień-
czone nie zostały, Na lat 6 przed śmiercią
biskupa Mackiewicza, objąwszy rządy muka-
rowskiej parafii, Bazyli Szach, teraźniej-
szy proboszcz i dziekan uszycki, zwracając
uwagę na ten kościół, koniecznego ratunku
potrzebujący, w różnych czasąch ze składek
parafian i innych osób starał się go naprawić,
ale widząc, że ustawiczna reperacya zbyt wie-
le kosztów wymaga, a trwałości nie zapew-
nia, postanowił nareszcie 1854r. nową znpeł-
nie z muru wznieść świątynię i na to począł
zbierać składkę. W 1857 r. udawszy się dla
poratowania zdrowia zagranicę, otrzymał
w Krakowie od Karola Kremera, dyrektora
budownictwa obwodu tamtejszego, męża za-
szczytnie w piśmiennictwie znanego, plan, we-
dług którego za powrotem do kraju, mając
uzbieranych zaledwo 500 rubli, założył d. 19
marca 1859 r. węgielny kamień do nowego
kościoła obok dawnego, pod tymże tytułem

_6. Józefa Oblub. N. M. P., wobee licznie zgro-
madzonego ludu i księży. Robota przy braku
funduszu, szła nie raźno; dwanaście lat czekać
należało na jej ukończenie, pomimo to, że rze-
mieślnicy często pracę swoją ofiarowali bez-
interesownie, Jedni z nich zwozili materyał,
inni ciosali | wygładzali kamień, murowali,
inni wreszcie wypalali cegłę potrzebną, Bu-
dową kierował Edward Gudowicz, architekt
z Kamieńca, również bezinteresownie; w ro-
bocie zaś najcelniej odznaczali się: Jan Ła-
biak, parafianin tegoż kościoła, i Teodor Wisz-
czewski, mieszkaniec Mukarowa polnego. I tak
stanął kościołek, cały z ciosowego kamienia,
prześlicznej gotyckiej struktury, strojny w 0-
strołuki, w wieżyczki, w okna kolorowe,
drzwi kunsztownie rzeźbione. Dach pokryty
polewaną dachówką, zielonej barwy, z kopułą
na sygnaturkę, front z szarego Glosu, ze sta-
tuą Matki Boskiej Niepokal. Poczęcią na szczy-
cie, boczne zaś ściany robią wrażenie mozajki,
ułożone są bowiem z dzikiego różnobarwnego 
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kamienia. Wnętrze 0 jednej nawie, sklepio-
ne w łuki; posadzka z czarnokozinieckich płyt
kamiennych, ambona i romanika rzeźbionej
misternej roboty. Boczne ołtarze przeniesio-
ne są ze starego kościołka, do wielkiego zas
ołtarza Adam Orłowski sprowadził ołtarz
z Rzymu z tamtejszego marmurui przybyło
kilka obrazów pędzla Leopolda Nowotnego
z Rzymu i Locatelli z Wenecyi; sprowadzono
także nowe organy. Poświęcenie nowej świą-
tyni i wprowadzenie do niej nabożeństwa od-
było się 10 października 1872 r, Obok dawnej
drewnianej, postawiono 1884 r. piękną z cio-
sowego kamienia dzwonnicę. Na miejscu zaś
dawnej świątyni, gdzie był wielki ołtarz, dziś
wznosi się, jakby grobowiec, piękny krzyż
losowy; cmentarz okolony murem, zasadzony
drzewami, ubrany w klomby, prędzej do ogro-
du podobny. Par. rzym.-katol. kl. 4, dekan.
uszyckiego, ma 3,720 dusz (1883 r.), dawniej
była kaplica w Malejowcach. Do parafii na-
leżą wsie: Barbarówka, Huta morozo wska, Ja-
rowa Słobódka, Majdan morozowski, Malejow-
ce ze Słobódką, M. podleśny i polny, Mycow-
ce, Rudą gorczyczańska, Siniakowce, Spry-
sówka, Tatarzyska i Wichrówka. M. należy
do starszych osad na Podolu, i bodaj czy nie
sięga drugiej połowy XIV w., a powstać mu-
siał na miejscu dawnych kolonii tatarskich,
Wchodził on w skład sstwa mukarowskiego
(ob. M. stary al. polny). W M. urodził się
w 1778 roku Michał Wojciechowski, po-
spolicie zwany „Michałko*, wielkiego roz-
głosu lekarz samouk, zmarły w 1846 ro-
ku w swoim majątku Plachowej, gubernii
kijowskiej, par. machnowieckiej. Był to czło-
wiek w swoim rodzaju niepospolity, zjeżdżali
się doń cierpiący na różne słabości ze stron
najodleglejszych 2.) M. stary al, polny, wś
rządowa nad rzeką Studzienicą (Studeni-
cą), pow. uszycki, gmina i paraf. M. pod-
leśny, okr. pol. do Dunajowiec, 736 mk., zie-
mi włośc. 1010 dz. Stara osada, pierwotnie
należała do sstwa barskiego, gdyż na grun-
tach jego założona, później utworzono oddziel-
ne sstwo z 7 wsi: M, polnego i podleśnego,
Tatarzysk, Prysówki al. Sprysówki, Wich-
rówki, Mycowiec i Słobodki Jarowej.Wszyst-
kie te wioski miały oddzielnych posesorów,
dopiero w 1611 r. M.polny i podleśny, Spry-
sówkę i Słobodkę razem trzymał Andrzej Gór-
ski, kaszt, halicki, za opłatą roczną 685 flor,
W 1636 r. posesorem był Zygmunt Kazano-
wski, starosta kokenhauski, opłacając rocznie
1023 fl. Spadkobiercy jego ustąpili swe pra-
wa Aleksandrowi Humięckiemu, który oddał
jew posagu swej córce Weronice, zamężnej
za Janem Firlejem, kaszt. sanockim. Za jego
to czasów Mukarowszczyzna otrzymała urzę-
dową nazwę starostwa (lustr, 1665). Po
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śmierci Jędrzeja Firleja w 1730 r. dobra te
przeszły do siostry jego Ścypionowej, żony
marszałka nadwor. litewskiego, a następnie
w 1744 r. do Bernarda Grozdzkiego, wojew. po-
dolskiego, który władał niemi do 1771 r., t. j.
27 lat, opłacając z nich kwarty złp. 6018 gr. 8,
łanowego zaś złp. 200. On to podniósł zna-
cznie gospodarstwo i sprowadził włościan z nad
Sanu, (Córka jego l-mo voto Sanguszkowa,
2-do voto ks. de Nassau Siegen, żona głośnege
w swoim czasie awanturnika, ks, niemieckiego,
graada hiszpańskiego, admirała rossyjskiego,
założyciela pałacu Dynasowskiego w Warsza-
wie, władała niemi już po przyłączeniu kraju
do Rossyi. Cesarz Aleksander I wypuścił na
lat 12 to sstwo Butiachinowi, ożenionemu
z wychowanicą ks. de Nassau (2-do voto Ce-
tnerową, 7 1874), za opłatą roczną 3788 rs.
W 1820 r. tenże cesarz w skutek starań bisk.
Mackiewicza, oddał sstwo biskupom kamieniec-
kim, którzy trzymali je od 18 marca 1880 r.
do 1842 r., poczem weszło w skład dóbr rząd,
W ostatnich czasach z byłego sstwa mukarow-
skiego utworzono fermę, którą w 1671 r. rząd
oddał na wykup rz, r. st. Mikołajowi Zandrowi.
Ogólny obszar fermy wynosi 444 dz., z czego
5 dz. pod domem i ogrodem (w Mukarowie
podleśnym), 233 dzies. pól ornych, 109 dzies,
sianożęci, 6'/ą dz, nieużytków, 901/, pod mły-
nami, stawami i t. p. Do fermy należy ośm
młynów na rz. Studenicy, z których 2 znaj-
dują się w Mycowcach, 2 w Tatarzyskach, |
w Sprysówce, 1 w M. polnym i Ż w Wichrów-
ce. Oprócz tego przed kilkoma latami wydzie-
lono z lasów rządowych mukarowskich kilka-
dziesiąt dzies, naj piękniejszego dębowego i gra-
bowego lasu i przyłączono do fermy. Opis M.
m widokiem kościoła oraz dzieje sstwa podał
Dr. Antoni J. (Rolle) w Tygodniku Powsz.
(X 44, i 45 z 1880 r.). 8.) M. Zatarski, ob.
Tatarzyska. X. M. O, i Dr. M.

Mukinicze, trzy osady, pow. nowogródzki,
o 6 w. na płd. od Nowogródka, niedaleko tra-
ktu lidzko-nowogródzkiego. A. Jel.
Mukna, zaśc. rząd., pow. wileński, w4 okr.

polie., o 18 w. od Wilna, 2 dm., 18 mk, kat.;
w Spisie urzęd. niepomieszczony.
Mukrau (niem.), dobra na Rugii, st. p. Sa-

gard 3:5 klm. odl.; mają 189'5 ha; czysty do-
chód z gruntu 4272 mrk, Własn. klasztoru
św. Ducha w Stralsundzie. Kś. Fr,

Mukrz-Fiiess (niem.), ob. Mokra.
Maksch (niem.), ob. MMokrz. (|.
Muksza, rzka w pow. krzemienieckim, bie-

rze początek powyżej wsi Zielińcza około wsi
Rudki, płynie z płn, ku płd., mija Cyganówkę
Balińską, m. Balin, Słobódkę Balińską, mko
Czeczelnik, Przewrocie, Humińce, Małą i Śre-
dnią Mukszę, Tarasówkę i pod wsią Mukszą
Wielką wpada od lew. brz. do Dniestru. Dłu-

Słownik geograficzny Tom VI — Zeszyt 71

 

Mul 801

ga przeszło 6 mil. Podług W, Pola obszar jej
zamyka krainę Toutrów czyli t. zw. gór Mio-
doborskich, J. Krz.
Muksza 1.) Wielka, wś w płd.-wsch. części

pow. kamienieckiego, o 10 w. od Kamień-
ca, przy ujściu rz. Mukszy do Dniestru, gm.
Bahowica, par. Kitajgród, 660 mk., 186 osad,
ziemi włośc, 501 dz. Należy do Zygmunta Le-
śniewicza 430 dz. i do Pelagii Leśniewiczówny
269 dz. Cerkiew pod wez, Wniebowzięcia li-
czy 1459 parafian (z Teresówką). Według
Marczyńskiego jest tu słone jezioro, w czasie
upałów wysychające. M. pamiętna utarczką
hetmana Koniecpolskiego z Turkami w 1633 r.
2.) M. Mała, 16 osad, i 3.) M. Średnia, 18 0s.,
futory przedmiejskie pod m. Kamieńcem; li-
czne cegielnie. Dr. M,
Mukszańska słoboda, wś nad Dniestrem,

pow. kamieniecki, gm. Wróblowce, 71 osad,
334 mk., 318 dz. ziemi włośc., ziemi dwors,
z Teresówką 592 dz.; własność Mniszchów.

Mukanie, wś nad jeziorem, z którego wypły=
wa rz. Lantz, dopływ Dźwiny, pow. nowoale-
ksandrowski, par. Dusiaty; własn. Kiełłpszów,

Mukulisze (Mikulicze ?), dobra, pow. rzeży-
cki, w 1 okr. pol., gm. Wielona, 94 dusz rew.
Mukwar, niem. Mueckwar, wś w zniemczo-

nej części dolnych Łużyc, w pow. kalawskim.
Mukwiacica, wś, pow. drysieński, parafia

katol. Oswiej.
Malackshausen (niem.), ob. Jezzyce.
Mułaczyk, jezioro w pow. suwalskim, przy

wsi Krusznik, na płd, od jeziora t, n., odl. 0 '/ą
w. od jeziora Wigry, stanowi właściwie część
tego ostatniego jeziora, oddzieloną skutkiem
obniżenia poziomu wód,

Małary, część wsi Okopy, pow. Rawa
ruska.

Mularze, urz. Mulary 1.) wś rząd., pow. dzi-
sieński, w 1 okr. pol., gm. Głębokie, okr. wiej-
ski Berezwecz, o 61/, w. od gm. a 59 w. od
Dzisny, 2 dm., 23 mk, prawosł. (14 dusz rew.),
2.) M., wś, pow. święciański, w 4 okr. polic,,
gm. Wiszniewo, okr. wiejski Nowo-Aleksan-
drowo, o 11 w. od gminy a 67 od Święcian,
11 dm., 195 mk., w tej liczbie 110 prawosł.,
82 kat., 3 żyd. (60 dusz rew.), należy do dóbr
Krystynopol. 3.) M.-Ześne, wś, pow. świę-
ciański, w 8 okr. pol., gm. i par. kat. Komaje,
085 w. od Święcian, 4 dm., 31 mk. katol,
4.) M.-Polne, wieś różnych właścicieli, o 33
w. od SŚwięcian, 10 domów, 77 mk. katol.
W 1758 r. 16 czerwca na mocy umowy w gro-
dzie oszmiańskim zawartej, folwark M. nro-

czyście ofiarowany był przez Michała Suli-
strowskiego, stolnika oszmiańskiego, na ko-

ściół komajski. Ob. Komaje. k Krz,

Mułarzów, wś włośc., pow. konecki, gm,
Grodzisko, par. Radoszyce, odl. 24 w. od Koń-
skich. Posiada urząd gminny, ma 20 dm., 163
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mk,, 228 mr. ziemi włośc. W 1827 r. wś rzą-
dowa, 12 dm., 72 mk. Br, Ch.

Mulczyńce, wś, pow. łucki, na granicy
gub. mińskiej, o 9 w. od Woli Bielskiej.
Malda, lewy dopływ Elby, powstaje z po

łączenia dwóch rzek: Muldy Freiberskiej, któ-
rej lewym dopływem jest Zschoppau (Czopa-
wa), a tej prawym Floha, i Muldy Owikaw-
skiej (Zwickau), z prawym dopływem Chem-
nitz (Kamienica),
Muldowa, rz. w gub. witebskiej i pskow-

skiej, wpadająca do jeziora Pejpus al. Pskow-
skiego, ob. Wielikaja,
Muldsen (niem.), ob. Muldzie.
Muldszehien 1.) (niem.), wś na Litwie

pruskiej, pow. wystrucki, st. p. Tarputschen,
okr. urz, stanu cywil. Friedrichsgabe. W 1856
r. 133 mk. 2.) M. al. Muldszdhlen (niem.), wś
na Litwie pruskiej, pow. darkiejmski, st. p.
Darkiejmy, okr. urz, stanu cywil. Gailboden.
W 1856 r. 54 mk.

Mauldzie al. Mułczyn, niem. Muldzen i Muld-
szen, wś nad rz. Aschwoene, pow. gierdawski,
8 kil. na płn.-zach. od Kl. Gnie, st. kol. wy-
strucko-toruńskiej, w równej, lesistej okolicy,
z gliniastą glebą. Posiada kościół par. ew.
i st. poczt. W 1877 r. 390 ew. mk.; trudnią
się rolnictwem i hodowlą bydła, Tutejszy okr.
urz. stanu cywil. liczył 1880 r. 2955 dusz.
W 1882 r. urodz. się 82 dzieci, um. 49 osób,
zawarto 23 małżeństw. Do tutejszej agentury
pocztowej nadesłano 1877 r. 31,800 listowych
przesyłek, wysłano zaś 26,400. W M. odby-
wają się jarmarki na bydło i konie. Tutejszy
kościół ew., dawniej tylko kaplica, został roku
1603 zbudowany i do rzędu parafialnych wy-
niesiony (ob. Script. rer. Warm., I, 393).

Muldziszki, wś, pow. trocki, w 2 okr.pol.,
gm. Zośle, okr. wiejski Smilgi, par. Żyżmory,
o 12 w. od gminy, 2 dusze rew. i 21 dusz b.
włościan rząd.; należy do dóbr rząd. Smilgi,
Dawniej okolica szlachecka; w 1850 r. posia-
dali: Lachowicz 54 dz., Pietraszewicz 40 dz.
i Pawłowski 20 dz, J. Kre,

Mulejowce, wś cerkiewna, pow. starokon-
stantynowski, dawniej w gm. Kuźmin.
Muliki, ob. Kamionka Wołoska, t. III, 788.
Muliszki, zaśc, rząd, nad Niemnem, pow.

trocki, w 8 okr. pol., gm, Jezno, okr. wiejski
Sipowicze, o 27 w. od gm. a 71 w. od Trok,
l dm., 10 mk. kat. (4 dusze rew.); należy do
dóbr rząd. Puzany,

Mulk (niem.), wś nad rz, Świnią, pow.
gierdawski, st. p. Kl. Gnie, okr. urz. stanu
Gywil. Schoenwiese. W r. 1856 było 135 mk,

Mulkenthin A. (niem.) 1.) dobra ryc, w Po-
meranii, pow, Saazig, st. p. Starogród 7*5 kil,
odl., obejmują 468'388 ha; czysty dochód
z gruntu 4363'32 mrk. 2.) M. B., dobra, tam-  

że, zawierają 128:3 ha roli or. i ogr.; czysty
dochód z gruntu 1509 mrk,
Małker Wald (niem.), dobra, pow. gier-

dawski, st. p., tel. i kol. KI. Gnie; obejmują
1:75 ha roli or. i ogr., 18:80 łąk, 154*43 boru,
048 nieuż., razem 170:41 ha.; czysty dochód
z gruntu 644 mrk,

Maliki, wś, pow. dyneburski, par. kat. Kra-
sław, w pobliżu Krasławia; mieszkają tu
Litwini.
Malkischken al. Mullkischken, niem., wś na

Litwie pruskiej, st. p. Szyłokarczma, okr. urz.
stanu cywil. Gaidellen. W 1856 r. 14 mk.

Maulkwitz, ob. Mułkecy,
Mullackshausen, ob. Jerzyce,
Mullwitz, 1534 r. Molestowitz, wś i dobra,

pow. niemodliński, Większa posiadłość ma 899
mr. 1 obszar bazaltowego szczytu góry Mull-
witz, dostarczającej wybornego materyału na
bruki, Mniejszajjposiadł, ma 1444 mr., w tem
808 mr. ornej ziemi. Dochód obliczony: na
1238 tal. W 1843 r. 31 dm., 159 mk. ew. Na
folwarku owczarnia, Br. Ch.
Mulony most, folw. na obszarze dworskim

Cześników, w pow. rohatyńskim.
Multanka, wś, pow. oszmiański, w 1 okr.

pol., gm. Holszany, okr. wiejski Góry, 27 dusz
rew., należy do dóbr Hołoblewszczyzna Bro-
nowskich,

Multany, właściwie Mołdawija, stanowią
część Rumunii i leżą między Rossyą, Gali-
cyą, Siedmiogrodem, Wołoszczyzną i Bułga-
ryą. Przestrzeń M, wraz z odstąpioną przez
Rossyą w 1856 r. częścią Bessarabii wynosiła
do 1879 r. 867 mil kw. i przedstawia z półno-
sy i zachodu obszar górzysty, pokryty rozga-
łęzieniami Karpat, ze wschodu zaś i południa
niski i równy. Oprócz Dunaju, który zabiera
stąd prawie wszystkie wody, płyną tu także
Prut i Seret z wielu dopływami, Klimat lą-
dowy; zima ostra, lato bardzo przyjemne,
Urodzajna ziemia tutejsza, pokryta znacznymi
lasami, w których i dziś spotykają się: wilki,
niedźwiedzie, rysie, jelenie, dzikie kozy, żu-
bry i inne, Minerały, których tu jest zna-
czna obfitość (np. soli), dobywają się w bardzo
niewielkich ilościach, Mieszkańcy, Mołdawia-
nie, zajmują się głównie rolnictwem, ogrodo-
wnictwem (uprawą wina i melonów), pszezol-
nictwem, chowem bydła, koni, oraz rybołów-
stwem i górnictwem, Mowa ich, należącą do
familii języków romańskich, jest dyalektem
języka wołoskiego z nową przymieszką wy-
razów słowiańskich, tureckich i tatarskich.
Przemysł nierozwinięty, handel znaczniejszy
znajduje się prawie całkowicie w ręku Gre-
ków, Ormian i żydów. Ogólna ludność kraju
wynosi blisko 2,000,000. Religia panująca
grecka, naczelnikiem jej jest arcybiskup rezy-
|dujący w Jassach. Konstytucyą z r. 1856 M,



połączone zostały z Wołoszczyzną w jedno
państwo (księstwa Naddunajskie albo Rnumu-
nia), zostające pod zwierzchnictwem Turcyi i
opłacające jej roczny haracz 1,500,000 turec-
kich piastrów, Władza prawodawcza należy
do przedstawicieli narodu, tworzących (wspól-
nie z Wołoszczyzną) jeden senat (76 człon-
ków) i izbę deputowanych (157 członków).
Zarząd państwa jest w ręku odpowiedzialnego
ministeryum, złożonego z 7 członków. Oświa-
ta łudowa na bardzo niskim stopniu, a nauki
wyższe również nie o wiele lepszy dotychczas
dają rezultat. Stolicą kraju jest m. Jassy.

Historya. Co się dotyczy najdawniejszych
dziejów M., to wiadomości zachowane u pisa-
rzów greckich i rzymskich są nader niedosta-
teczne i zawikłane. Pewną jest rzeczą, że Rzy-
mianie rozprzestrzeniwszy granice państwa
swego do niższego Dunaju, znaleźli w dzisiej-
szej Rumunii Daków, którzy zostali ujarz-
mieni w II wieku po Chrystusie przez Traja-
na. Następnie Rzymianie założyli w tych
stronach prowincyą Dacyą (obejmującą dzi-
siejsze M., Wołoszczyznę, Siedmiogród, Banat,
Bukowinę i Bessarabią), i zaludnili ją według
świadectwa Hutropiusza „„niezliczoną' liczbą
osadników ze wszystkich stron świata. Zywo-
tność Rzymian i w ogóle plemienia romańskie-
ge objaśnia nam tę okoliczność, że mimo różno-
rodnych elementów składowych oraz licznych
napływów obcych plemion od III do X w.,,
element romański asymilował obce i stosunko-
wo do tak nieprzyjaznych okoliczności zacho-
wał się w stanie wielkiej czystości, tak, że
ślady obcych plemion, a mianowicie słowiań-
skiego, zachowały się li w nazwach miejsco-
wości i zbogaciły język pod względem leksy-
kalnym. W w. XI przyjęli mieszkańcy, Ru-
muni, wiarę gr.-katolieką, Do XIII w. nastąpiło
zupełne zlanie się i zromanizowanie licznych
plemion słowiańskich, Około 1294 r. został
Dragosz lub Bogdan, przybyły na czele zbroj-
nego oddziału z zach. Dacyi (prowineyi Mara-
mosz), wybrany na ogólnem zgromadzeniu lu-
du dziedzicznym księciem (domnu) M. Dzieje
XIV w. są wielce zagmatwane; wypełniają je
ciągłe walki z sąsiadami, a zwłaszcza z Polską
i Węgrami, Na początku XV w. panował
Aleksander I, który położył wielkie zasługi
dla swego narodu przeprowadzeniem organi-

zacyi religijnej i politycznej. Pod następcami
jego rozpoczęły się walki przeciwko Turkom,
Pod rządami Stefana Wielkiego (1455—150+)
wzrosły M. do niezwykłej potęgi. Zwyciężył
on kilkakrotnie Polaków, jak równie Matya-
sza Korwina, króla węgierskiego, w bitwie
pod Bają (1467); zniszczył do szczętu 120,000
armią Mahometa II w krwawej bitwie pod
Racową 4 stycznia 1475; w następnym roku
omal nie pojmał sułtana w bitwia pod Rozbo-  
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jeni albo Vallea-Alba i mimo wielokrotnych
późniejszych walk z Polakami i sułtanem Ba-
Jazetem II pozostawił swemu następcy, Bog-
danowi, kraj uporządkowany wewnątrz i sza-
nowany na zewnątrz. Bogdan zawarł 1521 r.
z sułtanem Selimem tak zwaną kapitulacyą,
mocą której oddał się pod opiekę Turcyi, za-
gwarantowawszy zarazem niepodległość kra-
ju, wolność rządzenia się własnemi prawami
it, d. Porcie natomiast służyło prawo po-
twierdzania nowego księcia i przyznaną sobie
miała roczną daninę, w charakterze podarun-
ku. Drugą podobną kapitułacyą zawarł 1649 r.
z sułtanem Mahometem IV zdsłużony ks. moł-
dawski Bazyli Lupu. Obie te kapitulacye re-
gulowały stosunek M, do Turcyi i na nich
opierały się wszelkie traktaty, tak Rossyi,

jako i mocarstw zachodnich z Turcyą, a zwła-
szczą umowa w Kuczuk-Kajnardżi (1774),
adryanopolska (1829) oraz paryska (1856).
Nie zawsze jednak były szanowane te umowy

|1 szczególniej od początku XVIII w. Turcya
zaczęła się coraz bardziej mieszać samowolnie
do wewnętrznych spraw M., powód do czego
dała wojna 1711 r. z Piotrem W. Porta chcąc
postawić silną tamę pomiędzy Rossyą a Tarcyą,
poczęła narzucać M. zarówno jak i Wołoszczy-
źnie książąt uległych sobie, wybieranych z po-
między fanaryotów greckich, Kraj pod ich
więcej jak wiek trwającymi rządami (1716—
1821) upadł tak nisko pod względem moral-
nym, że stracił zupełnie poczucie narodowości,
Szczególniej klasy uprzywilejowane, tak zwa-
ni bojarowie, grecyfikowani stopniowo, popa-
dli w straszną korupcyą moralną. Mimo wszel-
kich usiłowań Turków, Rossya zyskiwała co-
raz więcej wpływu i mocą umowy w Kuezuk-
Kajnardżi uzyskała protektoryat w M. Mimo
zagwarantowanej całości kraju, odpadła Buko-
wina do Austryi a 1812 r. Bessarabia do Ros-
syi. Wkrótce po tym ostatnim fakcie rozbu-
dził się w M. duch narodowy, początkowo

w szkołach, Powstanie Wladimirescu (1822)

położyło koniec rządom fanaryotów. Pokojem
adryanopolskim 1829 powróciły M. oraz Wo-
łoszczyzna do dawnego stosunku względem
Iurcyi, opartego na kapitulacyach 1511i
1643 r, i otrzymały zarazem Rossyą jako dru-
gą protektorkę. Przez pierwsze sześć lat po
pokoju adryanopolskim zostawały M. pod za-
rządem Rossyi, Za panowania Michała Stur-
dzy (1834—1848) postąpiły M. znacznie na
drodze cywilizacyjnej. Pozakładano szkoły,
dźwignięto z upadku rolnietwo, handel i prze-
mysł, budowano drogi komunikacyjne i t. d.
W latach 1848 i 49 powstała silna opozycya
przeciwko protektoryatowi obcych mocarstw,
Obrany 1849 r. księciem Grhika kroczył dalej
na drodze postępu i zasłużył się zwłaszcza za-
kładaniem instytutów naukowych i dobroczyn-
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nych. W czasie wojny wschodniej M były
zajęte od lipca 1853 r. do sierpnia 1854 przez
wojska rossyjskie. W marcu 1855 r. konferen-
cya wiedeńska przyznała nad M. protektoryat
pięciu wielkim mocarstwom. Na mocy pokoju
paryskiego 1856 r. otrzymały M. (powiększone
częścią Bessarabii), podobnie jak i Wołoszczy-
zna, nową organizacyą. W 1857 r. M. połączy-
ły się z Wołoszczyzną w jedno księstwo, które
od r. 1861 przyjęło nazwę Rumunii. Po wy-
buchu wojny rossyjsko-tureckiej Rumunia
zawarła z Rossyą przymierze zaczepno-odpor-
ne 1 armia rumuńska pod dowództwem ks.
Karola brała udział w walkach pod Plewną.
Przy zawarciu pokoju z Turcyą umieszczono
w liczbie warunków uznanie niezawisłości Ru-
munii, która na żądanie Rossyi ustąpić jej
musiała część Bessarabii, odzyskaną od Ros-
syi przez traktat paryski. W skutek tego
w październiku 18/8 r. wojska rumuńskie
opuściły Bessarabią i zajęły oddaną w zamian
Dobrudżę. Por. Neigebaura „,Die Donaufiir-
stenthiimer* (3 zesz., Wrocław 1854—56);
Colsena „L'ótat prósent de la Moldavie et
de la Valachie* (Paryż 1839); Pałauzowa
„Rumynskija kniażestwa* (Petersburg 1861);
Beaure i Mathorel „„La Roumanie, geographie,
histoire' (Paryż 1878).
Mulwin, częściej Romanuppen (niem.), wś

naLitwie prusk., pow, stołupiański, st. p.
Kattenau, okr. urz, stanu cywiln. Jentkut-
kampen. W 1856 r. 82 mk. Ks. Fr.

Muła, foi. szl., pow. święciański, w 4 okr.
pol., o 72 w. od Święcian, 1 dm., 8 mk. kat.

- Maławki, niem, Muhlack, wś, pow. rastem-
borski, st. p., kol, i tel. Rastembork. Tutejszy
okr. urz. stanu cywiln. liczył 1880 r. 1 ,„d16
dusz, M. leżą nad strugą Dein, uchodzącą do
rz. Guber. W 1856 r. było 255 mk.
Muławski dwór, niem. Muklackshof al.

Muhlack, dobra chełm., st. p., tel. i kol, Ra-
stembork, 4 klm. odl. Należy do nich i Wil-
kendorf. Obszaru mają 421 ha: 306 roli
orn. i ogr,, 66 łąk, 26 past., 18 boru, 5 nieuż,
Czysty dochód z gruntu około 7,400 mrk.

Mułczyce, wś nad Styrem, pow. łucki, na
gran. pińskiego,

Małczyn, ob. Muldzie.
Mułkecy, dwie wsie t. n. na Łużycach. 1.)

niem, Mulkwiie, na pruskich Łużycach, w pow.
rozborskim, par. ew. Slepjańska. W 1880 r.
370 mk., wyłącznie Serbów. 2.) M., niem,
Mulkniiz, w zniemczonej części dolnych Łużyc,
pow. żarowski. | =Y.P
Mułowa dolina, w Tatrach stanowi przedłu-

żenie doliny Miętusiej, rozdzielającej się pod
Krzesanicą na Mułową i Litworową; ob. Czer-
wone wierchy 1 Krzesanica.
Mułowiszcze, uroczysko, błoto w pobliżu

Kodni, w pow. żytomierskim.  
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Mułożeń 1.) al. Kieżgajłowa, mały poleski
zaścianek, w płd.-wsch. str. pow, ihumeńskie-
go, nad rz. Hradeczną, dopł. Niesety, w okr.
pol. berezyńskim, par. kat. Berezyna, przy
dr. z Sieliszcza do Kurhana i Maksymowicz, 3
osady; grunta piaszczyste, miejscowość od-
ludna. 2.) M., ob. Miłożeń, A. Jel.

Mały, wś, pow. sejneński, gm. Pokrowsk,
par. Teolin, odl, 26 w. od Sejn; ma 3 dm.
32 mk,
Mamiszki al. Kozły, zaśc. szl.. pow. świę-

ciański, w 3 okr. pol., gm. Komaje, okr. wiej-
ski Karolinowo, o 6 w. od gminy a 37 w. od
Awięcian, |5 dusz rewiz., należy do dóbr -
Kurkowo, Kurkowskich.
Mumochowicz, dawna nazwa wsi Koechen-

dorf (0b.).
Mańcewicze 1.) folw., pow. oszmiański,

w 3 okr. pol., o 64 w. od Oszmiany a 49 od
Dziewieniszek, 23 mk. kat.; własność Mi-
lewskiego. 2.) M., wś włośc., pow. święciań-
ski, w 8 okr. pol., gm. Komaje, okr. wiejski
Jarzewo, o 7 w. od gminy a 38 w. od Świę-
cian, 20 dm., 179 mk., z tego 159 kat., 20
starow.; należy do dóbr Jarzewo, ks. Drue-
kich-Lubeckich,

Maunezel 1.) al. Mińczoł, szczyt w Karpa-
tach wschodnich, w pasmie Qzarnohory, pod
42? 16' wsch, dług. i 48% 5' 30” płn. szerok.
Na granicy Galicyi i Węgier, w płd.-zach.
stronie gm, Żabiego, w pow. kosowskim, na
płn. od szczytu Qzarnej Hory. Na płn. od M.
rozpościera się Hala Kisol, z której spływa
potok Kicia (ob.). Z płn.-wsch. stoczystości
spływa potok Stepański al. Szczepański i Hli-
boki, prawe dopływy Bystrzea; następnie
potok Dzembronia, lewy dopływ OQzeremoszu.
Wzniesienie wynosi 2002 m. 2.) M. al. Mun-
czoł, ob. Minczoł i Minezolski dział, _ Br. G.
Muncze! 1.) potok górski, na Kummersber-

ga mapie Galicyi (sekc, 58) Mędzik zwany,
wypływa ze źródeł leśnych, w płd.-zach. stro-
nie obszaru gm. Dzemine, w pow. kimpoluń-
skim,zpod góry Hrebina, wznoszącej się na
granicy Bukowiny i Mołdawy (1432 m.).
Płynie na płn.-wschód leśnym parowem, nad
którym od płn. rozciąga się grzbiet Munczela
W. (1157 m.) z polaną Kiczerą (1106 m,),
a od płd. Munczel mały (1173 m.) i Arszyca *
(1051 m.);u stóp Arszycy zwraca się na
wschódi zlewa swe wody do Ostrej, źródla-
nego potoku Suchej, dopływu Mołdawy. Dłu-
gość biegu 9 kil, 2.) M., potok górski, wy-
pływa z pod góry Smotrecza al. Smotreża
(1901 m.), w płd.-zach. stronie gm, Żabiego,
w pow. kosowskim, płynie leśnym wądołem
przez las Dzembronią pod Czarną Horąi zle-
wa swe wody do pot. Dzembroni. Długość
4 klm, Br. G.

Munczele, wś włośc, nad jeziorem, pow,

,



święciański, w | okr. pol., gm, Zabłociszki,
okr.wiejski Cejkim, o 7 w. od gminy, 4 dm,,
25 mk. katol. (8 dusz rewiz.); należy do dóbr
Zeguciszki, Bukowskiej,

Manczelik, połonina w Ruskim dziale, pas-
mie Karpat czarnohorskich, na obszarze Za-
biego, w pow. kosowskim, na płd, od pot. Szy-
benego. Wzniesienie 1296 m. npm. (szt.
gen.). Br. G.
Munczeny, ob. Minszeni,
Maunczany, folw. i wś włość, nad rz, Łow-

kistą, pow. trocki, w 2 okr. pol., 58 w. od
Trok; folw. ma 1 dom i 15 mk. katol., wś zaś
4 dm., 50 mieszk, katol. Por. Mączuny i Mon-
czuny,
Manczyce, ob. Jfączyńce, wś, w pow. sta-

rokonstantynowskim.

Manczył al. Munscil (zapewne Mińczoł) pa-
smo górzyste, na granicy gm. Sadowy i Po-
żoryty w pow. kimpoluńskim, w Karpatach
bukowińskich; ciągnie się od płn.-zach. na
płd.-wsch. w długości 3/50 m. Stok wscho-
dni pokrywają lasy; wody z nich spływają
do potoku Sadowy; stok zachodni posiada ob-
szerne łąki, należące do obszaru gm. Pożory-
ty i sięgające po brzegi rzeki Mołdawy. Naj:
wyższy czubek pasma tego sięga wys. 1286
m. npm, Br, G.
Munda, wś w Kurlandyi, ob. Złłukseta (t.

III: 269).
Munda al. Mogiła Tłumacka, mogiła więk-

szych rozmiarów, na obszarze wsi Jackowki,
panująca nad całą okolicą kilkomilową; tuż
przy samej drodze zwirowej, idącej z Tłuma-
cza ku Horodence o 8 kil, od Tłumacza, Na
tej mogile znajduje się na piedestale murowa-
nem z cegieł kamienna statua św. Tekli. Po-
danie niesie, iż Stanisław Jabłonowski, het. w.
kor. odniósł na tych polach w dzień św. Te-
"kli wielkie zwycięstwo nad nieprzyjacielem
i na tę pamiątkę kazał ową statuę św. Tekli

postawić, Czas wyrył ślady na owej figu-
rze, która już kilkakrotnie chyliła się do u-
padku, lecz zawsze znalazła się pobożna ręka,

która ją odnowiła. Niedaleko od mogiły jest
wielka karczma murowana, którą wraz z mo-
giłą na kilka mil widzieć można. W.J. W.
Mundmannsdorf, niem. (Kętrz), ob. Ośno,
Mandshof, niem., fol. do Wydrzna należą-

cy, pow. grudziądzki, st. p. Łasin, tamże par.
ew., kat, Szynwałd. szkoła St. Blenowo (ALt-
Blumenau). W 1868 r. 3 bud., między tymi
1 dm., 66 mk., 54 katol., 1ż ew. | ks. Pr,
Mandacie, folw., pow. wiłkomierski, par,

iesiki, własność Młodeckich. :
Mandaciszki 1.) zaśc. szlach., pow. wileń-

ski, w 4 okr. pol., gm. Bystrzyca, okr. wiej-
ski Rubno, o 10 w. od gminy a 30 w. od
Wilna, 3 dm., 34 mk., z tego 17 prawosł i 17
kat, (12 dusz rewiz.). 2.) M., fol. szl., pow.  
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wileński, w 4 okr. pol*, o 31 w. od Wilna, 1
dm., 4 mk, kat.
Munduny, wś włośc,, pow. wileński, w 3

okr. pol., o 76 w. od Wilna, 8 dm., 85 mk.
katol.
Mangat horb, wyniosłość we wsi Husne,

w pow.turczańskim,
Muniakowice al. Moniakowice, Moniaczko-

wice, wś, pow. miechowski, gm. Kaciee, par.
Niegardów. Posiada szkołę gminną. W 1827
r. wś poduchowna, par. Prendocin, 35 dm, 249
mk. Wieś ta pierwotnie stanowiła posiadłość
biskupów krakowskich. Gdy Wisław syn
Prandoty założył w dziedzicznym Prandoci-
nic klasztor cystersów, wtedy krewny jego
Iwo Odrowąż, biskup krakowski, przeznaczył
na uposażenie klasztoru między innymi i dzie-
sięciny z Muniakowie w 1222 r. Gdy klasz-
tor z Prandocina przeniesiono do Mogiły w r.
1246, M. zostały częściami zakupione przez
Mikołaja opata za sumę 380 marek, wraz
z młynem zwanym Barłog, Wartość dziesię-
ciny, jaką pobierał klasztor, wynosiła 50) ma-
rek. W XV w.byłotu 8 łanów kmiecych,
karczma, zagrodnik jeden i folwark klasztor-
ny (4 łany), oddany kmieciom (Dług. III: 420
i 428). Ob. Kacice. Br. Ch.

Maunina z Gięboką i Małą Muniną, wś, pow.
jarosławski. Leży w okolicy równej, 203 m.
npm., na lewym brzegu Sanu i przy gościńcu
z Jarosławia (5 klm.) do Radymna. Od wsi na
północ leży Mała Munina a za nią, pod samem

przedmieściem Jarosławia, Głęboka, będąca
wielkim murowanym dworem, wybudowa-
nym w zeszłem stuleciu a w pierwszej poło-
wie bieżącego obróconym na magazyny woj-
skowe i piekarnię. Brzeg Sanu niski i pod-
mokły, służy za wyborne łąki; ku wschodo-
wi podnosi się teren do 229 m. npm.i składa
się z glinki i piasku, tworzących pszenną gle-
bę. Podług spisu ludności z r. 1881 liczą obie
wsie 1088 mk., z których 85 przebywa na ob-
szarze więk, pos.; obszar dworski w Głębokiej
ma 81 mieszk. Razem 1168. Podług religii
jest 860 rzym.-kat., 290 gr.-kat. i 19 izrael.
M. należy do par. rzym.-kat. w Jarosławiu
a gr-kat, w Ostrowie, Pos. więk, hr. Wilh.
Biemińskiego, ma obszaru 769 m. roli, 100
m. łąk i ogr., 42 m. pastw. i 9 m. lasu; pos,
mn. 1144 mr. roli, 226 m. łąk i ogr., 170 m.
pastw. i 9 m. lasu, Jest tutaj szkoła ludowa
jednoklasowa. Anna z ks. Ostrogskich Chod-
kiewiczowa, hetm, w. lit., darowała tę wieś je-

zuitom jarosławskim, którzy w Głębokiej wy-
budowali dom, mieszczący kolegium zamiej-
skie, Po zniesieniu zakonu przeszły dobra na
własność rządu, który je sprzedał hr. Siemiń-
skiemu przed r. 1820. Siarczyński (rps. bibl.
Ossol., nr. 1825) powiada, że jest tutaj zwy-

czaj, iż kobiety idące do wywodu lub będącę
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na weselu starościnami, opuszczają na czo-
ło pod zawicia kunie futro w ten spo-
sób, że brzeg czarnego futra wyglądają-
cy, twarz przyjemniejszą czyni, Ta wieś gra-
niczy na północ z Jarosławiem, na wschód
z Kidałowicami, a na południe z Tuczępami.
Muninów, leśniczówka i fol, na obsz, dwor.

Bedrykowiec, w pow. zaleszczyckim,
Munkacowo, węg. Munkacs, miasteczko i

główny punkt hr. beregskiego (Węg.), w ni-
zinie nad rz, Latorczą, która tutaj tworzy kil-
ka wysepek; stacya węg. kolei wschodniej,
st. poczt. i tel. Posiada kościół par, rzym.-
kat., gr.-kat. iew., bóżnicę żydowską, stary

pałac dawnego właściciela, rządowy skład so
li, jedną z największych warzelni saletry w ca-
łem państwie austr., stadninę, znaczne kopal-
nie żelaza, ożywione jarmarki, wiele odlewni
i kuźnie żelaza; klasztor bazylianów. M. jest
siedzibą biskupa gr.-kat. i władz rządowych.
Owierć mili od miasteczka leży na odosobnio-
nej, 90 metrów wysokiej, skale trachitowej
słynny zamek munkacowski. Jużw r. 1389
zbudowany za zezwoleniem królów węgier-
skich Karola i Ludwika z wielkim mozołem
i kosztem przez księcia Teodora Koryatowi-
cza, wrócił po jego śmierci z całym okolicz-
nym majątkiem do korony. W 1425 r. zamie-
niono go wojewodzie serbskiemu Jerzemu za
Białygród (Belgrad) a po bitwie pod Moha-
czem (1525 r.) zabrał go w posiadanie z całem
hrabstwem Jan Zapolya; W 1628 r. należał za-
mek do księcia siedmiogrodzkiego, który go
silnie obwarował dwoma murami i siedmiu
basztami, Po nim Franciszek Rakoczy dodał
jeszcze fosy i szance i spuścił nawet do środka
bieg rzeki Latorczy, Mimo to, korzystając
z uśpienia załogi zdobył fortecę cesarski jene-
rał Schwendi. W 1682 r. obchodził tu swoje za-
ślubiny Emeryk Tókóly z Heleną Zrinyi, a
kiedy uciekać miał przed przewagą wojsk ce-
sarskich, zamknęła się jego żona w fortecy i
długi czas wraz ze szczupłą załogą stawiała
bohaterski odpór silnemu nieprzyjacielowi.
Dopiero po długiem oblężeniui silnem bom-
bardowaniu, niemogąc już wypłacać załodze
zaległego żołdu, poddała się dzielna niewiasta
i odwiezioną została wraz z synem i zabrane-
mi wielkiemi skarbami do Wiednia. W 1708r.
przybył tu z Polski Franciszek Rakoczy II,
i rozpoczął na nowo niepokoje, Po kilku u-
tarczkach zdobyli cesarscy fortecę 1711 r.i
od.tego czasu pokój zapanował w królestwie
węgierskiem. Dziś górny zamek znajduje się
jeszcze w dobrym stanie i służy za więzienie
dla przestępców politycznych. Miasto obecnie
ma 8,602 mk, H. M.

Muńki, potok, powstaje w płd. stronie wsi
Futomy,w pow. rzeszowskim, pod wzgórzem
Muńkami (402 m.); opływa je od płd., a wy-  

kręciwszy się na północ, tworzy granicę mię-
dzy Futomą a Kąkolówką, następnie między
Futomą a Błażową aż do swego ujścia do
Piątkowej od lew. brz. Długość biegu 6 kil.

Maunkany, wś, w t, IV, str, 15—1, mylnie
zamiast Mankuny.

Munkuszki, wś, pow. święciański,w 1 okr.
pol., gm. michajłowska, okr. wiejski Swięcian-
ki, o 12 w. od gminy, 23 dusz rew,; należy do
dóbr Swięcianki-Czechowieza.
Munnamaeggi, niem. Zierberg, najwyższa

góra w Inflantach, pod Haanhof, 996 stóp
par. wysoka. Tejże nazwy góra pod Odenpae,
770 st. par. Ob. Eierberg.
Munningen, folw. do dóbr Standen, w Kur-

landyi, w okr, tukumskim, pow.i paraf, tal-
seńskiej.
Munte lung, góra na Bukowinie, na roz-

graniczu wód Bystrzycy i Moldawy, 4472
st. wys.

Munteni, przys. wsi Broszkowiec, w pow.
storożynieckim. W uzupełnieniu opisu tej
wsi (ob. Broszkowce, Broszkoutz) dodajemy,
iż Broszkowce z dwoma przys. Munteni i Li-
skowiec, mają obszaru 5,259 hekt., 54 ar.; dm.
626, mk. 2,881 (1471 męż., 1410 kob.) we-
dług obliczenia z r. 1869; w r. 1880 było mk,
3,251. Są dwie cerkwie, gr.-kat. i gr.-wsch,
Cerkiew gr.-kat. p. w. św. Jana Chrzciciela,
Do tej par. należy 7 miejscowości: Draczyniec,
Komorowce, Komarowce Słobodzia, Panka,
Ropcze, Storożyniec i Zadowa; liczba dusz gr.-
kat, wynosi razem 615 (1885 r.). Cerkiew
gr.-oryent, pod wezw. św. Paraskewy. Bu-
dowę murowanej cerkwi rozpoczął r, 1651
ówczesny paroch Jan Tarnawski wraz ze swą
gminą, ukończono zaś r. 1870. Do tej par. na-
leży rodzin gr.-wsch. 688, czyli dusz gr.-or.
2,667 (1,504 męż., 1,163 kob, wr. 1885). Jed-
noklasowa szkoła ludowa gr.-or. Należy do
sądu pow. i urzędu podat. w Storożyńcu. St.
p. Draczyniec. Właściciele: Grrzegorz Flondor,
Ignacy Buberl, Zygmunt Donnersberg, Joa-
chim Tittinger i kilku innych. Br. G.
Muntówki, ob. Mątwy małe,
Mantowo Stare i Nowe, niem. Alti Neu-

Muntowen, dwie wsie na pol. prusk. Mazurach,
pow. ządzborski, pierwsza po lewej, druga po
prawej stronie jez. Jiist, st. p. Ządzbork. Tu-
tejszy okr. urz. stanu cywiln. liczył 1880 r.
1,130 dusz. M. istniało już r. 1422. Wr. 1437
osiedla Mikołaj Goerlitz, wójt szestyński,
w M. na 40 wł, ludzi ze wsi Szwarcemburk
al. Schwarzburg i wyznacza sołtysowi 2 wł.
R. 1543 sprzedaje Paweł, sołtys muntowski,
Michałowi Skrodzkiemu (Śchetzig?), mieszcza-
ninowi ządzborskiemu, 2 wł. sołeckie wraz ze
sołectwem za 33 grzywien, Tegoż r. kupuje
Michał Skrodzki (Schrotzke) od Anny, sołty-
sowej muntowskiej, 2 wł, sołeckie za 80 grzy-



wien mniejszej wagi. Świadkiem był Stani-
sław z Orłowa (Orleffa), rajca ządzborski. R.
1550 kupuje Wilam Zarzecki, sołtys munto-
wski, ostrów na jez, muntowskiem, t. j. Mun-

, towski ostrów. Tegoż r. zatwierdza ks, Ol-
bracht Michała Zarzeckiego i Stańka (Staniek)
Jadama na sołectwie munt,, kupionem przez
nich od Stanisława Popiela i Wiesny i odna-
wia ich przywilej na 4 wł. chełm. R. 1536
mieszkają w Muntowie Polacy i niektórzy
Niemcy, r. 1693 zaś sami Polacy (ob. Kętrz.
O ludn. pol., str, 413 i 271). Obszaru ma Sta-
re M. 1,290 morg. i 83 mk, (1856 r.), Nowe
zaś 493 morg. i 83 mk. We wsi tutejszej mie-
szkali dawniej Prusacy, czego dowodem bart-
nicy, którzy tu siedzieli na prawie pruskiem
(Kętrz. tamże, str. 232). Mieszkańcy munto-
wscy byli też wolni od tłoki z zaprzęgiem,
z wyjątkiem potrzeby krajowej, służyć zaś
powinni na polowaniu przy sieciach, ile razy
ich władza zawezwała i to na koszt państwo-
wy; obowiązali byli również do koszenia tra-
wy (ob. Kętrz., tamże, str. 275, i ToeppenGresch.
Masurens, str. 99, 127 i 1381). Bartnicy tutej-
si bylizobowiązani dawać rocznie !/, beczki,
około 24 kwart miodu razem; coby nadto ze-
brali, to powinni zanieść do Szesna, gdzie do-
staną za beczkę 21/, grzywny dobrej monety;
wosk zaś mogą zatrzymać i sprzedać gdzie
chcą (ob. Toeppen,tamże,'str. 131). Kś, Fr.
Muntowski ostrów, niem. Muntowenwerder

al. Muntowscher Werder, dobra, pow. ządzbor-
ski, st. p. Ządzbork (ob. Muntowo), mają 185
morg. obszaru, 10 mk. (1856 r.).
Mantowy, ob. Mątwy.
Muplacken, niem., wś w: starych Prusach,

pow. welawski, st. p. Gr. Schirrau, okr, urz,
stanu cywiln. Weidlacken,

Maur, góra, w obrębie gm. Poronina, w pow.
nowotarskim, w płd.-wsch. stronie obszaru
tejże gminy, między Cichą wodą (od zach.),
a Porońcem (od wsch.), na płd. od Porońca.
Wzniesienie 1006 m. (szt. gen). BrzG:
Mur, las w zach. stronie Woli Dobrostań -

skiej, w pow. gródeckim, tuż na zach, od Ja-
ryny (ob.) al. Gruenthalu (ob.).
Mur al. Mur Zasichle, podług Siarczyńskie-

go zaś Mur z przyl. Cygle i Zacygle, wś gór-
ska, w pow. nowotarskim, paraf. rzym.-kat.
w Poroninie (6.6 klm.), leży 927 m. npm.,
w dolinach górskich kilku potoków spływa-

jących z lew. brz. da Porońca, dopływu Du-
najca białego. Ponieważ wieś tę otaczają
szczyty: od wschodu Cerchla 1150 m. npm,,

od północy Mur 1005 m., a od płd. Kopa 1336
m. bezwzględnej wysokości,'a nadto kilka niż-

szych gór, nazywanych także Cerchlami lub
Cyrchlami, przeto wnosić można, że stąd po-
chodzi nazwa; zresztą murem nazywają górale
także kuźnice żelazne w Poroninie. Ludność  
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składa się z 448 mieszk. rzym.-kat, wyznania.
Gleba zimna, kamienista. Głównem środkiem
wyżywienia się ludności jest zarobek przy
kuźnicach w Poroninie i Zakopanem, mianowi-
cie dowóz rudy i opału i wypasanie trzód na
halach. Obszar więk. pos. Honoraty Uznań-
skiej ma 60 m, łąk, 2630 m. pastw. na pola-
nach górskich i 5,864 m. lasu; pos. mn. 355
m. roli, 66 m. łąk, 40 m. pastw, i 51 m. lasu.
Od płn. stykają się granice tej wsi z Poroni-
nem, od wschodu z Huciskiem, ku zachodowi
i południu zaś sięgają aż po granicę węgier-
ską, obejmując niezamieszkałe Tatry. Mac.
Murachowska, gmina, pow. połocki, w 3

okr, pol., 769 dusz rew.; w skład gminy wcho-
dzą okręgi wiejskie: chotpowski (38 dusz),
dejezyński (112 d.), iwaszkowski (136 d.),
michałowski (101 d.), murachowski (30 d.),
józefowski (38 d.), antonowski (59 4d.), szni-
mecki (191 d.), kazuliński (64 d.).
Murachwa, rz. imto w pow. jampolskim,

ob. Morachwa, |
Muracowszczyzna, wś, pow. grodzieński,

własność Rudominów,
Muraczkowo, wś nad rz, Swołną, pow.

drysieński, most drewniany.
Murafa, rz. i mto w pow. jampolskim, ob.

Morachwa,
Murafska słobódka, ob. Morawska sło-

bódka.
Maraliszki-Rusle, zaśc., pow. szawelski,

gm. ligumska, 21 dusz, 27 dzies. ziemi.
Marań, szczyt i turnia w Tatrach Bielskich,

w obręcie gm. Jaworzyny spiskiej, w hr, spi--
skiem (Węgry), tworzy najwyższy zachodni
kraniec tego odosobnionego pasma Tatr, pod
37050 30” wsch. dłg. g., a 49” 15' 15” płn,
sz. g. Od szczytu odrywają się dwie odnogi

górskie, jedna ku płn.-zachodowi, kończąca
się szczytem Rogową (1268 m.), tuż nad wsią
Jaworzyną i doliną Jaworzynki, druga ku
północy równolegle do pot. Nowego, dopływu
Jaworzynki. Na wschód od M. w głównym
grzbiecie wznosi się Nowy szczyt (1999 m.).
Płd.-zach. stok jest stromy i spada ku polanie
Gałejdówce (1097 m.). Wzniesienie M. 1879'3
m. (Fuchs), 1827 m. (szt. gen.). Br. G.
Murań, folw. w hr. spiskiem, ob. Zubowła,
Muranik, szczyt w Niżnich Tatrach, nad

brzegiem Czarnego Wagu. Wzniesienie wy-
nosi 1161 metr,
Muranka, rzeczka, powstaje z połączenia

dwóch strug, w obr. gm. Kamionki Wołoskiej,
w pow. Rawa Ruska, pod Starą Wsią, przy-
siołkiem Kamionki Wołoskiej. Odtąd płynie
M. na wschód popod dwór Kamionki, Lipnik,
przerzyna gośc. rawski, mija części wsi Kamion-
ki woł., jak Faryny, Biłuty, Skuhry; pod
Czausami, dworzyskiem w przys. Puleach, zle-
wa swe wody do Moszczany, pr. dopł. Baty.
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Nad dolną M. leżą rozległe moczary, zwane|
Ługi. Długość biegu od źródeł w Klebanach
15 kil. Spad wód: 248 m. (połączenie potoków
źródlanych); 238 m. (pod Lipnikiem); 232 m.
(Biłuty); 221 m. (Czausy). Okolica nizinna.
Muranki, część Brusna starego, w pow. cie-

szanowskim. Są tu łomy kamieni młyń-
skich.

Muranńskie, potok, prawy dopływ Qzarne-
go Wagu. |
Murany, wś nad rz. Rzeżycą, pow. rze-

życeki,
Muraszka 1.) ob. Moraszka. 2.) M., przed-

mieście mka Czerniejowee, w pow. jampol-
skim, w zbiegu rzeki Moraszki (al. Muraszki)
z Morachwą, j
Muraszki 1.) wś rząd. nad jez. Ważei Ob-

stryno, pow. dzisieński, w 3 okr. pol., gm. i
okr. wiejski Przebrodź, o 5 w. od gminy a55
od Dzisny, 4dm., Ż1 mk., w tej liczbie 11
prawosł., 5 katol. i 5 żydów (12 dusz rewiz.).
2.) M., zaśc. pryw. w leśnem uroczysku, pow.
wilejski, w 3 okr. pol., gm. Duniłowicze, o 82
w. od Wilejki, ] dm., 4 mk. kat.  J. Krz.

Muraszki, las w płn. stronie Popielów,
w pow. drohobyckim, między potokami Rato-
czyną a Czeczą. Na płn. od tego lasu leży
Popielowa Dąbrowa na lew. brzegu Qzeczy.
Muraszkowizna, wś, pow. władysławo-

wski, gm. Tomaszbuda, par. Wysoka Ruda,
odl. 40 w. od Władysławowa, 4 dm,, 22 mk.
Murawa 1.) wś, pow. prużański, niedaleko

Źródeł rzeki Murawki, na płn. od Szereszowa,
w 4 okr. pol., gm. M., z zarządem we wsi
Ohorodnikach; cerkiew; gm. ma 1,637 dusz,
par. praw., dek. szereszowskiego, 2,376 wier-
nych (1183 męz, i 1193 kob.). 2.) M. al. Mu-
rowa, WŚ nad rz. Berezyną, w płn. stronie
pow. ihumeńskiego, w 3 okr. pol. berezyń-
skim, gm. bieliczańska, przy drodze z Ka-
łużyc do Niwek, 26 dm, W M. jest przy-
stań rzeczna i przeprawa na promie do fabry-
ki żeląz, Qzerniawki (ob.). Z jednej strony
wsi leży ogromne cmentarzysko przedchrześ.
(kurhany), z drugiej zaś nad stromym brze-
giem rz, Berezyny staroż. okopy, które dzi-
siaj włościanie nazywają zamkiem. O 1 w. od
wsi leży folwark M., w pięknej miejscowo-
ści, nad rz. Berezyną, obszaru ma 150 mr;
własność Artura Barthelsa; grunta lekkie, łą-
ki dobre. z113>
Murawa, rz., dopływ rz. Bołotni, w pow.

radomyskim, oblewa wieś Obuchowicze.
Murawa al. Morawa, nazwa dolnego bie-

gu rz. Tabora, lew. dopływu Wisłoka. Ob.
Tabor. Br, G.

Murawica al. Morawica, Murowica, mko nad
rz, Ikwą, dopływem Styru, pow. dubieński,
par. i st, poczt, Młynów. Leży przy trakcie
poczt. z Dubna do Łucka, w pobliżu Młynowa. 
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W 1870 r. było 94 dm., 234 mk,, w tem 75
proc. żydów; synagoga 1 dom modlitwy. Leży
śród równiny, pokrytej bogatym czarnozie-
mem. Pod miasteczkiem, na lewo od drogi,
wznosi się o kilka stóp nad poziom okolicznej
równiny płaskowzgórze, stanowiące wyborne
pastwisko dla bydła. Pastwisko to miało
z dawna nosić nazwę Wołyń, która stąd prze-
szła na calą okolicę i prowincyą. Osada staro-
żytna, wspomniana pod r. 1145 (w latopisie
Ławrentiewskim i Ipatiewskim), w którym ks.
Rościsław Jurjewiczz bratem Andrzejem, w po-
chodzie na Łuck, stanął pod M., zmuszony był
jednak odstąpić pod Dubno (ob. 'Połn. Sob.
rus, letop. t. I: 140, II: 46). Około 1560 r.
istniejący tu gród przeszedł wraz z dobrami
do Grzegorza Chodkiewicza, kaszt. trockiego,
w posagu za Katarzyną Wiszniowiecką, dzie-
dziczką M. Stanisław August przywilejem
zl września 1790 r. potwierdził dawne jar-
marki i dozwolił dziedzicowi M., szambelanowi
Michałowi hr. Krasiekiemu, zaprowadzić czte-
ry nowe jarmarki. Dziś Chodkiewiczów.
Murawiec, wś nad Bugiem, pow. bialski,

gm. Kostomłoty, par. Dobratycze (ob.). Leży
pod samym Brześciem, na południe od fortu
Małoszewiec, ma 34 dm., 207 mk., 493 mr,
W 1827 r. par. Kodeń, 38 dm., 382 mk.

Murawiejnik, zaśc. włośc., pow. wileński,
w 8 okr. pol., gm. Janiszki, okr. wiejski Hoć-
kiszki, o 6 w. od gminy, 17 dusz rew.
Murawiewka 1.) wś, pow. dzisieński, w 1

okr. pol., gm. Głębokie, okr. wiejski Berez-
wecz, o 3 w. od gminy, 4 dusze rew. 2.) M.,
wś, pow. lidzki, w 3 okr. pol., gm. i okr. wiej-
ski Szczuczyn, 8 dusz rew. (osadników ross.);
należy do dóbr rząd. Rodziewicze. 3.) M.,
zaśc., pow. oszmiański, w 1 okr. pol., gm. Po-
lany, okr. wiejski Mokrzyca, 19 dusz osadni-
ków w. ross. 4.) M., wś włośc., pow. trocki,
w | okr, pol., gm. i okr. wiejski Jewie, o 1 w.
od gminy, 43 dusz rew.; należy do dóbr rząd,
Jewie. 5.) M. zaśc, szlach. nad rz. Oławką,
pow. trocki, w 4 okr, pol., o 61 w. od Trok,
3 dm., 15 mk. katol. J. Krz.
Marawka, Morawka (m. hydr.), rz. w pow.

przasnyskim, poczyna się pod wsią Murawy,
na płn. Przasnysza, płynie w'kierunku wsch.-
płd. pod Bartnikami, Karwaczem, Łaniętami
i pod Dobrzankowem wpada z lew. brzegu do

Węgierki (dopływu Orzyca). Długa 18 w.
Murawka 1.) al. Murawki, wś włośc., pow,

konecki, gm. Niekłań, par. Odrowąż, odl. 21
w. od Końskich, ma 8 dm., 63 mk, i 73 mr.
Wchodziła w skład dóbr Mniów. 2.) M., wś
i fol., pow. ciechanowski, gm. Gołymin, par.
Ciemniewko, odl. o 10 w. od Ciechanowa, ma
11 dm., 131 mk., 459 mr. gr dobr., 27 nieuż.,
w tem 87 mr, ziemi włośc. Br, Ch.

Marawka, rzka w pow. prużańskim, bierze
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początek około wsi Murawy, płynie w kierun-
ku z płn. na płd. i poniżej Szereszowa wpada
od lewego brzegu do rz. Leśny, prawego do-
pływu Bugu.
Murawki niem. Murawken al. Marawken,

według Kętrz. Murafken, a także Morawsken,
wś na polsko-prus. Mazurach, pow. niborski,

st. p. i okr. urz, stanu cywilnego Kozłowo.
W 1856 r. 59 mk.
Maurawsk, ob. Iorowsk.
Murawski szlak, ob. Morawskź szlak,
Murawskie 1.) Czachy i 2.) M. Miazgi, wsie

szlach., pow. ostrowski, gm. Kamieńczyk
Wielki, par. Czyżewo, W 1827 r. M, Czachy
(Czuchy ?) 7 dm., 46 mk.; M. Miazgi 5 dm.,
31 mk, 3.) M. Nadbużne, wś, pow. ostrowski,
gm, i par. Nur. W 1827 r. 21 dm., 125 mk.
Murawszczyzna al. Muraszczyzna 1.) dwie

wsie nad rz, Dzisienką, pow. dzisieński, w 4
okr. polic., gm. Stefanpol, piewsza z nich
w okr. wiejskim BMtefanpol, 6 1/, w. od gmi-
ny, 17 dusz rew., należy do dóbr Stefanpol,
dawniej Kamińskich, dziś Wasieńki, druga zaś
w okr. wiejskim Ludwinowo, 38 dusz rew.,
należy do dóbr Ludwinowo Czaplińskich.
2.) M., zaśc. pryw., pow. dzisieński, w 1 okr.
pol., o 20 w. od Dzisny, 1 dm., 10 mk, kat.
3.) M., wś, pow. wilejski, w 3 okr. pol., gm.
Parafianowo, okr. wiejski Andukowo, o 7 w.
od gminy a 61 od Wilejki, 3 dm., 26 mk. kat.;
należy do dóbr [wanowo-Lewkowiezów.
Murawy 1.) wś włośc., pow. kolneński,

gm. Rogienice, par. Piątnica. W 1827 r. 13
dm., 53 mk, Wchodziła w skład dóbr Kisiel-
nica. Ma 415 mr. obszaru. 2.) M.-Kafary,
fol.,i 3.) M. Kopcie, fol., pow. ciechanowski,
gm. Gołymin, par. Ciemniewko, odl. o 10 w.
od Ciechanowa. M. Kafary mają 2 dm., 27 mk.,
11 mr, gr. dobr., 4 nieuż., M. Kopcie 2 dm., 27
mk., 86 mr. roli i 5 mr. nieuż, 4.) M.- Zaskż,
wś, pow. ciechanowski, gm. Gołymin, par.
Ciemniewko, odl. o 12 w. od Ciechanowa. Ma.
5 dm,, 29 mk., 148-mr, gr. dobr., 7 nicuż.
Mieszka tu drobna szlachta, 5.) M.- Wicherki,
fol. pow. ciechanowski, gm (Grołymin, par.
Ciemniewko, odl. o 10 w. od Ciechanowa. Ma
2 dm., 39 mk., 71 mr. gruntu dobr,, 4 nieuż.
6.) M. Wielkie, T.) M.Kalisze i 8.) M. Śliwka,

wsie, pow. przasnyski, gm. i par. Krzynowło-
ga Mała, odl. 9 w. od Przasnysza. M. Wielkie
13 dm., 130 mk., 146 mr. rolii 38 mr. nieuż.;
M. Kalisze 6 dm., 50 mk., 91 mr, ziemi, 3 mr,
nieuż.; M. Śliwki 2 dm., 20 mk., 63 mr. Młyn
wodny. : Br. Ch,

Mauraziczna, mała bagnista rzka w pow.
pińskim, wśród odludnego całkiem Polesia,
w okolicach wsi Bobryk i Płoskinia; od poło-
wy zmieniwszy swą nazwę na Wieć, wpada do
Bobryka, dopływu Prypeci; długa około 6
w., płynie w kierunku płd.-wsch.  4.Jel,  
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Murchajewszczyzna, wś u źródeł rz, Świ-
słoczy, w zach.-płn. stronie pow. mińskiego,
w 2 okr. pol. rakowskim, 3 osady, w miejsco-
wości wzgórzystej, malowniczej. 4. Jel,
Murchin (niem ), wś i dobra ryc. ze st. p.,

na Pomorzu zaodrzańskiem, pow. gryfijski, 7
klm. na płn.-wsch. od miasta Anelam, w ży-
znej równinie, spuszczającej się na płd, ku rz.
Peene, uchodzącej do zatoki szczecińskiej. We
wsi jest kościół, zbudowany r. 1170 a odno-
wiony r. 1604. W 1877 r. było 275 mk. ew.
Do dóbr ryc. należą znaczne łąki nad rzeką,
dostarczające rocznie około 16 milionów sztuk
torfu. Kś. Fr.

Marcza, rzka w pow. mińskim, w okolicach
wsi Macewicze, dopływ rz. Talki, prawego
dopływu Swisłoczy.
Marczyn (w dok. Murczino), wś, pow, szu-

biński, 2 miejsc.: a) M., wś; b) Murczynek,
folw., 47 dm., 479 mk., 28 ew., 451 kat., 178
analf, Poczta, tel. i gośc. w Źninie, st. kol,
żel. w Mogilnie o 34 kil. Wspomina tę wś,
leżącą w parafii Gróra Arcybiskupia, Lib. Ben.
Łask. (I, 150) i Regestra pcbor. 1577 r. (Pa-
wiński, Wielk. I, 184). M. St.
Murdź, os. leś, pow. opatowski, gm. Czę-

stocice, par. Ostrowiec, odl. 27 w. od Opato-
wa, l dm., 15 mk,, 15 mr. Należy do dóbr
Szewna.

Murejki, wś, pow. władysławowski, gm.i
par. Gryszkabuda, odl. 19 w. od Władysła-
wowa, ma 13 dm., 122 mk, W 1827 r. wś
rząd,, 12 dm., 108 mk. Wchodziły w skład dóbr
rządowych Leśnictwo.
Mureiningken al. Warglaucken (niem.), wś

na Litwie prus., pow. wystrueki, st. p. Aulo-
wóhnen, okr. urz. stanu cywil. Keppurlauken,
W 1856 r. 35 mk.

Mareliszki, lit. Mureliszkiejj dwór pryw.,
pow. szawelski, okr. pol. Szadowo, o 21 w.
od Szawel; młyn.

Murgas, pot., powstaje w obrębie gm. Li-
pnicy Dolnej, w hr. orawskiem (Węg.), pły-
nie na płd, i zlewa swe wody do Orawy Białej
od praw. brz. Długość biegu 4!/, kil. Br. Q.
Murgischken al. Murgiszken (niem.), wś

nad rz. Gawaiten, na pol.-prus. Mazurach, pow.
gołdapski, st. p. Grawaiten, tamże okr. urzędu
stanu cywil. W 1856 r. 146 mk. Ma 48 włók
obszaru,

Maritsch Gross i Kleżn (zapewne Murzyee),
dwie wsie, pow. trzebnicki, par. ew. Karosch-

ke. W 1843 r. M. Gross miało 33 dm., 240
mk, (10 kat,), zamek, browar, gorzelnię, ole-
jarnię, młyn. Piękne położenie górzyste, z wi-
dokiem na dolinę Odry i Rawicz. M. Klein
16 dm., 71 mk. Do M. należy Hanswalde.

Murjow, niem. Jeuro, wś w zniemczonej
części Dolnych Łużyc, w pow. kalawskim,
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Murków, przyległość do Turzy (Thursy),
pow. olesiński,
Murkowo, wś, ob. Morkowo, Dawała już

w XIII w. dziesięciny klasztorowi w Czer-
wińsku,
Murksendorf (niem.), wybud., pow. mal-

borski, st. p. Neu-Muensterberg, zawiera 8
zagrodników i należy do wsi Schóneberg.
Murkwitz, wś i dom,, ob. Morownica,
Murliszki, dwór, pow. wiłkomierski, par.

Uszpole, własność Jabłońskiego.
Murmelstein (niem.), ob. Murmustyń,
Murmiszki, zaśc. nad strugą t. n., pow.

nowoaleksandrowski, okr. pol. brasławski,
048 w. od m. pow., 10 mk,; młyn wodny
(1859).
Murmosta al. Murmudcza, rzka w Inflan-

tach polskich, dopływ jez. Łubań,
Murmudcza, ob. Jurmosta,
Murmule, lit. Murmula, fol. nad Niewiażą,

pow. poniewieski, okr. pol. nowomiejski, o 18
w. od Poniewieża, 13 mk., młyn (1859).
Marmustyń, niem. Murmelstein, łot. Morma-

styns, wś i dobra, w płn.-zach, stronie pow.
rzeżyckiego, własność hr. Potockich, leżą o mil
9od Rzeżycy, w okolicy niskiej i błotnistej,
w glebie gliniastej. Rozl. dóbr 10,181 dzies.,
ale w tem 8314 dz, nieuż., pod sadybami 55
dz., ziemi or, 179'5, łąk 202, pastwisk 495,
lasów 958*5, zarośli 48, karczunku 625, pod
fermami 348 dz. Wyborna cegielnia. Zarząd
gminy w Borchowie (ob.), tamże i par, katol.
M. należał do klucza warklańskiego., G. M.
Murmy, wś włośc. nad jez, Kretona, pow.

święciański, w 2 okr. pol., gm. i okr. wiejski
Zabłociszki, o 4 w. od gminy a 18 w. od Świę-
cian, 5 dm., 51 mk. kat. (20 dusz rew.); nale-
ży do dóbr Zabłociszki, Zejfertów.
Murogi al. Jfuroki, fol. we wsch,-płn, str.

pow. borysowskiego, w okolicy pełnej jezior
iłąk, w 3 okr. pol. dokszyckim, od 1826 r.
własność Zabów, ma 34 wł. obszaru, w glebie
dobrej, A. Jel,

Muroki, ob, Murogi.
Murom, m, wś w płn. str. pow. słuckiego,

w okr. pol. kopylskim, przy drożynie z Szo-
staków do Andrusowszczyzny, ma 4 osady,
miejscowość dość leśna. A. Jel,
Murom, m. pow. gub. włodzimierskiej, na

lew. brzegu rz. Oki, pod 58917 płn. szer. i
540 14' wsch. dł. geog., o 9071/, w. od Peters-
burga a 126 od Włodzimierza, 10,703 mk.,
14 cerkwi, ze starożytnym soborem z grobow-

cami książąt muromskich, szkoła powiat. i par.
męska i żeńska, zakłady dobroczynne, 27 fa-
bryk z produkcyą roczną na milion rs,, w tej
liczbie 11 fabryk płótna (z prod. 430,000 rs.)
i 3 zakłady ślusarskie (z prod, 88,000 rs.);
bank miejski, st. poczt. i przystań statków
parowych. Mieszkańcy trudnią się przemy-  
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słem, rybołóstwem i ogrodnietwem, uprawiają
zwłaszcza słynne ogórki. Znaczny handel od
wieków w ciągłym rozwoju, mianowicie pło-
dów rolniczych. Wartość ładunku na przy-
stani dochodzi do 2 milionów rs. rocznie. Jar-
marki ożywione, Jedno z najstarożytniejszych
miast Rossyi, było niegdyś stolicą udzielnego
księstwa. Założone w XI w. przęz wygnane-
go z Czernihowa ks. Jarosława Światosławi-
cza na ziemi zajętej przez plemię fińskie Mu-
roma, zamieszkujące okolice przy ujściu rzeki
Oki do Wołgi. Jako miasto wspomniane
w kronikach po raz pierwszy pod 1019 r.;
w 1096 r. istniał tu monaster Spasa. Ks. mu-
romskie, stanowiąc dzielnicę riazańską, po-
zostawało pod wpływem w. ks. włodzimier-
skiego nad Klaźmą. Spustoszone przez napa-
dy Tatarów, wznowione zostało w 1351 r.
przez księcia Jerzego Mirosławicza, którego
1855 r. wygnał Fiedor Hlebowicz, Ze śmier-
cią Fiedora, po wygaśnięciu ks, imuromskich,
przyłączone w 1396 r. do Moskwy przez Wa-
sila I. Muromski powiat ma na przestrzeni
2280'/ą w. kw. około 106,000 mieszkańców;
powierzchnia równa, miejscami falista, grunt
urodzajny; z ciał kopalnych ruda żelazna i
gips. Znączniejsze rzeki Oka i Murom; jeziora
wielkie i rybne. Mieszkańcy oprócz rolnictwa
trudnią się różnorodnym przemysłem. |J. Krze.
Murońka, szczyt odnogi górskiej w gm,

Ostre, w pow. żywieckim. Płn. czubek two-
rzy Lipowa (980 m.), a płd. M. (1017 m.),
która od Magórki (1091 m.) odrywa się na
płn.-wsch., pomiędzy pot. Leśną od płn.-zach,
a Twardorzeką od płd.-wsch. Zbocza pokry-
wają lasy, a na grzbiecie rozpościerają się po-
lany z zabudowaniami halnymi, Br. G.
Murow al. Bukowiec, lewy dopływ Stobra-

wy, prawego dopływu Odry.
Murów, niem. Murow, wś, pow. opolski,

par. kat, Brynica, odl. 3*/, mili od Opola, le-
ży śród lasów rządowych. Ma 290 mr. ziemi.
W 1848 r. było tu 36 dm., 397 mk. (48 ew.,
27 żyd.). Do M. należy huta szklana Czar-
nowąsy.
Murowana Goślina, miasto, pow. obornic-

ki, leży na małem wzgórzu, o 4 kil. od pra-
wego brzegu Warty, przy gościńcu prowadzą-
cym z Poznania przez Rogoźno i Wągrowiec
do Bydgoszczy, odl. 22 kil. od Poznania, W r,
1871 było tu 121 dm., 1542 mk., 501 ew.,
848 kat., 193 żydów, w r. 1875 zaś 1587
mk., w 1881 było 1601 mk.: 4735 ew., 949
kat., 179 żydów. Mieszkańcy trudnią się rol-
nictwem, wyrabianiem masła i sera, Miasto
jest siedzibą komisarza obwodowego; należy
do sądu okręgowego w Rogoźnie. Kościół kat.
paraf. należy do dekanatu rogozińskiego; ko-
ściół protestancki paraf. należy do dyecezyi
obornickiej; synagoga, Szkoła elementarna
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kilko-klasowa, 406 analf. Około 700 centna-
rów masła wysyła się rocznie do Berlina.
Gorzelni kilka w okolicy, browar w mieście,
cegielnia, Lekarz praktyczny, chirurg, apte-
ka, szpital kawalerów ś, Jana (Johanniter hos-
pital) na 30 łóżek, pod nadzorem lekarza. Ka-
sa pożyczk, polska, licząca blisko 200 człon-
ków. Urząd poczt. Zej kl., stacya tel., poczta
osobowa z M. do Skoków i z M, do Wągrów-

ca, poczthalterya. W r. 1811 M. miała 112
dm., 1159 mk.; w r. 1841 było 196 dm., 1554
mk., 1044 chrześcian, 510 żydów. W pier-
wszej połowie tego wieku były w M. G. fa-
bryki sukna, garbarnie, wyrabiano płótno, dwie
były papiernie i znakomite gorzelnie. Targi
na wieprze bywały bardzo uczęszczane. We-
dług reg. pobor. pow. poznańskiego z 1580 r.
Goślina (bez przydatku: Murowana) należy
do Piotra Potulickiego, woj. płockiego, wraz
z Przeoendowem (Pawiń. Wielk., I, 12). Pó-
Źniej należy do Rozdrażewskich, następnie
Gurowskich. Kościół katol. wystawiony zo-
stał dopiero w XVI w., od razu murowany.
W r. 1717 ks. Woliński, probosz miejscowy,
przystawił własnym nakładem do kościoła
presbyteryum; z końcem XVIII w, ks, Mel-
chior Gurowski, proboszcz katedralny gnie-
Źnieński, dziedzic M. G., kościół bardzo pod-
upadły z gruntu naprawił. W kościele tym
dwa jeszcze znajdują się nagrobki: 1) W ścia-

"nie zewnętrznej kościoła jest wmurowana 080-
ba płci niewieściej z piaskowca z napisem:
„„[u leży Orszula z Ostroroga Piotra z Potulice
Wojewody Kaliskiego etc. małżonka, statecz-

nością przesławna, Umarła A, D. 1575, ma-
jąc lat 39*. Ponieważ Piotr Potulicki i mał-
żonka należeli do wyznania braci czeskich,
wnosi zatem Łukaszewicz, że kościół w M. G.
był za panowania Zygmunta Augusta i Ste-
fana Batorego przez pewien czas w ręku
protestantów. 2) W samym kościele przy
drzwiach jest nagrobek, nad którym portret

kobiety na blasze, bez napisu, z herbem Ju-.
nosza, W pobliżu gościńca, naprzeciwko dwo-

ru przebendowskiego, odkryto cmentarzysko

z urnami bez skrzynek kamiennych, wydoby-

to mnóstwo urn zwyczajnych i naczyń; po-

między temi należą do osobliwszych: gruchaw-

ka dziecinna w kształcie podwójnego krąga

ściętego z dziurkami, aby można przeciągnąć

sznurek, brązowa strzała: do włosów, mały

haczyk brązowy do wędki, mały młotek ka-

mienny z dycorytu. W innem miejscu wyko-

pano wielki ząb nosorożca. M. St.

Murowana karczma, 08. karcz., pow. bo-

cheński, przy drodze z Bochni do Gdowa, na

granicy wsi Nicznanowie i Pierzchowie.
Murowa, ob. Murawa
Murówana Machnówka, ob. Jachnówka,

pow. berdyczowski.  

Mur 811

Murowana Oszmianka, ob, Oszmianka Mu--
rowana,
Marowana Woła, wś nad rz. Jasionką,

przy jej ujściu do Bobrka, pow. kielecki, gm.
Korzecko, par. Chęciny. Posiada młyn wo-
dny. W 1827 r. wś rząd., 45 dm., 153 mk.
Należy do dóbr rządowych a obecnie dona-
cyjnych Chęciny.
Murowane Kuryłowce, ob. Kuryłowce Mu-

rowane,

Marowane Laszki. ob. Zaszki Murowane,
Murowaniec 1.) os. młyn. nad rz, Lucią-

żą, przy ujściu jej do Pilicy, pow. piotrkow-
ski, gm. Łęczno, par. Sulejów, ma 3 dm., 30
mk., 100 mr. (26 ornej), własność rządowa.
Jest tu młyn wodny, przerabiający za 40,000
rs. rocznie, 2.) M., wś, pow. kaliski, gm.
Marchwacz, pow. Rajsko, odl. od Kalisza 16
w., dm. 5, mk. 54. Należała do dóbr Krowiea
Zawodna. 3.) M., os. nad rz. Swędrnią, pow.
kaliski, gm. i par. Koźminek, odl. od Kalisza
w. 21, dm. 1, mk, 7. 4.) M., wś, pow wie-
luński, gm. Starzeniee, par. Czarnożyły, odl.
od Wielunia 8 w., 2 dm. Br. Ch.
Murowaniec 1.) fol., pow. ostrzeszowski,

1 dm., 19 mk., należy do dom, i gm, Mroczeń.
2.) M., wś i gm., pow. bydgoski, 2 miejsc.:
a) M., b) Canalsgarten, os.; 56 dm., 409 mk.,
182 ew., 227 kat., 136 analf. Poczta, gośc.
i tel, w Rynarzewie, st, kol. żel. w Bydgosz-
czy, 3.) M., karczma, pow. odolanowski,
1 dm., 16 mk., należy do gm. i dom. Chotów.
Poczta w Skalmierzycach. M. St,
Murowanka 1.) wś, pow. grójecki, gm.

Nowawieś, par. Warka, Ma 47 mk,, 66 mr,
obszaru. 2.) M., fol., pow. ostrowski, gm.i
par. Jasiennica. 3.) M., fol. we wsi Kraję-
czyn, w pow. płońskim. Br. Ch.
Murowanka 1.) os. karcz., pow. lidzki,

w 5 okr. pol., o 46 w. od Lidy, 26 w. od Ej-
szyszek, | dm., 10 mk. kat. 2.) M., os. karez.,
pow. święciański, w 2 okr. pol., o 16 w. od
Święcian, 1 dm., 8 mk, żyd. 3.) M. zaśc.
rząd., pow. wileński, w 1 okr. pol., gm, Nie-
menczyn (Czarny dwór), okr. wiejski Trasz-
kuny, o 6 w. od gminy a 34 od Wilna, I dm.,,
4 mk, kat. (4 dusze rew.). 4.) M., zaśc., tam-
że, 09 w. od gminy, 3 dm., 17 mk, kat. (10
dusz rew.). 5.) M., os, karcz. nad rz. Szyr-

winczą, pow. wileński, w 2 okr. pol., o 66 w.
od Wilna, 2 dm., 11 mk. żydów. 6.) M., wś
włośc, nad rz. Wójcianką, pow. wileński, w 5

okr. pol., gm. Rukojnie, okr. wiejski Juksza-
ny, o 8 w. od gminy a 20 w. od Wilna, 8 dm.,

28 mk. kat. (18 dusz rew.); należy do dóbr

Swirany. 7.) M., os. karcz. rząd. nad stawem,
pow. wileński, w 5 okr. pol., 0 20 w. od Wil-

na, I dm. 6 mk. żydów. 8.) ML, zaśc. rząd,

nad stawem, pow. wileński, w 5 okr. pol., o 20)

w. od Wilna, 1 dm., 5 mk, kat, 9.) M., zaśc.
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rząd., pow. wileński, w 6 okr. pol., gm. Gó-
ry, okr. wiejski Łajbiszki, o 7 w. od Wilna,
2 dm., 20 mk. kat.; należy do dóbr rząd, Świ-
rany. 10.) M., wś, pow. lepelski, 11.) M,
ob. Tukanowicze, pow. nowogródzki. 12.) M.,
fol., pow. nowogródzki, w 1 okręgu niehniewie-
kim, należy do dom. Śzezorse (ob.), dzie-
dzictwa Chreptowiezów. Istnieje tu znakomite
na cały kraj gospodarstwo rolne i mleczne, jak
i w innych folwarkach szczorsowiekich, za-
rządzanych przez dobrego agronoma T. Fisze-
ra (ob. Gazeta Rolnicza, 1880, Ne 40—42).
Wszystkie budynki folwarczne wzniesione są
z muru. Wyrabiają się tu doskonałe sery na
sposób szwajcarski. Rotacye płodozmianów
dzielą się na górne i dolne, pierwsza 5-po-
lowa, druga 12-polowa; wszystkie poletki są
zdrenowane. Gleba pszenna, urodzaje by-
wają tu bajeczne; łąki obfite, miejscowość
bezleśna, J. Krz.—A. Jel.
Murowanka 1.) leśniczówka na obszarze

dworskim Monasterca, w pow. drohobyckim.
2.) M., gajówka na obszarze dwor. Przyłbie,
w pow. jaworowskim. 3.) M., grupa domów
w m. pow, Staremiasto, 4.) M., fol. na obsz.
dworskim Błyszczywód, w pow. żółkiewskim.
5.) M., nazwiska bardzo licznych karczem.
Murowany Dwór, dobra nad rz, Czaścin,

pow. borysowski, w okr. pol. łohojskim, od
1638 r. własność Smolaków. Za czasów pod-
daństwa miały 308 włościan płci męs., zamie-
szkałych w 5 wioskach, po odseparowaniu na-
działów włościańskich pozostało we władaniu
dziedziców 300 włók litewskich. Na wsch. i
płd. ku kotlinie Hajny miejscowość nizinna,
obfita w łąki, na zach. górzysta, dość leśna.
Murowany Dwót, majetność ziemska, pow.

lucyński, par. Birże inflanckie (ob.), o ćwierć
wiorsty od kościoła birżańskiego odległa, ma
3248 dz. ziemi (245 dz. roli or., 327 dz. lasu,
2675 nieuż.); własność Emmy Benisławskiej,
Murowany most, wś, pow. sejneński, gm.

i par. Krasnopol, odl. 10 w. od Sejn, ma 8
dm., 17 mk.
Murowica, ob. Murawica.
Murowicki, mały zaśc w płd. zach. str.

pow. borysowskiego, w okr. pol. łohojskim,
przy dr. ze wsi Silicz do Łohojska, ma jednę
osadę; miejscowość wzgórkowata, dość leśna,
Murowiec, ostrów na Dnieprze, w pobliżu

ujścia Desny, własność dominikanów kijow-
skich a następnie m. Kijowa, :

Murowin al. Jurawin, wś w pow. pińskim,
ob. Morowin; do wiadomości tu podanych do-
dać należy, że leży nad rz. Styrem.
Murowjani, węg. J/orva, wś w hr. ziemneń-

skiem, nad rz. Laborcą. Ma kościół kat, filial.,
kościół ew. filial., uprawa roli, 806 mk,

Murownicze, wś, pow. sieński, gm. Zarze-
czny Tołoczyn, 36 dm., 268 mk,  
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Murowszczyzna, okolica nad bezim, stru-
gą, pow. oszmiański, w 3 okr. pol., 0 64 w.
od Oszmiany a 36 od Dziewieniszek, 40) dm.,

240 mk. wyzn, mahom. (Tatarzy); należy do

hr. Zamoyskiej. 2.) M., zaśc. rząd., pow.

trocki, w 4 okr. pol., o 72 w. od Trok, ] am,,

13 mk, katol.
Mursk, wś i os. leśna, pow. włocławski,

gm. Dobiegniewo, par. Wistka. Leży w nizi-

nie nadwiślańskiej, w pobliżu obszar bagnisty

okryty lasem. W 1827 r. par. Kowal, 13 dm.,

170 mk.; obecnie ma 162 mk. i 506 mr. obsza-

ru; os, leśna ma 22 mk. Br. Ch,

Mursy, wś, pow. sokołowski, gm, i par.

Sterdyń. Ma 31 dm,, 259 mk., 654 mr. obsz.

Murucin, niem. Moritefelde, wś, pow. byd-

zoski, 39 dm., 266 mk., 153 ew., 108 kat.,

5 żyd., 37 analf, Poczta w Tuszkowie, st. kol.

żel. w Nakle. M, St.

Marul, horodyszcze nad rz. Krasną, dopł.
Dniepru; ob. Krasna,
„Morumujża 1.) ob. Mukremuische, 2.) M.,

ob. Gemauerthof,

Mury, lit. Muraj, dwór pryw., pow. 8za-

welski, okr. pol. Szadowo, o 38 w. od Sza-

wel, 248 mk.
Mury al. Sędziówka, os. w Hussakowie,

w pow. mościskim, w płd.-wsch, narożniku
wsi, przypierającym do granicy Jazowa.

Murycze, wś należąca do dóbr Jasnohorod-
ka, właściwie Muzycze (ob.).

Murygino, wś w pow. smoleńskim, gub.
smoleńskiej i b. st. poczt. przy dawnej szosie

smoleńsko-warszawskiej, o 191/ą w. od Hry-
niewa a 35 w. od Smoleńska,
Muryn Bor, wś, pow. klimowicki, gm, Ko-

ściukowicze, 74 dm., 359 mk.
Muryna, pot., powstaje we wsi Komorowie,

w pow. kolbuszowskim, płynie zrazu na płn.-

zach., poczem zwraca się na płn.-wsch.; płynie

po pod wieś Rusinowską Wolę, mija Rusinów

Stary, odgraniczając obszar jego od obszaru

gm. Krządki i po 18 klm. biegu zlewa swe

wody do Łęgu (ob.) od lew. brz. — Br. G.

Muryniszki, os., pow. augustowski, gm.
Łabno, par. Pilwiszki, W 1827 r. os. rząd., 2
dm , 27 mk. :

Maryny, wś, pow. władysławowski, gm,

Leśnietwo, par. Władysławów, odl. 12 w. od

Władysławowa, ma 9 dm., 76 mk.

Maryny 1.) grupa domów w Olszanicy,
w pow. jaworowskim. 2. M, grupa domów
w Załużu, w pow. jaworowskim. Zajmuje ona
płd. część wsi, przypierającą do granicy Ol-

szanicy, na praw. brzegu pot. Szkła,

Marzy 1.) wś włośc., pow. dzisieński, w 1
okr. pol., gm.i okr. wiejski Wierzchnie, o 5
w. od gminy a 62 w. od Dzisny, 9 dm,, 95 mk.
(51 dusz rew.). 2.) M., wś włośc., pow. wi-

lejski, w 1 okr. pol., gm. Horodek, okr. wiej-
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ski Berezowce, o 4 w. od gminy a 42 od Wi-
lejki, przy b. dr. poczt. z Mołodeczna do gr.
pow. mińskiego, 5 dm., 37 mk. (20 dusz rew.).

Marzyły, wś rząd, nad rz. Wilią, pow.

święciański, o 85 w. od Święcian, 6 dm., 60
mk., w tej liczbie | prawosł., reszta katol,

Murzyńce al. Murzyniec, wŚ$ nad Gniłym
Tykiczem, pow. zwinogrodzki, w 2 okr, pol.
Kalnibłoto, par. prawosł, Chłypnówka, katol.
Zwinogródka, o 2 w. od Chłypnówki a 10 w.
od Zwinogródki, 450 mk., 950 dz. ziemi. Da-
wniej w połowie (498 dz.) była własnością
Kazimierza Kiszkowskiego, w drugiej zaś (457
dz.) Seweryna Chojnowskiego. Dziś obie czę-
ści zostały połączone przez Zelichowską, za-
mężną Hamper. Jak widać z wizyty dziekana
korsuńskiego z 1742 r. istniała w M. cerkiew
pod wez. Przemienienia Pańskiego, wzniesiona
w 1726 r. J. kre.
Murzynek 1.) kol., niem, Klein-Morin, pow.

inowrocławski, 26 dm., 251 mk., 232 ew., 19
kat., 63 analf. Poczta w Murzynnie Wiel-
kiem o 4 klm., gośc. o 5 kil., tel, i st. kol. żel.
w Gniewkowie o 6 kil. 2.) M., wś, 8 dm,,
94 mk., 87 ewang., 7 katol., 26 analf, We-
dług regestr. pobor. z 1588 r. Murzynko (zwa-
ne w spisach z 1543 r. Murzyniec) należało
do kapituły włocławskiej, leżało w par. Bren-
no i miało 4 łany i | zagrod. (Pawiń. Wielk.,
I, 249). M, St.

Murzynno 1.) Wielkie, w dokum. Murzino,
niem. (Gross Morin, wś, pow. inowrocławski,
par. Murzynno. Posiada kościół paraf,, st.
poczt., st. kol, żel. i tel. w Gniewkowie o 7
kil. M. ma 20 dm., 272 mk., podług wyznania
211 kat., 54 ew., 7 żydów. M. królewszczy-
zna ma 1353 mr. obszaru. Składa się z 3-ch
części: a) folw., b) Nowa wieś, e) Stary dwór.
Jest tu 11 dm., 202 mk., w tem 159 kat, We-
dług regestr. pobor. z 1588 r. dzierżawcą
królewszczyzny był Walenty Grodziński, cho-
rąży inowrocławski. M. miało wtedy 17 ła-
nów i 4 zagrodników, Nowa wieś zaś 8 łanów
kmiecych i 1 zagr. (Pawiń., Wielk., I, 254.).
Kościół par. istniał w M. już w XVIw. Wś

sama należała do dóbr Łąsk stanowiących

posiadłość biskupów kujawskich, poczem wraz

z dobrami przeszła na własność rządu pru-
skiego. Królewszczyzna zaś stanowiła mu-

rzynowskie starostwo niegrodowe, podług lu-

stracyi z r. 1661, powstałe z dawniejszego

sstwa inowrocławskiego przez odłączenie wsi:
M., Dulsko, Wielowieś, Nowawieś, Buczko-
wo, Chrząstwo i Osiek. W r. 1771 posiadał

je Konstanty Bniński, kasztełanie kowalew-

ski, opłacając zeń kwarty złp. 564 gr. 9, a
hyberny złp. 689 gr. 14. Na sejmie z r. 1773
—1175 Stany Rzpltej nadały to sstwo w em-
fiteutyczne posiadanie Bnińskiemu, kasztela-  
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nowi chełmińskiemu. M. par., dek, gniewkow-
ski, 511 dusz (1873 r.) Br, Ch.
Murzynówka, rzka w pow. zwinogródz-

kim, zaczyna się pod m. Lisianką we wsi Or-
ły i wpada do rz. Tykicza Gniłego z prawej
strony, koło wsi Murzyńce, E. R,
Murzynowo, wś i fol. nad Wisłą, przy uj-

ściu rz. Skrwy, pow. lipnowski, gm. Brudzeń,
par. Siecień. Wś ma 24 dm, 205 mk, i 102
mr, ziemi, Do folw. należy karczma Kraków-
ka, mająca 6 mk, Nad rz. Skrwą leżą rumun-
ki Łęg. W 1827 r. M. miało 7 dm., 153 mk.
M. jest starożytną osadą i pierwotnie było
wsią książęcą. W 1329 r. Władysław, ks.
łęczycki i dobrzyński, nadał M. Pawłowi,
podkomorzemu łęczyckiemu, i pozwolił prze-
nieść ją na prawo niemieckie i wznieść waro-
wny w niej zamek (Kod. dypl. Muczk, i Rz.,
1, 234i II, 659). Br, Ch.
Murzynowo 1.) Borowe, dom., pow. średz-

ki, 3687 mr. rozl., 12 dm., 173 mk., 6 ew.,
167 kat., 60 analf, Gorzelnia parowa. Poczta
w Pięczkowie o 5 kil., gośc. na miejscu, st.
kol. żel. w Sulęcinie o 7 kil., tel, w Nowem
Mieście o 8 klm. 2.) M. Kościelne, wś i dom.,
pow. średzki, 2512 mr. rozl., 2 miejsc.: a) M.,
dom.; b) Sabaszczewo, fol.; 18 dm., 287 mk.,

4 ew., 283 kat., 1 analf. Kościół kat. paraf,
należy do dekanatu średzkiego. Poczta, tel.,
gośc., st. kol. żel. w Miłosławiu o 5 kil., we
Wrześni o 9 kil. M. jest własnością Antonie-
go Jachimowicza i Józefa Ozdowskiego. Wieś
ta była niegdyś królewszczyzną i należała do
sstwa średzkiego. Kościół istniał już na po-
czątku XV w.; Zygmunc I wcielił go r. 1538
do kapituły kolegiaty średzkiej. Gdy r. 1739
spłonął, stanął nowy r. 1784 staraniem głó-
wnie ks. Sebastyana Jankiewicza, kanonika
średzkiego; obecnie par. M. stanowi filią par.
Środa i ma 1030 dusz. 3) M. Ześne, olędry
i gm., pow. średzki, 2 miejse,: a) M. ol.; b) Ra-
motki, fol., 15 dm., 193 mk., 19 ew., 174 kat,,
65 analf., 2902 mr. obszaru. Poczta i st. kol.
żel. w Sulęcinie o 6 kil., tel. w Nowem Mie-
ście o 8 kil, gośc. na miejscu. W okolicy

wykopano rogi bawole i rozkopano cmeata-
rzysko bogate w urny. Według regestr. po-
bor. z 1578 (Paw. Wielk., t. I, 206 i 207)
M. Kościelne miało 12 łanów, 2 zagrod., 3 pu-

ste; M. Leśne (par. Nietrzanowo) miało trzy
części szlach., dwie po 3 łany i jednę na "fa
łanu; M. Borowe miało dwie części szlach:
na jednej 1 łan, na drugiej 1'/ą łanu i 2 ko-

morników, M. St.
Murzyny, wś włośc. nad pot. Pomerecz,

pow. oszmiański, w 1 okr. pol., gm. Grauży-
szki, okr. wiejski Buniany, o 8 w. od gminy
a 18 od Oszmiany, 4 dm., 30 mk. kat. (17 dusz
rew,); należy do dóbr Piktusza, Chmielewskich.

Muschelwitz (niem.), ob. Jfyszecy (łuż.),
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Muschenhauser, wś, pow. jeleniogórski,
Muschenitz, Muschinitz, ob. Muszenica.
Muscherin (niem.), dobra ryc, w Pome-

ramii, pow. Pyritz, st. p. Dólitz 6 klm, odl;
obszar wynosi 668,35 ha; czysty dochód z grun-
tu 6,942 mrk. Właśc, niemiec,

Musecowiter (niem.), ob, Przerwanki.
Masick i Musicke (dok.), ob. Osiek
Musicze, wś i folw. w pobliżu rz, Łokniei,

pow. słucki, w 3 okr. pol. kopylskim, paraf.
kat. Kopyl. Wieś ma cerkiewkę i 30 osad
pełnonadziałowych; folw., niegdyś dziedzietwo
ks. Słuckich Olelkowiczów. Przez wiano osta-
tniej ks, Słuckiej Zofii, przeszło do Radziwił-
łów na początku XVII w., zaś w pierwszej
ćwierci b. stulecia przez wiano ks, Stefanii
Radziwiłłówny, eórki ordynata nieswieskie-
go Dominika, stało się własnością ks, Witt-
genstejnów, ma przeszło 82 wł. obszaru, w gle-
bie pięknej; miejscowość dość leśna. 4. Jel.
Musiejów, wś, w t. III, str. 738, mylnie

podana zamiast Mosiejów.
Musiewka, ob. Jfusijówka.
Musijówka, Musiewka, Mosiewka al. Moj-

siejówka, wś nad bezim. rzką, wpadającą do
Wierzchowianki, pow. skwirski, w 3 okr. pol.,
gm. Pawołocz, na płd.-zach. od Pawołoczy,
o 3 w. od m. Wierzchowni, ma 580 mk. Cer-
kiew paraf. drewniana, pod wezw, św. Dy-
mitra, fundowana w 1746 r. przez ks. Józefa
Lubomirskiego. Należy do klucza wierzchow-
niańskiego, dawniej Lubomirskich, następnie
Hańskish, dziś hr. Mniszech. Ob. Arch. J. Z,
R., cz. VI, t. I, dodatki: 153. J, Krz,
Musików, mylnie, ob. Mużyków,
Musinszczyzna, wś, pow. oszmiański, w 2

okr. pol., gm. Bienica, okr. wiejski Zagórze,
06 w. od gminy, 25 dusz rewiz.; należy do
dóbr Deraki Amurata Lebiedzia.
Mausiorówka, ob. Misiorówka,
Muska, pot., ob. Moszków.
Muskau, niem., ob. Mużaków.
Maskawa, rz., ob. Maskawa,
Muskieta, las w Perehińsku, w pow, do-

lińskim, pod 48? 39/30” płn. szer. a 419 38
ws. dł. od F., na lew. brz, Mszany, na zach. od
Osmołody.

Muskiewicze, wś, pow. nowogrodzki, gm.
Nowomysz, przy dr, z Darewa do Nowojelni,
o 4 w. odst,dr. żel, mosk,-brzeskiej Baranowi-
cze, ma 16 osad pełnonadziałowych; miejsco-
wość mało leśna. A. Jel,
Masłocina 1.) wś nad rzką Zarudeczną,

pr. dopł, Kamionki, pow. bobrujski, okr. pol.
i gm. Hłusk, o5 w. na płn.-zach, od mczka
Hłuska, ma 15 osad; miejscowość poleska,
grunta lekkie, łąki dobre. 2.) M., karczma,
tamże, na gościńcu Urzecko-Hłuskim, o 4 w,
ku zachodowi od Hłuska, o 1 w. od wsi tejże
nazwy, A, Jel,  
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Muśniki 1.) mko i dobra, na lew, brz. Mu-
sy pow. wileński, w 2 okr. pol., gm.i okr,
wiejski M., o 49 w, od Wilna, 15 w. od st.
dr. żel. Zosle, 32 dm., 186 mk. (95 męz.i 91
kob.), w większej połowie żydów, kościół kat.
paraf. murowany, dom modlitwy żydowski,
targi 8 razy do roku. Kościół paraf, pod
wezw. św. Trójcy, wzniesiony w 1614r.
z drzewa przez Stanisława Kiszkę, wojewo-
dzica witebskiego, a 1855 r. z muru, stara-
niem dziedzica Michała Podbereskiego przy
udziale parafian. Kościół ten w stylu gotyc-
kim, ma w oknie nad głównym ołtarzem obraz
św. Trójcy, malowany na szkle przez Gliń-
skiego; w wielkim ołtarzu znajduje się Męka
Pańska, odlana z bronzu, odznaczona nagrodą
na wystawie londyńskiej w r. 1862 r. Dwa
boczne ołtarze, wyrzynane z drzewa i złoco-
ne, pochodzą z XVI w. i przeniesione zostały
ze starego kościoła. Paraf. katol., dek. wi-
leńskiego zamiejskiego, ma 3,602 wiernych.
Niedawno jeszcze była kaplica w Bortkusz-
kach, Dawniej znaczne dobra, do Radziwił-
łów należące, z których Mikołaj, podczaszy
lit., brat rodzony królowej Barbary, pisał się
na Muśnikach i założył tu zbór kalwiński,
który z czasem upadł, Na początku XVII
w. M. przeszły do rąk możnej rodziny Kisz-
ków, która w 1653 r. wygasła na Januszu,
wojewodzie połockim, het. w. lit. Brat jego
Mikołaj, wojew. mścisławski, ssta wiłkomier-
ski, powiększył fundusze kościoła, wzniesione-

go przez ojca, i fundował altaryą. Około
1654 r. M. przeszły na własność Krzysztofa
Rudominy Dusiatskiego, wojew. mińskiego,
później zaś do Podbereskich. W M. mieszka-
ła czas jakiś Barbara Radziwiłłówna, już jako
żona Zygmunta Augusta, W. pobliżu dworu
muśnickiego wznosi się trzypiętrowa wieża
murowana, osobliwej architektury, wzniesio-
na, podług miejscowego podania, przez Bar-
barę Radziwiłłównę. Gmina M. należy do 1
okr. pokoju do spraw włośe, w m, Wilnie i do
4 rewiru powołanych do służby wojskowej
z pow. wileńskiego w Mejszagole, liczy 91
wsi, 488 dm. i 3754 włośce, pł. ob. (podług
innych danych: 118 wsi, 460 dm. i 5,327
mk,) i dzieli się na 7 okr. wiejskich: M., Kier-
nówka, Opigosze, Bortkuszki, Poszyrwińce,
Narwidziszki i Ksaweryn. W skład okr,
wiejskiego M, wchodzą wsie: Muśniki, Kow-
kiszki, Rusaki, Luliszki, Kropiszki, Mitrysz-
ki, Kunigiszki, Romaniszki, Ruskie Muśniki
i zaścianki: Palki, Bojaryszki, Dejlidzie, Hrab-
lewszczyzna, Złotoruny, Wojtkuny, Górny,
Ordziszki, Wolukiszki, w ogóle 219 włośc, u-
właszczonych i 188 wł. skarbowych, Dobra
M. mają 2,509 mr. obszaru, należą do Michała
Podbereskiego, znanego fabrykanta, przemy-
słowca i postępowego gospodarza, Ziemią ue



rodzajna, pszenna| kl., najżyzniejsza w pow.
wileńskim. "Trzy folwarki M., należące do
Podbereskich, Rudominów i Siesiekich, mają
razem 3 dm., 58 mk, kat, 2.) M. Ruskie, wś
włośc., tamże,8 dusz rewiz., należy do dóbr
rząd. Dukszty. 3.) M. wś, pow. trocki, w 3
okr. pol., gm. Jezno, okr, wiejski Koszany,
o 38 w. od gm., 2 dusze rewiz.; nal, do dóbr
Koszany, własność m. Kowna. J; Krze.
Musor (w dokum. Mosor al. Mozor) Stary i

Nowy, dwie wsie w pobliżu rz. Stochodu, pow.
kowelski, w 4 okr. pol. Hołoby, na płd,-zach.
od m. Mielnicy; niegdyś włośc. zamkowa łuc-
ka. Ob. Pamiat, kij. arch. kom,, t. IV, cz, 2:
172, 185.
Musoriwka, ob. Mosorówka.
Musorowee al. Musurowce, wś u źródeł rz.

Hniezny, pow. krzemieniecki, w 38 okr. pol.
jampolskim, na granicy Gralicyi, na płd.-wsch.
od m. Wiszniowca, cerkiew paraf,, kościół fil.
par. kat. Wyżgródek; ob. Arch. J. Z. R, cz.
kstaść 14 J. Krz.
Musorska, st. poczt. w pow. stawropol-

skim gub. samarskiej,
Musowa niwa, uroczysko, w pow. kijow-

skim, pomiędzy monasterem meżyhorskim
a wsią Petrowcami.
Mussa 1.) rz. w pow. wileńskim, bierze po-

czątek w pobliżu wsi Glinciszek z jez, Mussa,
płynie kręto w kierunku ze wschodu na za-
chód, przepływa około mka Muśniki i wpada
do Wilii z pr. str. pod wsią Czabiszki; długość
biegu około 40 w. Brzegi piaszczyste, miej-
scami z przymieszką wapienia. Spławna na
wiosnę poczynając od Muśnik, 2.) M., jezio-
ro, w pow. wileńskim, gm. Podbrzeź, na zach.
od Glinciszek; wypływa z niego rz. t. n, Leżą
nad jeziorem: Grauże, Kietryszki, Pasznia,
Naruniszki, J.dórżę

Mussa 1.) folw. rząd, nad rzką t. n., pow.
wileński, w 2 okr. pol., gm. Mejszagoła, okr.
wiejski Borekuny, o 37 w. od Wilna, 1 dm.,
21 mk. kat. 2.) M. os. karczm., tamże, o 36
w. od Wilna, 35 dm., 42 mk, (20 katol., 22 ży-
dów); istacya pocztowa na trakcie z Wilna do
Wiłkomierza.
Mussnyk (dok.) al. Musnick, jezioro pod

wsią Montki, pow. olsztyński,
Musta numm (niem. Melsżllen), wś nad za-

toką ryską, w gub. inflanckiej, zamieszkała

wyłącznie przez Liwów. ę
Musta wendisch al. Móst, wś, pow. żegań-

ski, par. Priebus, W 1843 r. 53 dm., zamek,
2 folw., 321 mk. ewang., szkoła ewang. Do
M. należą folw. Lichtenberg i kol. Sophien-
thal,
Mustejki 1.) wś rząd, nad rzką t. n., pow.

trocki, w 4 okr. pol., gm. Merecz, okr. wiej
ski Kobiele, o 34 w. od gminya 98 w. od Trok,
9 dm., 142 mk,, w tej liczbie 185 katol, i 7
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żydów; należący do dóbr rząd, Orany. 2.) M.,
folw., pow. nowoaleksandrowski, par. Tauro-
geny, należy do dóbr Taurogeńskich. 3.) M.,
wś rządowa, pow. wiłkomierski, paraf. Usz-
pole. J. Krz.

Musternick, dawniej Muskersen i Maskertin,
wś, pow. głogowski. W 1843 r. 31 dm,, zaś
mek, 4 folwarki, 257 mk. (35 kat.). Par. ew.
Polkwitz, szkoła w miejscu.
Mustrit-Kermen, warownia turecka na

Dnieprze, na ostrowie Tawańskiem, t. j. po-
wyżej BerysławaiKachowki, w dzisiejszej
gub. tauryekiej; ob. kroniki Wieliczki, t. III:
2838, 284 i Grabianki: 244,

Mustritz (niem.), folw. na Rugii, należy
do dóbr ryc. Tribberatz, Właściciel książę
Putbus.
Musturyn al. Mostryn (dok.), wś pod Pue-

kiem nad strugą Musturcą; wspominana już
w dok, z r. 1285 (ob. Perlbach: P. U. B., str,
358). R. 1302 nabywa ją drogą kupna opat
oliwski (tamże str. 537), co potwierdza r. 1308
d. 19 stycznia król Wacław IL (str. 540).
Obecnie nie istnieje. Kś. Fr.

Mustyniany, wś rząd., pow. trocki, w 2
okr. pol., gm. Sumiliszki, okr. wiejski M., o 6
w, od gminy a 15 w. od Trok, przy drodze
z 'Trok do Sumiliszek, 25 dm., 299 mk. kat.
(171 dusz rewiz., 23 włośc. skarb., 3 jedno-
dworców i 3 żołn. dym.); należy do dóbr rząd.
Obieniany. W skład okr. wiejskiego wcho-
dzą wsie: M., Mackuniszki, Szajryszki, Mac-
kony, Brodziaciszki, Tałojki, zaśc, Pitrzyszki
i okolica Rusokolnia, w ogóle 188 dusz rewiz.,
26 b. ludzi wolnych, 5 jednodworców, 7 żołn,
dymis,, 71 włościan właścicieli, 6 b. ludzi
dworskich, J. Krz.

Masuły, folw., pow. błoński, gm. Młochów,
paraf, Grodzisk, odl. 5 w. od Grodziska.
W 1827 r. 8 dm., 61 mk. Folw. M. rozl. m,
964; grun. orne i ogr. m. 743, łąk m. 61,
past. m. 32, lasu m. 108, nieuż.i place m. 25;
bud. mur. 2, z drzewa 13; płodozmian 5 i 13-
polowy.
Musurowce, ob. Musorowce.
Musza 1.) Mucha, po niem. Muhs, rzeka

w gub. kowieńskiej i Kurlandyi, wypływa
|z błota w pow. szawelskim, na płn. od mka
Gruździe, a na płd. od mka Żagory, pomiędzy
wsiami Michnajcie, Roczkiew i Biezusze, pły-
nie na wschód na Linków aż do ujścia Ławe-

ny, poniżej mka Poswola, poczem zwraca się

ku północy i ubiegłszy 110 w. pod Bow-
skiem (Bauskie) w Kurlandyi zlewasię z Nie-
menkiem (Niemuniem, po niem, Memel) two-
rząc spławną rz. Aa, nazwaną przez W. Po:
la Lawanpą (Lentla-aa al. Lentla-upe). Nie-
gdyś eała Aa nosiła nazwę Muszy (Muhs),

W gub. kowieńskiej długość M, wynosi prze- szło 120 w., szerokość zaś jej w pow. szawel-
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skim nie przewyższą 5 saż.; w pobliżu mka
Poswola, w pow. poniewieskim, przy ujściu
rz. Ławeny, dochodzi od 12—30, miejscami
nawet do 60 saż. Głębokość, nawet latem, wy-
nosi około 9 stóp, spław jednak utrudniony
jest z powodu licznych na niej młynów. W ze
szłym w. spławiano po niej w wielkiej ilości
drzewo do Mitawy i Rygi, dziś zaś w niezna-
cznej ilości i to tylko podczas przyboru wio-
sennego, porą zaś letnią zupełnie ustaje.
Wzniesienie wód podczas przyboru bywa tak
znaczne, że około m. Poswola, gdzie brzegi są
dość wyniosłe, wody M podnoszą się do 20
stóp nad poziom, wychodzą z koryta i zalewa-
ją brzegi. W innych okolicach brzegi M. są
przeważnie niskie, pokryte w pow. szawel-
skim niewielkiemi zaroślami, w poniewieskiem
lasem. Brzegi te przeważnie składają się z gip-
su, na którym w pow. poniewieskim, zwłasz-
cza około Poswola, leżą pokłady wapienia,
w którym znajdują się cienkie słoje rudy że-
laznej. W pobliżu M. znajdują się źródła
siarczane, z których ważniejsze Wowergio
przy wsi Mingele, niedaleko od jej żródeł,
Rzeka M. lewym brzegiem opływa płasko-
wzgórze pow. szawelskiego, skłaniając się ku
granicy Kurlandyi i z tej strony niema wcale
dopływów. Od pr. brzegu przyjmuje nastę-
pujące dopływy: Norupe, Ejnowta, Welkwi-
dio, Wowergis, Tatupis, Kulpa (ob. Kulwa),
Szyladis, Kroja (ob.), Dowgiwena al. Dowgi-
wa. (ob.); z lew. dopł, Jeziorka, (w Słow. myl.
nie podany jako dopł. Muszy), Pomażupe,
Ławena (ob.), Piwesa (ob.), Totola(ob.), i Ska-
ryca z Szefhnksztą. Nad M, leżą liczne osady,
od niej biorące nazwisko, jak: Pomusze, Pomusz-
ki, Pomuszniki, Lerz- Pomusze, Pomusza iin. 2.)
M. Mała, rzka w pow. wiłkomierskim, płynie
w kierunku, południowym i uchodzi z pr.
str. do rz. Świętej o 2 w. od Wiódziszek, Dłu-
ga około 25 w., porusza młyn przy ujściu;
znajduje się na niej most murowany na szosie
petersburskiej, Na brzegach znajdują się
wyborne łąki, Przybiera Mukszę i Pro-
muszkę, | J. Krz,

Musza, wś, pow. dyneburski, attynencya
dóbr Hieronimowo, własność Oskierków.

Muszaki, niem. Muschaken, wś na pol. prus.
Mazurach, pow. niborski, Posiada kościół
par. ew. 1 st. poczt, Leży przy bitym trakcie
z Niborka do Wielbarka, o 12 kl. na wschód
od Niborka, w piaszczystej równinie, obfitują-
cej w pokłady torfowe i małe zagajniki,
W 1877 r. było tu 468 mk., po większej części
ewang., ale po polsku mówiących, trudnią się
oni głównie uprawą kartofli i hodowlą owiec,
Tutejszy okr. urz. stanu cywiln. liczył w 1880
r. 1,570 dusz. W 1882 r. ur. się 70 dz,, u-
marło 69 osób, zawarto 16 małżeństw, W 1359
r. nadajew, m. Winryx v. Kniprode Wielisła- 
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wowi i Jaśkowi w ziemi saskiej 20 wł. na pra-
wie chełm. Dan w Iławie. W 200 lat później
obdarzałks, Olbracht Jakóba Kopkę 4 wł. tamże.
R. 1600 mają M, tylko pol. ludność (ob. Kętrz.
O ludn. pol., str. 336). W 1856 r. było tu
280 mk. ER. 1885 d. !0 marca zgorzał tutej-
szy kościół ewangielicki. „Ks, Pr,
Muszanka al. Muszynka, chutor w stronie

płn.-zach, Kijowa,
Muszary, wś, pow. kozienicki, gm. Bobro-

wniki, par, Głowaczów. Odl. 27 w. od Ko-
zienie, ma 5 dm., 25 mk., 104 morg.
Muszawiee al. Sucharka, rz., prawy dopływ

Teterowa.
Muszczarz, os. włośc., pow. konecki, gm.

Miedzierza, par. Grzymałków, odl. 24 w. od
Końskich, ma 5 dm., 45 mieszk., 114 morg.
W 1827 r. os. rząd., 5 dm., 22 mk.
Muszenica, niem. Muschenitz, rusk. Muszen-

ci, wś, w pow. sereckim, na zach. od Seretu,
graniczy od pła i wsch. z Waszkowcami, od
płd.- wsch. z Banczestie, a od zach. z Bahry-
nestie. Obszar gm. w stronie płd. i wsch. zra-
sza mały potok, który na płn.- wsch. narożniku
granicznym łączy się z pot. Lisokiem, tworzą-
cym płn. granicę tejże gminy. W dolinie te-
goż potoku legły chaty włościan. Powierzchnia
liczy 281 hekt., 28 m. kwadr.; dm. 63,mieszk,
319 (158 męz., 161 kob.) według obl. z 1869 r.
W r. 1880 było mk. 300. Rz. kat. (w liczbie
8 w. r. 1885) i gr.-kat. należą do swych par.
w Serocie; gr.-wsch. mają tu kościołek drew-
niany p. w. Zwiastowania M, P. M., jako filią
par. gr.-wsch. w Waszkowcach nad Seretem.
Sąd powiat., urząd podatkowy i stac. pocz,
w Serecie. Br, G.

Muszeningken, (niem.), wś na Litwie prus,,
pow. kłajpedzki, st. p. Proekuls; ma 433 morg.
obszaru, W 1856 r. 35 mk,
Maszka al. Olchówka, al. Rudka, rzka w pow.

kamienieckim, wpada od pr. brz, do Zbrucza
na wprost wsi Olchowczyka, powyżej Husia-
tyna; leżą nad nią wsie: Olchówce i Kuźmiń-
czyk.
Muszka, niwa, ob. Konżów.
Muszkałówka, rzka, zączyna się w pow.

jampolskim, mija wś Pasynki i pod wsią No-
sikówką wpada od lew. brz. do rz, Moraszki,
pr. dopł. Morachwy, w pow. mohylowskim.
Muszkarów, wś nad Seretem, pow. zalesz-

czycki, o 11 klm. na płd.-wsch, od Tłustego.
Sama osada leży na półwyspie, który tworzy
rzeka Seret, krętym korytem od Czortkowa
płynący. Graniczy na wschód z Głęboczkiem,
napłd. z Bilezem i Myszkowem, na zachód
z Hinkowcamii Worwolińcami ną płn, z Ole-

ksincami. Gleba ta sama co w Muchawce,
klimat tylko jeszcze łagodniejszy z powodu
położenia więcej południowego i stromych
brzegów Seretu, które od wschodnich zasłania-
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ją wiatrów. Obszar dwor. gr. or. 259, łąk5,
pastw. 50, lasu 17, włośc, gr. or. 484, łąk 50,
pastw. 25 kwadr. m., ludn. rz.-kat, 85, paraf.
Tłuste, gr.-kat. 451, par, Myszków. Właśc,
pos. większej Chanina Rosenbaum. (Co do
przeszłości dziejowej M, ob. Arch. J. Z. R. cz.
VI, t. I, dodatki: 438-471. M.
Maszkatowcee, wś, pow. borszczowski, 0 4:5

klm. na wsch. od Borszczowa, nad stawem,
początkiem potoku Cyganka, dopływu bliskie-
go Dniestru, Jest tu gorzelnia. Gleba wy-
borna podolska. Obszar dwor. grun. or. 877,
łąk 92, pastw. 40, lasu 833, włośc. grun. or.
1182, łąk 102, pastw. 56 kwadr. mr.; ludności
rz.-kat, 426, gr.-kat. 820, obie parafie w Bor-
szczowie, Właśc. pos. większej: spadkobiercy
Józefy Starzyńskiej. (Co do przeszłościM.ob.
Arch. J, Z. B., cz. III, t. 3: 755. B. RB.
Muszkatowo, wś, pow. dzisieński, w 1 okr.

pol., gm. Głębokie, okr. wiejski Berezwecz,
o09*/, w. od gminy, 6 dusz. rewiz,
Muszkatyńce, ob. Juszkużyńce,
Muszkotyńce, ob. Iuszkutyńce.
Mauszkowice, niem. Móschwitz, 1282 r. Mus-

eowicz, wś, pow. ziębicki. Do 1810 r. wła-
sność klasztoru cystersów w Henrykowie. Ma
kaplicę katol., szkołę, par. w Henrykowie.
Młyn wodny, gorzelnia. W 1843 r. 80 dm,,
folwark, sołtystwo, 608 mk, (5 ew.). Owczar-
nia z 2,800 owiec,

Muszkutyńce, mylnie Muszkatyńce al. Musz-
kotyńce, wś nad Studzienicą (Studenicą), dopł.
Dniestru, pow. uszycki, okr, pol., gm., paraf.
ist. poczt. Dunajowce, ma 64 dm., wrazz Win-
centówkąiAntonówką 900 mk., 1,740  dzies,
ziemi włośc. Należy do klucza dunajowiee-
kiego, dawniej Krasińskich, dziś Skibniew-
skich. Z okolicznej góry, zwanej Marynka,
wyniesionej na kilkadziesiąt sąż. nad poziom
okolicy, wytryskają liczne źródła, tworzące
stawek, z którego spada kaskada. Na prze-
ciwko góry urządzony był wodotrysk, wyrzu-
cający wodę przeszło na 30 łokci, J, Krze,
_Muszlice, niem. Muschlitz, wś, pow. syco-

wski, par. Goszyce. W 1848 r. było tu 49
dm., 445 mk. (55 kat.), zamek, folwark. Do
M, należy kol, Wesołka.

Musztynie, wś, pow. władysławowski, gm.
Byntowty, par. Łuksze, odl. 82 w.od Wła-
dysławowa, 1 dm., 9 mk,
Maszurow, ob. Moszurow.
Maszuryn-Róg, ob. Miszuryn-Róg.
Muszyce al. Muszyczy, wś nad rz, 'Tremlą,

pr. dopł. Prypeci, na płd. krańcu pow. bo-
brujskiego, przy granicy pow. rzeczyckiego,
w okr. pol. hłuskim, ma 22 osad; miejscowość
odludna, poleska, grunta lekkie, łąki obfite.

Muszyki, os. młyn., pow. konstantynowski,
gm. Swory, par. i sąd Huszlew, stac. poczt,
Międzyrzec, rozl. m, 15 dm, 1, mk, 10. Zz.

Słownik geograficzny. Tom VI — Zeszyt 71.
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Muszyn, folw. szl., pow. dzisieński, w 3
rę pol., o 91/, w. od Dzisny, 1 dm., 5 mk,
at.
Muszyna, uroczysko na płd. od Kijowa,

w lesie, nad strumieniem płynącym od chuto-
ru Muszynki.
Muszyna 1.) miasteczko w pow. nowosą-

deckim. Leży u ujścia Muszynki i Szcząwni-
ka z prawego brzegu do Popradu, wzniesione
458 m. npm., w okolicy górskiej i lesistej.
Wysokie góry zasłaniają tu widok ze wszyst-
kich stron, mianowicie na płd. od miasteczka
wznoszą się: Wielka Polana 796 m. i Magura
926 m., na zach. Skałka 723 m., na wsch. Ja-
strzębska góra 695 m. i Zdziar 838 m., na płn.
zaś piętrzą się coraz wyższe szczyty wystają-
ce po za sobą: Kotylniczna 1032 m., Czuba-
kowska 1077 m. i Groniek 1082 m. Na ciem-
nem tle szpilkowych drzew, pokrywających
te góry, rysują się pieknie białe ściany obszer-
nego murowanego kościoła, szare, ale impo-
nujące rozmiarem ruiny zamczyska, sterczące
na stromej skale, oblanej od zach. wodami
Szcząwnika, od płd. Popradem a od wsch, ko-
rytem Muszynki. W płd. części mka ukazują
się położone zabudowania stacyi kolei żel, tar-

nowsko-leluchowskiej (14% klm, od Tarnowa
a 14 klm, od Orlo), rynek i kilka krótkich
ulic, po większej części złożonych z drewnia-
nych domów. Mko ubogie, niemające żadnych
urzędów prócz pocztowego i szkoły 2-klaso-
wej, starą się usilnie od kilku lat o przenie-
sienie tam sądu powiat. i notaryatu z Kryni-
cy. Miasto liczy podług szematyzmu rządo-
wego z 1883 r. mk. 1852, mianowicie 1660
rz.-kat., 88 gr.-kat, i 154 izr. i samo zajmuje
niewielką przestrzeń, ma jednak obszerny las
gminny i grunta reprezentujące 49,819 zł. w.
a. majątku, przynoszącego 3060 zł. w. a. ro-
cznego dochodu, z czego utrzymuje gmina swą
administracyą, tudzież dwóch policyantów,
dwóch stróżów nocnych i tyluż gajowych.
Oprócz kilku kramów i domów zajezdnych,
znajdaje się tutaj apteka; w M. mieszka stale
lekarz, jest kasa pożycz. gminna z kapit, 4412
zł. 57 ent. i szpital ubogich, zostający pod za-
rządem gminy, mający 1149 zł, w. a, majątku.
Lud w miasteczku i w okolicy jest w ogóle
niskiego wzrostu i słabego zdrowia, podlega
często rozdęciu gardła, tworzącemu wole, dla
tego żartobliwie nazywają ich gardłaczami.
Odbywają się w M. targi co poniedziałek i
jarmarki w też same dnie po święcie M. B.
Gromn., po Wniebowstąpieniu, po Ś.Małgo-
rzącie, po ś. Michale, po poświęceniu kościoła

i po Ofiarowaniu. Artykułami handlu są zwy-
kłe potrzeby ludu wiejskiego i jego produkta,
Lud trudni się głównie rolnictwem, uprawia-
JĄG zimną, kamienistą, owsianą glebę. Pos,
więk, funduszu religijnego ma 226 mr. roli, 44

52
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łąk, 82 past. i 833 mr. lasu; pos, mn. 1117
roli, 576 łąk, 474 past. i 561 mr. lasu. Da-
wniej było to miasteczko własnością bisku-
pów krakowskich; podług dyplomu podanego
w wyciągu u Morawskiego (Sądecz., I, str.
188) w r. 1301 nadał te dobra z zamkiem Pło-
che, zbudowanym według tradycyi przez Ber-
żewickich h. Tatry, biskupowi Muskacie król
węgierski Władysław za usłagi, jakie mu bi-
skup krak, oddał przy uzyskaniu korony. Ten
biskup osadził w pustkowiu miasto i nazwał
od swego nazwiska (Muscata bowiem jest
przerobionem musca, t. j. mucha). Gdy przy-
szło do sporu o koronę polską między Zygmun-
tem luksemburskim a Władysławem Jagiełłą,
popierał biskup krak. pierwszego, co spowo-
dowało zajęcie tych dóbr na rzecz korony.
W r. 1397 zapisuje więc królowa Jadwiga
(Morawski, Sądecz., II, 54) Mościeowi Stani-
szewskiemu; uwzględniając wierne służby je-
go i zachęcając go nadal do gorliwości usłuż-
nej ,jemu i potomkom jego 60 grzywien gro-
szy praskich zwyczajnej liczby polskiej po 48
groszy polskich na grzywnę licząc, zapisuje-
my na miasteczku naszem Muszynie z przyle-
głościami w dodatku do pieniędzy, które ów
Moście na temże miasteczku w nagrodę zasług
swych otrzymał od najjaśniejszego króla Wła-
dysława, małżonka naszego najmilszego, iż
rzeczony Moście i potomki jego miasteczko
ono dzierżyć będą i posiadać dopóki my i na-
stępcy nasi nie spłacimy onych 60 grzywien,
Zbigniew Oleśnicki odzyskał dobra dla bi-
skupstwa krak. Na zamku byli biskupi obo-
wiązanymi utrzymywać załogę pod wodzą
starosty zamkowego, dla obrony okolicy od
Węgier i opryszków. W akcie z 1468 r. mię-
dzy rozjemcami w sprawie o głowę Wierzbię-
ty, wymieniony jest ssta muszyński (Moraw.,

_ Sądeczcz., II, str. 244). W 1488 r. jest wspo-
mniany znowu Grzegórz kasztelan muszyński,
mający spór w Kezmarku na Śpiżu z Stani-
sławem ze Starej wsi o zabicie jego brata
(dyplom u Morawskiego, 1. e., LI, 292). W woj-
nie o tron węgierski 1474 r. obległ ten zamek
oddział Węgrów i zdobył go po krótkiej obro-
nie, ale w skutek pokoju zawartego w Sro-
mowcach, dostał się znowu dawnym właści-
cielom 1476 r. Jeszcze za Jana Kazimierza
zwożono na ten zamek tramy i kamienie. któ-
re z murów miano zrzucać na nacierających
nieprzyjaciół, później zaniedbany i nienapra-
wiany gród niszczał i rozsypywał się w gru-
zy. Teraz przedstawiają się zwaliska w po-
staci nieforemnych odłamów nadzwyczaj gru-
bych zewnętrznych ścian i u góry rozdartej
kilko-piętrowej wieży. Mury wskazują naj-
dawniejszy sposób budowy t. zw. mauerguss-
werk, składający się z obrobionych tylko
z jednej strony kamieni, rumowiska i wapna. 
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Od strony lądu, więc północnej, bronił tego
zamczyska głęboki przekop i wystająca czwo-
roboczna baszta, do której prowadził most
zwodzony, W grubym murze baszty widać
niezgrabny komin, utworzony obmurowywa-
niem coraz wyżej podciąganego okrągłego
pniaka, mającego 15 cali grubości. Obronną
basztą a za nią sklepioną szyją, pnącą się
w górę, wjeżdżało się na pierwsze podwórze
zamkowe, którego wschodnią stronę zajmował
piętrowy dwór, zachodnią zaś dziedziniec z głę-
boka studnią wykutą w skale. Ten dziedzi-
niec był otoczony murem pojedynczym od
strony przepaści a podwójnym, tworzącym
obronny korytarz od drugiego dziedzińca,
gdzie prawdopodobnie był skład drzewa i
majdan sołtysi lub straży nadgranicznej. Ry-
sunki zamku znajdują się w Stęczyńskiego
Okolicach Gralicyi (str. 37), Biesiadzie lite-
rackiej z r. 1888. Najdokładniejszy zaś opis
w Morawskiego Sądeczczyźnie, t. I, str, 91.

Na końcu tej książki jest umieszcony plan,
skreślony na podstawie szczegółowych badań:
Prawdopodobnie znajdowała się także w zam-
ku kaplica, gdyż parafia została erygowaną
dopiero 1676 r. kościół zaś poświęcony 1749
r. Parafia należy do dyec. tarnowskiej, dek,
nowosądeckiego i obejmuje siedm wsi, miano-
wicie: Powroźnik, Złockie, Milik, Krynieę,
Andrzejówkę, Żegiestów i Wierchomlę z ogól-
ną liczbą 2222 rz.-kat., 8848 gr. kat. i 208
izraelitów. -Najbliżej położone wsie są w stro-
nie zach. Milik, płn. Złockie a płn.-wsch. Ja-
strzębiki i Powrożnik, Przez miasteczko pro-

wadzi gościniec doliną Popradu ze Starego Są-
cza do Krynicy, gdzie się łączy z gościńcem
z Nowego Sącza do Tylicza. 2.) M., gajówka
na obszarze dwor. Korytniki, w pow. prze-
myskim. Mac.
Muszynka, wś pryw., pow. wilejski, w 2

okr. pol., gm. i okr, wiejski Dolhinowo, o 27/,
w. od gminy a 50 w. od m. Wilejki, 3 dm., 31
mk, kat, (11 dusz rew.); należy do dóbr Doł-
hinowo, Kamieńskich.
Muszynka, ob. Muszanka.
Muszynka, rz. górska, ma źródła w płd.-

wsch, stronie wsi t. n., w pow. nowosądeckim,
na płn. pochyłości góry Jawora (880 m.). Za-
siliwszy się kilku strugami, przepływa wś
Muszynkę i w kierunku płn.-zachod. podąża
wzdłuż gościńca aż ku Tyliczowi, gdzie z pra»
wego brz. zabiera potok Mochnaczkę al. Pio-
runkę. Prawy brzeg doliny M. tworzą płd.-
ząch. stoki granicznego pasma Cyganki, ze
szczytem Polanką (728 m.). W Tyliczu zmie-
nia bieg swój na płd.-zach., a przybywszy na
obszar Powroźnika, w dolinie nieco szerszej,
płynie na zach. aż po ujście pot. Kryniey.
Odtąd pośpiesza w kierunku płd.-zach. ku
Muszynie; gdzie po zach. stronie domostw mu-



szyńskich, tuż poniżej drogi kolei żel. lelu-
chowskiej zlewa swe wartkie wody do Popra-
du od praw. brzegu. Jeszcze powyżej Powroźni-
ka rozdziela się na liczne ramiona, tworząc
szerokie łożyska i obszerne kamieńce. Z praw.
brz. przyjmuje potoki: Z Łuha pot., Mochnacz-
kę, Bradowczany, Krynieę, Jastrzębik; z lew.

brz.: Chotarny (Hotarny), Zimny, Wojkową,
Stupny i Malnicki pot. Dolina tego strumienia
górskiego przeważnie dzika, miejscami urocza i
romantyczna. Długość biegu 20 kil. Spad wód:
680 m. (źródło), 620 m. (pod kościołem w Mu-
szynce), 570) m. (pod Tyliczem), 480 m. (ujście
Krynicy), 425 m. (ujście do Popradu). Br. G.
Muszynka, wś, pow. nowosądecki, odległa

o 14:4 kim. od Krynicy, leży u źródłowisk
pot. Muszynki, w kącie utworzonym przez
granicę węgierską, zagięta szerokim owalnym
łukiem. Położenie ma górskie i lesiste, wznie-
sienie zaś nad poziom morza dochodzi do 620
m. (rranica węgierska przechodzi tu szczytą-
mi Karpat, sięgającymi do 723 m. npm. i zni-
żającymi się na 688 m. w przełęczy, przez
którą wiedzie droga z Tylicza na Węgry. Na
samej granicy znajduje się dotąd murowany
dom, obrócony na karczmę, w której się da-
wniej mieścił urząd cłowy. Najwyższe szczy-
ty okalające tę wieś, z których spływają licz-
ne strumyki, są: od płn. Polanka 728 m. a od
płd. Jawor 830 m., Wysoka hora 765 m. i

_ Wysokie Bereslie 895 m. npm. Na zachodzie
wysuwają się pojedyncze grupy domów aż po
miasteczko Tylicz, w którego pobliżu znajdują
sie kwaśne źródła, nazywane także Muszyn-
kami. Ta górska osada, mająca nieurodzajną,
kamienistą glebę, uprawianą z wielkim mozo-
łem, ma 538 mk. gr.-kat., mówiących dyale-
ktem małoruskim zmieszanym z językiem pol-

skim. Należą oni do par. gr.-kat. w Tyliczu,
Jest tutaj szkoła ludowa i cerkiew drewniana
o niskim zrębie i wysokim dachu, pokrywają-
cym właściwą cerkiew i nieproporcyonalnie
dużą dzwonnicę. Podobne budowle są bardzo
powszechne w tych stronach. Obszar większy
należał dawniej do biskupstwa krak., miano-
wicie do dóbr muszyńskich, teraz zaś do fun-
duszu religijnego i składa się z 70) mr. roli i
łąk, 20 past. i 586 lasu; pos. mn. ma 1265
mr. roli, 235 łąk, 207 past. i 33 lasu. Wieś

została założoną w r. 1350 przez sołtysa Pio-
tra na 118 łanach, oprócz tego otrzymał soł-
tys dla siebie 6 łanów, 2 młyny, 2 karczmy i
dochody z jatek szewskiej, chlebnej, sukien-
nej i solnej, Ponieważ wś została osadzona na
prawie magdeburskiem, przeto przypadł soł-
tysowi jeszcze szósty grosz od czynszów z ról
i trzeci od spraw osądzonych. Za to miał soł-
tys stawić się zbrojno na każdą wyprawę wo-
jenną. Wyciąg z dyplomu fundacyjnego po-
daje Morawski (Sądecz., t. II, str. 5). Mac,  
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Muszyno, wś, pow. drysieński, w 4 okr.
pol., gm. Sarya, par. kat. Rosiea, w pobliżu
dworu Saryi, o 17 w. od Dryssy, cerkiew
mur. pod wez. Wniebowzięcia N. M. P. funda-

cyi Łopacińskich; zarząd gm. saryańskiej, li-
czącej 647 chat i 2048 dusz.
Muszyńska dolina, fol. na obsz. dwor. By-

kowa, w pow. samborskim.
Matczów, niem. Maukendorf, wś łużycka,

pow. wojerecki. Do 1815 r. należała do sa-
skich Łużyc i budyszyńskiego okręgu. Lu-
dność ewangielicka,
Mutełyng (dok.), jezioro na Warmii, pod

Wartemborkiem, pow. olsztyński (ob. Cod,
dipl. Warm., II[, str. 419).
Matercaupe (dok, 1340), kamień graniczny

w SMambii, pod Królewcem (ob. Cod. dipl.
Warm. I, Reg., str. 183).

Muthydelnize (dok. 1291), struga pod Gro-
ręcinem, pow. kartuski (ob. Perlbach, P. U.
B., str. 427).

Mutilis (dok, 1346), jezioro pod wsią So-
ritten (ob.)) w pow. licbarskim (Cod. dipl.
Warm., II, 86).

Mutir (dok,), jezioro pod Stankiem (niem.
Riesenwalde i Jawtami), pow. suski (ob.
Script. rer. Pruss., V, str, 425 i 426).

Mautizar, dobra, pow. rzeczycki, ob. Mucizar,
Mutne, tąkże Biadoszków dawniej zwana

wś, pow. żywiecki, odl. od urz. poczt. i par.
rz.-kat. w Jeleśny o 4*5 klm., leży nad małym
potokiem uchodzącym z praw. brz. do Kosza-
rawy, w okolicy podgórskiej i lesistej, Przez
płd. kraniec wsi prowadzi powiatowa droga
z Kurowa do Żywca, przez środek zaś droga
gminna do Pewla. Wzniesienie wsi wynosi
419 m., ale ku wsch. podnosi się teren do 737
m. w lesistem wzgórzu Na Groniu. Kamionec-
ki (dziejopis żywiecki, str. 33) wywodzi na-
zwę tej wsi od potoku i nazywa M. także Bia-
doszkowem i wylicza między wsiami państwa
żywieckiego, dostarczającemi owies, Siarczyń=
ski (rkp. Bibl. Ossol, N 1825) nazywa tę wś
także obydwoma nazwami, notując, że ma bo-
gate sady. Ta osada liczy podług spisu ludno-
ści z r. 1881 mk. rz.-kat. 327; podług szema-
tyzmu duch. 468. Więk. pos. nie ma; mniej.
pos. wynosi 178 mr. roli, 11 łąk i ogr., 9L
past. i 90 mr. lasu, Graniczy na płn. z Pewlą,
na zach. z Pewlą Małą, na wsch. z Pewlą
Wielką a na płd, z Jeleśną. Mac,

Mautne, wś w hr. orawskiem, w pow. na-

miestowskim, nad pot. Mutnianką, w okolicy
górskiej, na pograniczu Orawy z Galicyą (pow.
żywiecki), od wsch. graniczy z wsią Weselą,
od płd, z Benedykowem i Nowotami; ma dm.
283, mk. 1480 (słow.); obszar gm, wynosi
11,207 katastr. sążni kw. (1880 r.). W miej-
seu kościół paraf. łac., fundowany pod wez.
św. Maryi Magdaleny r. 1787, od którego też
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roku poczynają się metryki, Należy do fun-
duszu religijnego. Według szem, duch. dyec.
spiskiej z r. 1876 było w miejscu dusz rz.-
kat. 1499, nieun. 126, żyd. 21, razem 1646.
Do par. tej należy wś Benedyków z 34] rz.-
kat., 67 nieun., 10 żyd. W ogóle par. liczyła
w r. 1878: rz.-kat, 1840, nieun. 198, żyd. 31,
razem 2064. Posiada 4 młyny. Należy do są-
du pow. i poczty w Namiestowie, a urzędu
podatk. w Twardoszynie. Br, G.

Matnianka, potok, powstaje we wsi Mut-
nem, w hr, orawskiem, przepływa tę wś w kie-
runku wsch., zabiera od lew, brz. potok Woj-
dówkę i we wsi Weselu uchodzi do Weselowy
od praw, brz, Długość biegu 41/, kil. Od płn.
wznosi się nad pot. Grałganów wierch (840
m.), a od płd, Zdehlowa (928 m.) i Sohów
wierch (899 m.). Dr. G.

Mutnica, jedno z ramion Szprewii w Szpree-
waldzie,
Mutnik 1.) pot. górski, wypływa we wsch.

obszarze gm. Wesela, w hr. orawskiem; płynie
na płd. i zabrawszy od lew, brz. Wahanowy

 pot., we wsi Weselu zlewa się do Wesolowy,
dopływu Orawy Białej. Długość biegu 4 kil,
2.) M., lewy dopływ Moszczańca, w obrębie
gminy Surowic, w pow. sanockim, Br. G.
Matno al. /futo, jezioro w pow. mozyrskim,

stanowiące zatokę rz. Prypeci, naprzeciwko
wsi Piererow, długie na 1 w., szerokie prawie
pół w., bardzo rybne, A. Jel,
Matowo, fol., pow. szamotulski, 4 dm., 86

mk,, należy do dom. i zamku Szamotuł, Pocz-
ta, gośc., tel. i st. kol. żel. w Szamotułach.

Mattersee, jezioro w pow. suskim, ob. Ko-
łodzieje,

Muttersegen 1.) niem., fol. należący do
Kamieńca, dóbr ryc. w pow. suskim położo-
nych, st. p. Kamieniec (Finkenstein), tamże
par. ew., katol, Krasna łąka w pow. lubaw-
skim, szkoła Rosenau. W 1868 r. 13 bud., 4
dm., 105 mk., 2 kat., 103 ew. 2.) M. (niem.),
fol. do dóbr ryc. Schlobitten (ob.) należący,
pow. holądzki, st. p. Schlobitten, W 1856 r.
65 mk, Kś. Fr.

Mutterstrentz (niem.), dobra, dziś pod tą
nazwą już nieistniejące, w pow. gdańskim,
w pobliżu wsi Quadendorf. R. 1439 nadaje
w. mistrz Paweł v. Russdorf Henrykowi Hat-
tenick z M. wś i dobra Quadendorf (Cod. dipl,
Cartusiae, str. 187; manuskrypt w Pelplinie).

Mattrin (niem.), wś i dobra ze st. p., na Po-
morzu, pow. słupski, 29 klm. na płd, zach. od
Słupska, wśród borów rozległych. Gleba uro-
dzajna. W 1877 r. 365 mk. ew. Między M.
a Kottowem leży 200 m. wysoka góra, po
niem. Muttrinberg zwana, najwyższa wynio-
słość pojezierza pomorskiego, ciągnącego się

_. od Pollnowa do Lęborka, Poczta osobowa do-
- chodzi z Słupska na M. do Bytowa. Kś, Fr,  

Mutał al. Fale Mutul, osada gajowego, na
obszarze dworskim miasteczka Bojan, w pow.
czerniowieckim. Br. G.

Mautwica, ob. Motwica.
Matwica 1.) al. Mątwica, rzeka w pow. mo-

zyrskim, zaczyna się pod wsią Tonież, płynie
w kierunku płn. koło zaśc. Rudnia i do tego
miejsca ma trzy młyny na stawach; naprze-
ciwko wsi Ryczewo wpada z praw. brzegu do
Stwihy, dopł. Prypeci, Po brzegach tworzy
niedostępne moczary, Długa około 4-ch mil.
2.) M., rzka w pow. mozyrskim, zaczyna się
w moczarach za wsią Bujniewicze, pod Buj-
niewiczami ma młynek, przecina gościniec
z Bujniewiez do Złudzina i ubiegłszy w kie-
runku płn.-zach. około 7 w., wpada z prawej
strony do Uborcia, dopł. Prypeci, 8.) M., ba-
gnistą rzka w pow. nowogródzkim, zaczyna
się dwoma strugami w błotach okolic wsi Wo-
łochwa, płynie w kierunku płd., pod zaśc.
Młynek, przecina drogę z Wołochwy do Bo-
husz i wpada z lew. brz. do Myszanki, dopł.
Szczary. Długość biegu około 6 w. 4.) M,
rz., ob. Mątwica, A. Jel.
Matwica, wś i dobra, pow. piński, w 3 okr,

pol. płotniekim, gm. Moroczna, nad kotliną od-
nogi Prypeci, przy dr, z Moroczna do Niań-
kowicz; wś ma 18 osad, 65 mk. Dobra, dzie-
dzictwo dawne Nielubowiezów, mają przeszło
58 włók; miejscowość odludna, poleska, boga-
ta w łąkii ryby. A. Jel.
Mutychy al, Mutyszyniec, wś cerkiewna,

pow. zołotonoski gub. połtawskiej, nad rzką
Dnieprzyszcze, na płd.-zach. od m. Irklejewa,
należało niegdyś do pułku perejasławskiego
Kozaków.

Mutyn al. Mutyno, wś cerkiewna, pow. kró-
lewiecki gub. czernihowskiej, o 18 w.na płd.-
zach. od m. pow., nad rz. Sejmem; 367 dm,,
2594 mk,

Mautyszyniec, ob. Mutychy.
Matżhydla (dok. 1291), jezioro pod Groręci-

nem, pow. kartuski, R. 1291 d. maja potwier-
dza je Sambor klasztorowi w Łeknie w księ-
stwie poznańskiem wraz z 4 innemi (ob. Perl-
bach, P. U. B., str. 426). Kś, Fr,
Matzkau, kol. do Grolczowie. |
Mauucks (niem.), folw. w Pomeranii, pow,

Franzburg, należy do dóbr rycer, Sommer.
feld.
Muza, niem., według Kętrz. Musa, leśnietwo,

ob. Kąpinska muza.
Muzsaj, węg. Jużyjowo, wś w pow. bereg-

skim (Węgry), 125 mk, rusinów.
Muzycze, wś nad bezim, dopł, Trpenia, pow.

kijowski, o 6 w. na wsch. od Jasnohorodki,
445 mk.; cerkiew drewniana pod wezw. św.
Michała, wzniesiona około 1755 r, staraniem
Ludwiki ze Zborowskich 1 v. kn. Szujskiej,
chorążyny brzeskiej, 2 v, Bystrzyny, regen-
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towej w. ks. lit., na miejscu dawnej,o której
w wizycie dziekana chwastowskiego z 1746 r.
powiedziano: „w tej wsi wybudowana cerkiew
już do ruiny nakłoniona, ale na nowąA
gromada nawoziła; dzwonnicy niema; dzwo-
nów dwa na słupach i klepadło żelazne”, Po-
dług podania wś założoną została przez muzy-
kanta Paszczżenka, potomkowie którego do dziś
w niej przebywają, W miejscu gdzie obecnie
jest folw. ekonomiczny, miał stanąć kurzeniem
Palej podczas jednej z wypraw z Chwastowa.
M. należy do klucza jasnohorodzkiego, daw-
niej kniaziów Szujskich, dziś Marczenki,
Mazze Bach, rzka w Kurlandyi, ob. Muca,
Mażaki, wś cerkiewna, pow. horecki,
Mażakow, niem. Muskau, miasto nad Nissą,

na pruskich górnych Łużycach, w pow. roz-
borskim. W 1880 r. 3,029 mk., w tem około
18 proc. Serbów. Okolica jest serbską, par.
ew. wiejska, liczy 50 proc, ludności serbskiej.
Dwa kościoły ewang., miejski czyli niemiecki
iwiejski czyli serbski, Wspaniały zamek
z rozległymi pięknym parkiem, Stacya kolei
żelaznej lokalnej, która stąd idzie do Białej-
wody i tam łączy się z linią Zhorjelc—Berlin.
Kąpiele mineralne mało uczęszczane, A. J. P.
Mużanka al. Możanka, lewy dopł. Berezy-

ny Dnieprowej, w pow. borysowskim; bierze
początek w nizinach około wsi Ranne; kieru-
JĄC się ciągle na płd.-zach., płynie około wsi
Ratutycze (Młyny), Mlechow i zaśc. Kudrzyn,
wsi Możanka i tu przecina dawny trakt poczt.
borysowski, Pod wsią Zamożanie przyjmuje
w siebie z pr. str, rzkę Łosznicę, ma młynek
i przeciąwszy tor dr. żel. moskiewsko-brzeskiej,
przyjmuje w siebie z lew. str. rzkę Bołotnicę;
dalej płynie około dwóch wsi Niehnowicz, po
obu jej brzegach położonych, wsi Zielona Du-
browa. Pod wsią Mietcze, przyjąwszy małą
rzkę z lewej strony, rozlewa się w jezioro
i w końcu onego pod folw. Lakierki al, Lekir-
ki porusza dwa młyny i ma przejazd na goś-
cińcu z Mietczy do Uechałody, Dalej płynie
moczarami koło zaśc. Zawały i o 4 w.za zaśc.
Mażany wpada do Berezyny, prawie naprze-
ciwko folw. Hlewina. Długość biegu wśród
lesistych nizin wynosi około 5 mil, Nad brze-
gami wiele łąk; rybna. ć A. Jel.
Mażany, zaśc, nad rzką Mużanką, pów. bo-

rysowski, w okr. pol. łohojskim, ma 2 osady;
miejscowość zapadła, poleska, grunta lekkie.
Mażenka, rz. w gub. mohylewskiej, lewy

dopływ Dniepru.
Mużgi, os., pow. szczuczyński, gm. Szczu-

czyn, par. Grabowo. W 16827 r. os, rząd., 2
dm., 15 mk. ż:

Maużyczek, rz. w gub, mohylewskiej, pr.

dopł. Biesiedzi, pr, dopł, Soży. :
Mażyczek, wś cerkiewna, pow. klimowicki,

gm. Zabiełyszyn, 51 dm., 295 mk.  
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Mażyków (mylnie Musików), przys. do Rze-
czycy długiej, pow. tarnowski. Leży w piasz-
czystej równinie, 156 m. npm., na południe od
Rzeczycy długiej, na prawym brzegu Sanu,
przy dwóch połączonych kanałem stawach.
Na północ i wschód ciągnie się aż po granicę
królestwa kongresowego sosnowy bór, nie-
przerwanie 11 klm. szeroki a z północy na po-=
łudnie 18 klm. długi, jedynie 6 klm, na połu-
dniowy wschód od M. przerwany przez osady
zbudowane nad potokiem Bukową, uchodzą-
cym do Sanu. M. należy do parafii rzym.-
katol. i urz. poczt. w Rozwadowie. Przysio-
łek składa się z browaru piwnegoi kilku
chat, Pos. większa Adama ks. Lubomirskiego
ma © m. roli, pos. mn. 59 m. roli, 20 m. łąk i
32 m, past. Na południe graniczy M, z Brand-
wicą. Mac,

Mażyłów, wś, pow. podhajecki, o 6 klm, na
płn. od Podhajec, przy gościńcu rządowym
brzeżańsko podhajeckim, nad potokiem, dopły-
wem Koropca. Wieś ta graniczy od wschodu
z Beckersdorfem, niem. kolonią należącą do
Nowosiółki i z Justynówką, również przysioł.
do N.. na płd.z Podhajcami,na zach, z Rudnika-
mi, Litwinowem, Bozykowem, na płn,zBaźni-
kówką, przys. do Sarańczuk, i Telaczem. Po-
łożona 210 m. nad poziom morza, ma glebę
zimną i wilgotną, śnieg spadły w jesieni naj-
częściej do wiosny leży. Stoki pagórków spa-
dziste, to też ulewy zrządzają znaczne szkody,
zabierając nie tylko zboże, ale zdzierając całą

warstwę urodzajnej ziemi, Zima trwa tu o 14
dni dłużej niż w sąsiednich Brzeżanach, pola
otwarte dla wiatrów wschodnich i północe-
nych. Jest tu gorzelnia, która pędzoną by-

wa dia przezimowania brahą inwentarza, któ-

ry stanowi główną podstawę tutejszego gospo-
darstwa, M, leży w tak zwanem słomianem

Podolu, a graniczy z lesistą i górzystą okolicą

dawniejszego obwodu brzeżańskiego, którą we
wschodniej Galicyi należy do najmniej sprzy-
jających gospodarstwn rolnemu. Obsz, dwor.
gr. or. 1891, łąk 160, pastw. 63, lasu 2,036,
włośc. gr. or. 2,122, łąk 305, past. 65, la, 1 m.
kwadr. Ludność rzym. kat. 115, par. Podhaj-
ce, gr.-kat. 1,559, par. w miejscu. Są tu dwie
cerkwie: Zmartwychwstania Chr. P. i Na-
rodzenia Chr, P., dek. podhajecki, dyec. lwow.;
szkoła etat. o| nauczyc., wszystkie urzędy
w bodhajcach, Pos. więk. była własnością ro-
dziny Władów, od których przed 20-tu laty
nabył ją Józef Bocheński. 0 M. znachodzą się
wzmianki w starych dokumentach, mianowi-

cie w dokumencie wydanym w Szarańczukach
2 maja 1476 r., którym Jan Buozacki, dzie-
dzie Litwinowa, i Jan Skarbek ze Szarańczuk
uposażają kościół w Litwinowie, a pierwszy
potwierdza zarazem zapisy ojca swego Jana
Litwinowskiego, starosty trembowelskiego,
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temuż kościołowi uczynionej jest między inny-
mi, powiedziano, że Jan Skarbek ze Szarań-
czuk daje proboszczowi w Litwinowie łąkę
graniczącą z Mużyłowem, zaś w dokumencie
wydanym w Podhajcach 30 maja 1490 r.,
którym Jakób z Buczacza, wojewoda i staro-
sta podolski,i Stanisław Skarbek, dziedzic Sza-
rańczuk, potwierdzają i pomnażają uposażenie
kościoła parafialnego w Podhajcach, jest M.
po dwa kroć wspomniony. B. R.

Mużyłowice Narodowe i M. kolonia (rus,
Mużyłowyczi), wś, pow. jaworowski, 12 klm. na
płd.-wsch. od sądu pow. i urz. poczt. w Jawo
rowie, 12 klm, na płn.-zach. od st. kol. w Ka-
mienobrodzie. Urząd pocztowy w miejscu, Na
płn. leżą Berdychów, Podłuby wielkie i Przy-
łbice, na zach. Ożomla, na płd. Nowosiółki,
Laszki i Czarnokońce, na płd.- wsch. Tuczapy,
na wsch. Leśniowice (w pow. gródeckim).
Wsch. część wsi przepływa mały potok, do-
pływ Hnojeńca, wpadającego do Szkła. Potok
ten wchodzi tu od płd. z Tuczap i płynie na
płd.-zach. Na lew. jego brzegu leżą w środku
obszaru zabudowania wiejskie. Zach. część
lesista. Na płd. mianowicie leży las Krasny
Zapust (ze szczytem 272 m. wys.), na płn.
Chłopska góra, Własn. więk. ma roli or. 10,
łąk i og. 24, past. 1, lasu 628 m.; własn. mn.
roli or. 1,445, łąk i ogr. 282, pastw. 157 m.
W 1880 było 863 mk. w gm., 40 na obsz.
dwor. (między nimi 511 obrz. rzym,-kat.). Ka-
pelania rzym.-kat, w miejscu, dek. jaworo-
wski, dyec. przemyska. Do kapelanii należą:
Czarnokońce, Laszki i Nowosiółki. Kościół
pod wezw. Nawiedzenia N. M. P., wymurowa-
ny w r. 1749, konsekrowany 1854 r. Par. gr.-
kat. także w miejscu, dek. Sądowa- Wisznia,
dyec. przemyska, Do par. należą Czarnokońce.
Ws wsi jest cerkiew pod wezw. św. Michała
Archanioła, szkoła niezorganizowanai fundusz
ubogich, założony przez ks. Dyzmę Nowotne-
g0, byłego rzym,-kat. kapelana w M., zatwier-
dzony rozporządzeniem gub. z r, 1841. Celem
funduszu jest wsparcie ubogich. Majątek za-
kładowy składa się z obligacyj w kwocie 50
zł. Wieś tę założyła rodzina Mużyłów. Po
jej wygaśnięciu na Mużyle, wojew. podolskim,
w XV w. przypadła włość królowi i przyłą-
czono ją do starostwa jaworowskiego. W r.
1604 zapisuje Stanisław Stadnicki ze Zmigro-
du jezuitom lwowskim dobra swe Mużyłowi-
cze, Podłuby iinne (ob, Arch. Bernard. we
Lwowie, IT. I 41, str. 322), Po zniesieniu
zgromadzenia jezuitów zajął wieś rząd au-
stryacki i założył na jej gruntach osadę nie-

 miecką Muschelowiiz, Jest tu dawny, wielki
zamek murowany. Lu. Dz.

__ Mużyłowicze, wś, pow. nowogradwołyń-
ski, gm. piszczowska, 145 dusz włośc., ziemi  
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włoścć 473 dzies. Należy do dóbr piszozow-
skich z Sanguszków hr. Potockiej.

Myy... nazwy tak zaczynające się a tu nie zamie-
szczone, można znaleść pod Mż,
Mychów al. Mnichów, wś i fol., pow. opa-

towski, gm. Częstocice, par. Mychów, odl. 22
w. od Opatowa. Posiada kościół par. muro-
wany z XVIII w., kopalnie rudy żelaznej, Ma
24 dm., 200 mk., 663 morg. ziemi dwor. i 187
m, włośc. Istnieje tu wielki piec z dwoma
fryszerkami (od 1825 r.). Zakłady te latem
z braku wody nieregularnie funkcyonowały,
rocznie wydawały do 25,000 cent. surowizny
1 5,000 cent. żelaza kutego. M. paraf,, dek.
opatowski, 467 dusz.
Mychowszczyzna, fol., pow. wilejski, w 1

okr. pol., gm. i okr. wiejski Hermaniszki, o 1
w, od gminy, własność Dworzeckich.

Mycie, grupa domów w Korzelicach, w pow.
przemyślańskim,
Mycielowo, wśi gm., pow. szubiński, 3

miejsc.: a) M., wś, b) Zielony Dąb, osada, e)
Turzyn, młyn; 9 dm., 92 mk,, wszyscy kat.,
19 analf. Poczta, gość, i tel. w Kcyni; st. kol.
żel. w Nakle,

Mycielin w dok, Myczyelino, wś i fol., pow.
kaliski, gm. i par. Kościelec, odl. od Kalisza
w. 24; wś ma dm, 11, mk, 206; fol, dm, 8, mk.
20. W 1827 r. 25 dm., 215 mk. Dobra mują
rozl, mr, 2,275: grun. or. i ogr. m. 506, łąk m.
174, pastw. m. 78, wody m. I, lasu m. 790,
zarośli m, 570, nieuż. i place m. 156; bud,
mur, 9, z drzewa 18; płodozmian 9-polowy.
WŚ M. os. 34, z grun. m. 116; wś Kozale 08,
30 zgr. m. 413; wś Teodorów os. 28, z gr.
m. 207, Według regestr. pobor. pow. kaliskie-
go z 1579 r. M. był własnością Piotra Złot-
kowskiego i miał 7 łanów kmiecych i 3 za-
grodn. (Paw. Wielk., I: 114). Wspomina tę
wieś też Lib, Ben. Łask. (II: 10), Br. Ch,

Mycielin 1.) wś, pow. szubiński, 4 dm,, 44
mk, 21 ew., 23 kat., 7 analf. Poczta i tel,
w Szubinie o 6 kil., gość. o 2 kil.; st. kol, żel.
w Nakle o 12 kil. 2.) M., fol., pow. krotoszyń-
ski, 3 dm., 4l mk; należy do gm., dom. i st,
poczt, Borzęciczek. Dobra Borzęciczki, do któ-
rych należy M., były w XVI w. własnością
Mycielskich. M. St.

Mycielinek, wśi fol, pow. kaliski, gm. i
par. Chocz, odl. od Kalisza w. 351; wś dm. 3
mk. 56; folw. dm. 2, mk. 28.

Mycielno, wś włośc., pow. włocławski, gm.
i par, Chodecz. Wchodziła w skład dóbr Lu-
bieniec. Ma 32 mk. i 94 mr. ziemi,
Myck, Mycko al. Myczsk, ob. Radomyśl,
Mycki, wś, ob. Jżckż, Ę
Mycolen (dok.), ob. Makoklen,
Myców, rus, Myciw, wieś, pow, sokal-

ski, 22 klm. na płd.-zach, od Sokala, 71/, klm,
na płn, od sądu pow., urz. poczt. i st. kol. ja-

,
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rosławsko-sokalskiej w Bełzie. Na płn, leży
Dłużniów, na wsch. Wyżłów i Przemysłów,
na płd, Oserdów, na zach Chłopiatyn. Wody
płyną do Bugn, za pośrednictwem małej stru-
gi, idącej z Chłopiatyna od zach. na wsch,,
a wpadającej po za obrębem wsi do Młynów-
ki, zasilającej , Warężanką. Zabudowania
wiejskie leżą w środku obszaru. Na płd. od
nich wznosi się wzgórze Ostrów do 268 m.
wys. Własn, więk, tui w Wyżłowie ma roli
or. 520, łąk i ogr. 120, pastw. 93, lasu 267;
własn. mn. roli or. 801, łąk i ogr. 147, past,
14 m. W r. 1680 było 361 mk. w gminie, 59
na obsz. dwor. (między nimi 26 obrz. rzym.-
kat.). Par. rzym.-kat. w Zaiatyniu, gr.-kat.
w Dłużniowie. We wsi jest cerkiew pod
wezw. św. Mikołaja, szkoła filialna i kasa po-
życzk. gm. z kapit. 2,298 zł. Lu. Dz.
Mycowce al. Micowce, dawniej Mijowce,

Horodyszcze al. Trychowce, wś nad rz. Studzie-
nicą (Studenicą), dopł. Dniestru, pow. uszye-
ki, okr. pol. i st. poczt. Dunajowce, gm. i par.
kat. Mukarów, 132 dm., 1200 mk., 1574
dzies, ziemi; cerkiew, 2 małe młyny na Stu-
dzienicy. Należała niegdyś do sstwa kamie-
nieckiego, w czasie lustracyi Humięckiego,
kaszt. kam., posesorami jej byli bracia Mar-
cin, Maciej i Jakób Garnyszowie. Poddani „„da-
wali czynsz, owies, kury, jaja, dziesięcinę
miodową, dań z baranów i wieprzów dwudzie-
stą, powołowszczyznę w trzecin roku; ale te-
raz żadnych podatków prócz robocizn przez
ubóstwo nie dają'. Następnie weszła w skład
sstwa mukarowskiego. Podług  lustracyi
z r. 1629 przynosiła 95 złp. 8 gr.i 11 den.
Dziś należy do rządu. J. Krz.
Mycyny, niem. Meitzen, dok. Meycz, Myecze,

wś na pol. prus. Mazurach, pow. ostródzki, st,
p. Olsztynek, urz. stanu cywiln. Olsztynek.
Piotr Mye (Meycz) dostaje r. 1410 w Mycy-
nach 16 włók na prawie chełm, W M. miesz-
kają r. 1599 sami Polacy, W 1856 r. 80 mk.
(ob. Kętrz. O ludn. pol., str. 377). Kóś, Fr.

Myczanie, mieszkańcy okolic Mycka, dzi-
siejszego Radomyśla.
Myczką al. Najmowice, wś, pow. rówieński,

w 1758 r. przez Sanguszkę ustąpiona Lubo-

mirskiemu.
Myczki, wś, pow. zwinogródzki, ob. Jiszki,
Myczków, wś, pow. liski, leży w okolicy

górskiej, lesistej, 432 m. npm., nad małym bez-
imiennym potokiem, uchodzącym z lew. brz. do
Sanu; nal, do sądu pow. w Baligrodzie, par. rz.-
kat. w Hoczwi. Ma cerkiew drewnianą, przy-
łączoną do paraf. gr.-katol. w Polańczyku,
W 1880 było 303 mk., z których 24 na ob-
szarze więk. pos. Eulalii Zatorskiej. Bzema-
tyzmy duchowne podają 58 rzym.-katol, i 280
gr.-kat., a nadto kilku izrael. Obszar więk,
pos, wynosi 223 m, roli, 20 m. łąk 1 ogr., 81  
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m. past, i 201 m. bukowego lasu; pos. mn. ma
404 m, roli, 20 m. łąk i 88 m. pastw. M. gra-
niczy na płn. z Zabrodziem, na płd. z Polań-
czykiem a na zach. z Matyaszową wolą. Lasy
tej wsi ciągną się aż po ujście Solinki do
Sanu. Mac.
Myczkowce, wś, pow. liski, odl. od Liska

o 7:5 klm., należy do par. rzym.-kat. w Uher-
cach. Ma cerkiew drewnianą i murowaną ka-
plicę gr.-kat., należące do par. gr.-kat, w Bóbr-
ce. Wieś jest zabudowana na porzeczu Sanu,
z prawego brzegu, 349 m. npm. Dolinę otacza-
ją lesiste góry. Z 498 mk. przebywa 33 na
obszarze więk. pos. Wiktora Złockiego. Po-
dług wyznania jest 156 rzym.-kat., 291 gr.-
kat, a 51 izrael. Obszar więk. pos. wynosi
301 m. roli, 16 m. łąk i ogr., 31 m. pastw. i
365 m. lasu; pos. mn. 556 m. roli, 26 m. łąk
iogr.i 77 m. past. Kaplicę, mieszczącą obraz
cierpiącego Zbawiciela, wybudowała gmina za:
składek w r. 1838, na pamiątkę zniesienie
pańszczyzny w 1848 r. M. graniczą na płn.
z Uhercami, na wsch. z Orelcem a na płd.-
wsch, z Bóbrką, Mac.

Myczsk, ob. Zadomyśl,
Mydlacz, las, pow. bialski, na praw. brz,

Wisły, na gran. szląskiej, na płn. od wsi Pła-
wy, na zach. od Babic i Brzezinki. Mace.

Mydlice, kol, pow. będziński, gm. Górni-
cza, par. Będzin, ma 221 mk., 34 dm., ziemi
włośc. 21 morg.
Mydlino, zaśc. rząd. nad rz. Mereczanką,

pow. trocki, w 4 okr. pol., o 71 w. od Trok,
1 dm., 3 mk. kat.; nadany proboszczowi kośc,
kat. w Mereczu.
Mydlniki wś, pow. krakowski, leży pod

379 30” wschod. długości od F. i 509 5.
płn. szer. nad Rudawą, przy drodze po-
wiatowej do Aleksandrowic. Rudawa rozdzie-
la się w samej wsi na dwa ramiona, z których
północne płynie przez Łobzów i jest przeko-
pem wykonanym w r. 1533 przez rajców kra-
kow. w celu zapełnienia fos miejskich wodą,
na co otrzymali od Zygmunta I przywilej.
Wieś ma między ramionami rzeki grunta pod-
mokłe, obrócone na łąki, zresztą glebę żytnią,
urodzajną. Jest tu piękny dwóri szkoła lu-
dowa. 2323 mk. rzym. kat. przebywa 18
na obszarze więk, pos. Darowskiego Adama,

mającym 269 m. roli, 65 m. łąki ogr. Ż1 m.
past. i 4 m. lasu; pos, mn, ma 165 m. roli, 21

m. łąk, 49 m. pastw. i 1 m. lasu, Za Długo-
sza (Lib. benef., II, 1Xi 16) należały M. do
Dobiesława Kurozwęckiego (Castell. rozper-
yensis fam. Cygnorum, Rosae Albae). M. gra-
niczą na zachód z Balicami, na płn. z Rząską,
na płd.-wschód z Chełmem a na płd. z Ol-

szanicą. ; Mac,

Mydłów, wś i fol.i 2. poduchowny, wś, pow.
opatowski, gm. Iwaniska, par. Mydłów, odl.
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12w. od Opatowa. Posiada kościół paraf,
drewniany z XVIII w., 28 dm., 173 mk., 155

 morg. ziemi dworsk. i 195 morg. włośc, M.
poduchowny ma 4 dm,, 23 mk., 111 morg.
dwor. i 4l m. włośc, Dobra M. składają się
z fol.: M,, Mydłowiec, Brzeziny; osad młyn,

' Chrusty; wsi: M. i Mydłowiec; rozl. m, 989:
fol, M. grun. orne i ogr. m. 194, łąk m. 6,
past. m. 7, nieużytki i place m, 5, razem m.
212; bud. z drzewa 4, płodozmian 4-polowy;
fol. Mydłowiec grun. orne i ogr. m. 365, łąk
m. 16, past. m, 7, wody m. 4, zarośli m. 13,
nieuż. i plące m. 19, razem m. 424; bud, mur.
3,2 drzewa 15; folw. Brzeziny gr. orne i ogr.
m. 81, past. m. 15, lasu m. 25, zarośli m. 121,
nieuż, i place m. 15, razem m. 257; bud. mur.
1,z drzewa 5, płodozmian 6-polowy; os. młyn.
Chrusty m. 46. W XV w. był tu kościół pa-
raf, drewniany pod wezw. Wniebowzięcia P.
Maryi. Dziedzicami wsi byli Jan z Oleśnicy
h. Dębno, Piotr Gramatyka i Mikołaj Oziębło-
wski h. Ostoja. Siedm łanów kmiecych i dwie
karczemne role płacą dziesięcinę prebendzie
sandomierskiej, która stąd nosiła miano My-
dłowskiej. Prawo obsadzania jej miał biskup
krakowski. Za Długosza posiadał ją Stamisław
z Wojcie h. Szeliga, doktór dekretów. Dwa
folwarki i cztery łany przedtem folwarczne,
osadzone przez czterech kmieci, dawały dzie-
sięcinę pleban. w Mydłowie. Sołtys (2 łany)
i dwaj zagrodnicy płacili w połowie plebano-
wi swemu a w połowie kanonikowi (Dług., LI:
388). Obecny kościół wystawił 1722 r. Hiero-
nim Lipowski, dziedzie M, M. par., dek. opa-
towski, 1607 dusz. Br. Ch.
Mydłowiec, wś i fol. pow. opatowski, gm.

Iwaniska, par. Mydłów, odl. ]2 w. od Opato-
wa; ma 25 dm., 192 mk,, 492 mr. ziemi dwor.
i 117 m. włośc. W 1827 r. 16 dm., 89 mk.

'" W XV w. dziedzicami są: Mikołaj Chróściel,
Stefan, Piotri Jan przezwiskiem Tuczniowie
b. Ostoja. (Cztery łany kmiece, karczma i
dwaj zagrodnicy płacą dziesięcinę prebendzie
mydłowskiej, trzy folw, i grunta dawniej fol-
warczne dają miejscowemu plebanowi (Dług.
II: 384). Br. Ch.
Mydsk, mylnie zamiast Mylsk. Ob. Monaste-

rzyszcze, pow. rowieński.,
Mygłany, wś nad rz. Dubną, pr. dopł, Dźwi-

ny, pow. dyneburski, w pobliżu jez. Wyszki;
młyn wodny.

Myguszen, (niem.) al. Miguszen i Mygussen,
dobra chełm., pow. welawski, st. p. Gruen-
hayn, 6 klm, odl., tamże okr. urz. stanu cy-
wiln. Obejmują 138 ha roli orn. i ogr,, 45
łąk, 86 past., 57 boru, 5 nieuż., razem 331 ha;
czysty dochód z gruntu 2,640 mrk, W 1856 r.
90 mk, Kś. Fr,

Myhar, ob. Myka,
Myja, struga,w pow. sieradzkim, płynie pod 
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Smardzewem i przez Charłupią wielką, gdzie
obraca młyn, zwany także Myja. Wpada po-
dobno do Warty z lew. brzegu.

Myja, nazwa góralska Prutu, przedewszyst-
kiem u Hucułów. Br. G.
Myje al. Meja, niem, Kamillenthal, kol., pow.

ostrzeszowski, 44 dm., 267 mk., 207 ew., 60
kat., 159 analf. Najbliższa poczta, gość. i st.
kol. żel. w: Ostrzeszowie,
Myjomice 1.) w dok. Miomicze, wś, i Ostro-

wiec, kol., pow. ostrzeszowski, 55 dm, 389
mk, Poczta w Domaninie o 3 kil., gośc. o 4
kil., st, ko). żelaznej i tel. w Kępnie o 5 klm.
Posiada kościół par. z filią w Kierznie. 2.) M.,
dom., 5896 morg. rozl.; 3 miejsce: a) M., dom.;
folwarki: b) Rozalka, c) Węglowice, które się
spaliły; 20 dm., 234 mk., 18 ew. 216 kat.,
89 analf, Własność Władysława Wężyka. M.
par., dek. kępieński, 1290 dusz. M. St.
Myka, staw pod Złoczewem, pow. sie-

radzki.
Myka, rz., poczyna się w pow. berdyczow-

skim, na t. z. wyżynie machnowieckiej, oble-
wa wsie: Szeremówkę, Leszezyńce, Starosiel-
ce i pod Starościńcami w pow. skwirskim u-
chodzi do Hopczycy, dopływu rz. Rosi,
Myka, Mykar al. Świniołuszka, rz., poczyna

się w gub. wołyńskiej, we wsi Minejkach
tworzy duży staw i połączywszy się z By-
stryjówką, koło Mykhorodu, pod Kadomyślem
wpada do Teterowa. Na brzegach M. rozwi-
nięty siwy granit, podobny do teterowskiego.
Oprócz Bystrzyjówki przybiera jeszcze rzeki:
Bereźce i Koroboczkę. LE. R.

Mykałowa, łotew., ob. Michałowo.
Mykanów, wśi fol., pow. częstochowski,

gm. ipar. Mykanów. Leży na prawo od dro-
gi z Częstochowy do Brzeźnicy, o 12 w. od
Częstochowy. Posiada kościół par. murowa-
ny, urząd gminny, szkołę początkową. Wieś
ma 67 dm., 449 mk. 803 morg. i fol., stano-
wiący majorat gen. Pawłowa ma 7 dm., 30
mk., 1355 mr. ziemi (600 mr. or.). W 18327 r.
M. wś, rząd, miał 46 dm., 291 mk. M. był
pierwotnie wsią książęcą, którą Bolesław na-
dał w 1260 r. klasztorowi w Zawichoście (Kod.
Małop. 67) wraz w Pławnem i Rybnem. Na-
stępnie należał do klasztoru klarysek w Kra-

kowie. Dziesięciny z początku płacono ar-
cybisk, gnieźnieńskiemu, lecz Mikołaj "Trąba
arcyb. przeznaczył je na uposażenie paraf.
w Moskarzowie. Kościół par. drewniany ist-
niał tu już w XV w. (Dług. II: 10Li LIE:
338). Według Lib. Ben.Łask. (l: 524); paraf.
tutejszą miała na uposażenie łan ziemi, łąkę
przyległą temu łanowi i dziesięcinę z dwóch
łanów folwarcznych i jednego łanu kmiecego.
Na miejsce starego kościoła wzniósł tu nowy,
Szymon Przypkowicz, mieszczanin i malarz
częstochowski, w 1725 r. Wreszcie w 1836 r.
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parafianie z pomocą zasiłku rządowego wznie-
śli nowy murowany kościół. W Cykarzowie
wsi pobliskiej, istniał kościół filialny, wznie-
siony z drzewa w 1574 r. przez Postępalską,
dzierżawczynię Mykanowa. M. gmina, nale-
ży do sądu gm. okr. 4 we Mstowie, st, p. Czę-
stochowa, ma 11,654 m. obszaru i 3,558 mk.,
w tej liczbie 1670 męz, i 1885 kob, Co do wy-
znania 3,041 katol., 24 ewang. i 130 izrael.
W gminie są 4 szkoły początkowe, dwie go-
rzelnie, pięć młynów wodnych. Br. Ch.

Myketniki al. Iyketinki, ob. Mekitiuki,
Mykhorod, przedmieście m. Radosłyśla (ob.).
Myki, niem, Miken, Micken, wś na Warmii

pol., pow. olsztyński, st, poczt. Olsztyn, okr.
urz. cywiln, Nikielkowo; ma 1483:6 morg.
obszaru, w tem zaś 31842 morg, lasu. Par.
kat. Dywity, ew. Olsztyn. W 1863 r. 8 dm.,
89) mk., 88 kat., | ew.; co do narodowości 85
Polaków, 4 Niemców (ob. Gesch. des Kr.
Allenstein, Grunenberga, str. 148). M. wspo-
minane już w dok. z r. 1848 pod nazwą My-
kendorff (ob. Cod. dipl. Warm., II, str. 130).
Według lustracyi z r. 1656 liczyły Myki 20
włók, 7 gburów, I sołtysa, | karczmę; dawa-
ły 36 kur, 18 gęsii 9 flor. czynszu (ob.
Zieitsch. fir d. Gresch. Ermlands, 1880, str.
244). Ks, Fr.

Mykiczaki, część Wiszenki wielkiej, w pow.
gródeckim.

Mykie, wś, pow. rossieński, par. wewir-
żańska,

Mykietyńce, ob. Mikityńce,
Mykitino (w dok. Mikiżyńce), wś cerkiewna,

pow. kaniowski (daw. w pow. korsuńskim),
na płn.-zach. od Korsunia; ob. Arch. J. Z, R.,
cz. III, t. I: 698,
Mykitówka, ross, Wikitowka, wś nad rz. Ka-

mionką (Kamieńczą), dopź. Dniestru, pow. ol-
hopolski, okr. pol. i gm. Pieszczanka, par. kat.
Miastkówka, praw. Kukuły, st. p. Olszanka;
w 1868 r. było tu 35 dm.
Mykityńce, myślnie Mikśtyńce, wś, pow. la.

tyczowski, pod Michałpolem, gm.,, par. i okr.
police. michałpolski; osad 18; własność Bole-
sława Starzyńskiego w kluczu zahinieckim,
dawniej Wisłockich. Dr. M,

Mykłasziw, ob. Jżkłaszów,
Mykołajiw, ob. Jfikołajów.

Myków, ob. Mików.
Mykowice al. Migkowice, w 1266 r. Lamper-

ti Villa, niem. Lampersdorf, wś, pow. oleśnie-
ki, par. ewang. Ellguth. W 1643 r. 55 dm,,
zamek, 2 folw., 650 mk. (22 kat.), szkoła ew.,
browar, gorzelnia, olejarnia, warsztaty płó-
cienne, Na folw. owczarnia bogata. Do M. na-
leży Weinberg folw. ,
Myksy, wś włośc., pow. oszmiański, w 2

okr. pol., gm. Krewo, okr. wiejski Myssa, o 6  
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w. od Krewa, 8 dusz rewiz.; należy do dóbr
rząd, Krewo.
Mylana góra, pod 502 3' płn, szer. a 40?

47' wsch, dług. od F., w płn. stronie Kobyl-
nicy wołoskiej, w pow. cieszanowskim,

Mylcicha, rz., ob. Ałilica,
Myleschaa (dok.), ob. Mileszewy.
Myleszka, grupa domów w płd. stronie Mał-

nowa. w pow, mościskim.
Myliczyno, zaśc. pryw., pow. dzisieński,

w | okr. pol., o 50 w. od Dzisny, przy b. dr.
poczt. połockiej, | dm., 4 mk, żydów. Był tu
młyn wodny drew.

Mylin, w dok, Mielino, wś blisko jeziora,
pow. międzychodzki, 28 dm., 274 mk., 75 ew.,
193 kat., 6 żydów, 73 analf. Poczta w SŚród-
ce o 4 kil, gośc. o 4 kil, stac, kol. żel. we
Wronkach b 19 kil., tel. w Sierakowieo 9 kil.
Według reg. pobor. pow. poznań, z 1580 r.
Mielino wś, w par. Chrzypsko, miała część An-
ny Milińskiej 2 łany, 6 zagrod., karczma i
część Sędziwoja Milińskiego 1 łan, 5 zagrod,
(Pawiń. Wielk. I: 8).

Mylińce, wś, pow. krzemieniecki, na mocy
tranzakcyi kolbuszowskiej z 1758 r. odstąpio-
na przez Sanguszkę Czartoryskiemu,

Mylne, jez. w płd.-wsch, zakątku pow. sło-
nimskiego.
Mylsk 1.) Stary i Nowy, dwie wsie, pow.

ostrogski,. W uzupełnieniu wiadomości po-
danych pod nazwą Milsk 2.) dodajemy, że leży
o 32 w. na płn.-zach. od Ostroga a 2 w.od
st. dr. żel. kij.-brzeskiej Zdołbunowo; w M.
Nowym jest folwark i cerkiew, a M. Stary
stanowi jakoby przysiołek, (Qrunt czarno-
ziem 3 kl., lasy zasłaniają od wiatrów półnoe-
nych,  Włościanie trudnią się wyłącznie rol-
nietwem; hodują konie, bydło rogate i owce.
na własną potrzebę, trzodę zaś chlewnąi

ptactwo na zbyt. Jest to starożytna osada,
wspomniana w kronikach pod nazw. Milsk, Mi-
lesk i Mielesk pod 1156 r., gdy Iziasław ciąg-
nąc od Włodzimierza Wołyńskiego na Pie-
resopnicę, Zarjeczsk (Zarzeck, na gramicy pow.
rowieńskiego i dubieńskiego), stanął pod M.
W XVI w. M. należał do możnej na Wołyniu
rodziny Kierdejów, którzy od majętności tej
pisali się Kierdejami Mylskimi (ob. Kustyń),
Później przeszedł do Czołhańskich, od tych do
Pepłowskich, potem do Wielopolskich margra-
biów Myszkowskich, następnie do ssty Tur-
ny a w końcu do Augusta Józefa hr. Ilińskie-

g0; dziś jest własnością wnuka jego Alek.
sandra. 2.) M.al. Mylsko, wś, pow. rówień-
ski, w 1753 r. ustąpiona przez Sanguszkę Lu-
bomirskiemu. Jestto zapewne ta sama wieś,

którą w opisie Monasterzyszcz pod Stepaniem,

w pow. rowieńskim, podano mylnie pod nazwą
Mydsk, J. Krz.
Mylwe (dok.), ob. Mf:lewo,
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Mylżymiu-Kapaj (litew. grób olbrzymów)
wzgórze pomiędzy Szawlami a Kurtowianami,
ob. Girniki.

Myłatyczi, ob. Mzlatycze,
Myłkiw, ob. Miłków,
Myłno, ob. Milno,
Myłoszowyczi, ob. Miłoszowice.
Myłowanie, ob. Miłowanie.
Mymon, przys. do Milczy (ob.), pow. sa-

nocki, ma kasę pożyczk. gminną z kapitałem
344 złr.
Mynin (?), Mynińskie, dobra, pow. siebieski,

w 3 okr. pol, gm. Dołoszczany, 134 dusz
rewiz,
Mynnemberg (dok.), ob. Millenberg.
Mynte, (niem.), osuszone jez. i kanał, wpły-

wający do Węgorapi, pow. darkiejmski; ob.
Gołdap.
Myntice (dok. r. 1258), stara miejscowość

w Sambii, dziś pod tą nazwą już nieistniejąca
(ob. Cod. dipl. Warm., I, str. 24. Regesta).

Myntiw, szczyt karpacki, z wznies. 1042
m., w dziale dukielsko-skolskim, przy dolinie
Moczary, nad rz. Solinką.
Mynyen (dok. 1311), stare pole pruskie pod

Ornetą, na Warmii; na niem założono wś Mi-
gehnen (ob. Cod, dipl. Warm. I, str, 275).
Myrcha stok, wś, pow. siedlecki, gm. Wisz-

niów, paraf. Zbuczyn, odl. 6 w. od Siedlec
Ma 5 dm,, 40 mk., 109 morg. obszaru, W 1827
r. Myrchy, wś rząd., 4 dm., 18 mk.
Myrthenhoff (niem.), dobra, pow. kłajpedz-

ki, st. p, Kłajpeda,
Myrzwycza (dok.), ob. Mierzwica.
Mysaki (al. Mesakż), część Wiszenki wiel-

kiej, w pow. gródeckim.
Myscowa, wś, pow. krośnieński, leży na

prawym brzegu Wisłoki, 351 m. npm., w oko-
licy lesistej i górskiej, Przez wieś spływa
kilka potoków z pobliskich gór, jakiemi są od
płn. Łazy 640 m., od wschodu Dania 696 m.i
Bucznik, od płd. Toczkowa 585 m., a od zach.,
na lewym brzegu Wisłoki, Kamień 712 m.
npm. M. należy do sądu pow. w Dukli a par.
rzym.-kat, i urz. poczt, w Źmigrodzie (o 10
klm.), ma zaś par. gr.-kat. z murowaną cer-
kwią i szkołą ludową jednoklasową. Jest tu
1175 mk., z których 7 na obszarze więk. pos.
Jana Rogali Lewickiego. Podług szemat, ko-
ściel. ma być 1190 gr.-kat,, kilku rzym.-kat,
i G izrael. Gleba jest górska, mało urodzajna.
Pos. więk. zajmuje obszar 58 m. roli, 15 m.
łąk, 38 m. pastw. i 1420 m. lasu szpilkowego;
pos. mn. 2260 m. roli, 126 m. łąk, 616 m.
pastw, i 15 m. lasu. Najbliżej położone wsie
są na wschód Chyrowa (4 klm.), na półnoe
Łysa góra (5 klm, 1. pow.) a na południe Po-

- lany (4 klm.l. pow.). o Mac,
Mysiadło (?), pow. warszawski, gm, i par.

Wilanów.  
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Mysia dziura, ob. Mysza dziura.
Mysiakowiec, wś nad rz. Pilicą, pow. opo-

czyński, gm. Studzianna, paraf. Brudzewice,
odl. 25 w. od Opoczna, ma 10 dm., 57 mk.,
426 morg. ziemi włośc. i 126 m.dwor. W 15827
r. (Mysakowice?) 9 dm., 53 mk.

Mysiany, ob. Kamionkawołoska (t. LII: 788).

Mysiatycze, wś, pow. piński, przy b. dr.
z Pińska do Stolina.

Myślachowice z Gajem i Krzem, wś, pow:
chrzanowski, w okolicy piaszczystej, pokry-
tej sosnowym borem, otaczającym wś od za-
chodu, północy i wschodu. Zabudowania
wiejskie rozsiadły się na wschodnim sto-
ku Ostrej góry (426 m. npm.). Pod wzglę-
dem geologicznym zaliczają Myślachowieką
wyżynę do formacyi tryasowej, w której znaj-
dują się gniazda galmanu czerwonego, wyda-
jącego 45 do 60'/, czystego galmanu, w szcze-
linach zaś między skałami natrafiają i na czy-
stsze odmiany rudy cynkowej, mianowicie
krzemian cynkowy (hemimorfit). Kopalnie
tego kruszcu należą do Artura hr. Potockiego,
zatrudniają 296 górników i znajdują się w
Krzu. Przez M. prowadzi gościniec z Trzehi-
ni (3 klm.) przez Lgotę do Olkusza. Z tym
gościńcem łączy się w M. droga gminna, pro-
wadząca na zachód, koło kopalni w Krzu do
Wodny i druga wiodąca na północny zachód
do Gaju. Ludność M, wynosi 708, Gaju 157,
zatem wraz z ludnością zajętą w kopalni 1161
mk. rzym.-kat. Grunta piaszczyste, nieurodzaj-
ne, dlatego pos, więk, uprawia tylko 11 m. ro-
li 8m. łąk, 37 m. past. i990 m. lasu; pos,
mn, 504 m. roli, 16 m. łąk, 81 m, past. i 6 m.
lasu. Jest tu szkoła ludowa filialna. Od naj-
dawniejszych czasów należały M. do dóbr tę-
czyńskich i wraz z niemi były własnością ro-
dziny Tęczyńskich (za Długosza Lib. Bea., II,
46 Andrzeja Tęczyńskiego) a po jej wygaś-
nięciu przechodziły prawem spadku na ks.
Lubomirskich, ks. (zartoryskich a wreszcie
hr. Potockich. M. graniczą na płn. z Gajem,
Czyżówką i Płokami, na wschód z Ostrężnicą,
na południe z Trzebinią a na zachód z Sierszą
i Wodną. (Graj graniczy na zach, z Sierszą,
a wschód z Czyżówką. Obydwie osady należą
do sądu pow., urz. poczt, i par. rzym.-katol.
w Trzebini, Mac,

Myśslachówka al. Stoła, rzka, prawy do-

pływ pot, Chechło, w pow. chrzanowskim, ob.
Chechło.

Myślakowice, dok. Myslochowycze, wś nad
rz. Pilicą, pow. opoczyński, gm. Ossa, paraf,
Łęgonice; ma 21 dm., 210 mk. Dobra M. skła-
dają się z fol. i wsi M, tndzieź z wsi Wielopo=
le; rozl. m. 2,670: grunta orn. i ogr. m. 259,
łąk m. 234, pastw. m. 338, lasu m. 1718, nie-
użytk, i place m, 126, bud. z drzewa 9; wś
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M. os. 19, z grun. m. 519; wś Wielopole os.
5,z grun. m. 86. W 1827r. 17 dm,, 145 mk.
Według Lib. Benef, Łask. (II: 3 11) kmiecie
płacili dziesięcinę arcyb. gnieźn., zaś grunta
folwarczne zdawna dawały proboszczowi w Łę-
gonicach, M. miały wtedy dwie części, zkąd je
zwą M. duplex, Br. Ch.

Myślatycze, rus. Myszletyczi, wś, pow. mo-
ściski, 10) klm. na płd.-zach. od sądu pow.,
urz, poczt., st. kol.i tel. w Mościskach. Na
płn. leżą Koniuszki nanowskie i Rustweczko,
na wsch. Hańkowice, na płd. Tamanowice i
Złotkowice, na zach. Moczerady. Wieś leży
w dorzeczu Wisły, za pośrednietwem pot. Ba-
bicy (ob.)) zwanego w dalszym biegu także
Riczką, dopływu Wiszni Sanowej. W obrębie
wsi zasilają ten potok z obu boków pomniej-
sze strugi. W dolinie potoku leżą zabudowa-
nia wiejskie, na płd. od nich folwark, a na
płn. cerkiew, Część wsi zwie się Bzoszczyzną.
Do obszaru dwor. należy także folw. Czarto-
wa góra (al. Czortowa góra), leżący na płn.
krańcu Hańkowic, na granicy M. W płd.-
wsch. stronie obszaru leży na granicy Hańko-
„wie grupa domów Lipki, W stronie płd.-
zach. wznosi się wzgórze M, do 306 m. Własn.
więk. ma roli or. 500, łąk i ogr. 85, pastw. 7,
lasu 156; własn. mn. roli or. 519, łąk i ogr.
80, past. 82, lasu 3 mr. Wr. 1880 było 609
mk. w gminie, 28 na obsz, dworskim (między
nimi 245 obrz. rzym -kat.). Par. rzym.-kat,
w miejscu, dek. mościski, dyec. przemyska
Rok fundacyi tej par. niewiadomy. W r. 1442
wznowili fundacyą Jan z M, za zgodą swych
braci: Marka, plebana w Czyryczu, Lassoty i
Piotra, dziedziców M., tudzież Obraskona z Bo-
lanowic. Kościół wzniesiony w r. 1442, od-
nowiony w r. 1616, konsekrowany w r. 1758
pod wezw. św. apostołów Filipa i Jakóba. Do
par. tej należą: Hańkowice, Koniuszki, Rust-
weczko i Tułkowice. Par. gr.-kat. w miejscu,
dek. mościski, dyec. przemyska. Do par. tej
należą te same wsie co i do par. rzym.- katol,
We wsi jest cerkiew pod wezw. św. Michała
Archanioła, W r. 1579 zapisuje Jan Bora-
tyński z Boratyna, chorąży ziemi przemyskiej,
i oddaje w posiadanie dobra swe mto Hussa-:
ków, tudzież wsie: Złoczkowice, Bojowiee,
Hościsławice, Homkowice, Rudy, część My-
ślatycz, Tomanowice, których dzierżawcą,
skutkiem obligu, jest Walenty Nieśmieński,
Konstantemu Korniaktowi, poborcy ceł rus-
kich, a to pod zakładem 40,000 złp. (ob. Ar-
chiw. Bernard, ©, t. 388, str. 618). W M.
znajdowano rozmaitemi czasy różne starożyt-
ne przedmioty. W muzeum Qssol. przecho.

wują się z tych wykopalisk: 25 guzów srebr-
nych, 4 połamane szczątki srebrnych zausznie,
bransoletka srebrna pleciona, 15 grubych po-
dłużnych paciorków, po części pozłacanych,  
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6 sztuk połamanych zausznie srebrnych fili-
gramowej roboty i szczątki popielnicy, Za. Dz,
Myślatyn 1.) wś, pow. zasławski, i folw.

należący do zasławskiego kluezą dóbr sławuc-
kich. 2.) M., las należący do dóbr Hałajki
(ob.). |
Myślatyn, wzgórze lesiste, miejsce znaku

tryan., pod 419 2% 40” wsch. dłg. g. F., a 509
28'41” płn. sz. g. w obrębie gm. Dynisk,
w pow. Rawa Ruska, na płd. od Dynisk.
Wzniesienie 241 m. npm. (szt. gen.). Br. GQ.

Myslatyn, niem. Meislatein, dok. z r. 1387
Muslatin, wś włośc., pow. elbląski, st, p.i dwo-
rzec kol. z Tczewa do Królewca prowadzącej
w Grueldenboden, Wś ma obszaru 139033
morg. prusk., czyli 354 ha i 98 arów, 17 dm,,
159 mk., 70 koni, 95 sztuk bydła, 62 owiec.
Roli ornej 777 morg., ogr. 12'34, łąk 28040,
pastw. 15:81, lasu 210:66. Okr. urz. stanu
cywiln. Przesmark. R. 1387 d. 19 marca na-
daje Siegfried von Bassenheim, komtur elblą-
ski, mieszkańcom wsi Muslatin| włókę łąk na
„„Lanziste dempno.'* (ob. Cod. dypl. Warm,,
II[, 167). Ks. Fr.
Myślątkowo 1.) w dok. Myszlyathkowo i

Myslanikowo, wś, pow. mogilnieki, 3 dm. 31
mk,, 7 ew., 24 kat,, 9 analf. Poczta w QOr-
chowie o 35 kil., tel. w Grębicach o 8 kil.,
st. kol, żel. w Mogilnie o 16 kil., gośc. o 9
kil. 2.) M., dom., 2185 mr. rozl., ll dm.,,
175 mk., 57 ew., 118 kat., 58 amalf. Dobra

M. wraz z Rożanną 7,208 morg. obszaru. Sta-
nowiły niegdyś własność Malczewskiego. We-
dług regestr. poborow. pow. gnieźnieńskiego
z 1580 r. Miśladkowo (w 1465 r. Myslantko-
wo), własn. Sew. Pałęckiego, miało 4 łany i
jednego zagrodnika. Pierwotnie należała do
par. Rękowczyno, lecz już w 1580 r. do paraf,
Orchowo (Lib. ben. Łask, I: 196). M. St. Br. Ch,

Myślec, wś pow. nowosądecki, wraz z dwo-
ma przys. Popowce i Łazy al. Łaziska ma 178
mk. rzym,-kat., należących do par. w Zeleźniko-
wy. Leży na prawym brzegu Popradu, u ujścia
Zeleźnikowskiego potoku, w dolinie sądeckiej.
Popowce są położone na płn. od wsi, między
dwoma małymi potokami i Popradem, Łazy
zaś na północ. W. stronie płd. podnosi się
cokolwiek teren pokryty Myśleckim lasem,
Gleba na porzeczu jest namulistą i urodzajną,
ale dla niskich brzegów rzeki wystawioną na
wylewy. Obszar więk. pos. dawniej klasz-
toru pp. klarysek w Starym Sączu, teraz fun-
duszu religijnego, ma 3 m. roli, 1 m. pastw. i
368 m. lasu, pos. mn. 823 m. roli, 148 m. łąk
i ogr., 208 m. pastw. i217 m. lasu, Jestto
bardzo dawna osada, wymieniona już w 1280
r. w dyplomie erekcyjnym klasztoru Staro-
sądeckiego (Morawski, Sądeczyzna, I, 149).
Wraz przysiołkami graniczy tu wieś na pół-
noc z Bieganicami i Porębą małą, na wschód



_828 Mys

Z Żeleźnikową wielką i małą a na płn. przez
las z Wolą Krogulecką. Mac.

Myślenice w dok. Misslimicze, nad rz. Ra-
bą przy ujściu Bysinki, z lew. brz., pod 379
32, wsch. dług. i 499 49” płn, szer., miasto po-
wiat. Galicyi zachodniej, odl. 32 klm. od Kra-
kowa. Leży w kotlinie otwartej na wschód,
w niewielkiej odległości od Raby, ale w tak

 wzniesionem położeniu, że największe we-
zbranie wody na Rabie niemoże mu zagrażać,
Do miasta prowadzą trzy bite gościńce, przy
których zabudowały się ulice, mianowicie go-
ściniee rządowy do Izdebnika, łączący się
z drogą powiatową, prowadzącą do Krakowa,
gościniec wojskowy wzorowy z Myślenie do
Nowego Targu i rządowy z Bochni. Grościń-
ee stykają się w rynku zabudowanym w czwo-
robok. (ościńcem z Krakowa i Izdebnika
zjeżdża się koło piętrowego szkolnego budyn-
ku, zbudowanego w r. 1869 za kwotę 30,000
zł, w. a. Ten budynek mieści w sobie oprócz
ośmiu sal wykładowych i pomieszkania dla
stróża, piękną salę promocyjną na piętrze, zaj-
mująca prawie cały front. Wygodny chodnik
z płyt kamiennych okrąża rynek i ciągnie się
ulicą Stradomską, położoną*przy gościńcu do
Nowego Targu. Tę ulicę przecina Bysinka,
a za jej korytem podnosi się znacznie poziom.
Trzecia ulica Kościelna prowadzi do kościoła
farnego, czwarta Kręta z rynku na wschód
wykręca się koło folwarku w Dolnej wsi, któ-

rego ogród dotyka domów blisko rynku poło-
żonych, piąta ulica prowadzi z pła.-wsch. ką-

ta rynku do ogrodu publicznego, założonego
w r. 1076, a szósta ze środka wschodniej po-
łaci rynku, powstała przy gościńcu bocheń-
skim, Te ulice są porządnie zabudowane,
brukowane i mają chodniki płytowe. Oprócz
nich jest jeszcze kilką małych i ciasnych uli-
czek, zabudowanych drewnianemi domami,
o wielkich sieniach i wysokich, częścią gąta-
mi krytych dachach. Podnoszenie się terenu
ze wszystkich stron zamyka dalszy widok,
Najwyżej wznoszą się w stronie płn.: góra Da-
lin 513 m. npm. (ob. Górna wieś), a w płd.-
wschod., po prawej stronie Raby, góra Stróża
685 m. i bliżej miasta Oklejna 677 m. npm.
Wraz z gruntami miejskiemi mają M. powierz-
chni 786 morg. i podług spisu z 1881 r. było
2,455 mk., mianowicie 2,179 rzym.-kat., 1 gr.-
kat., 8 akat. i 267 izraelitów. Stan czynny
majątku wynosi 254,246 zł. w.a., a dochód
roczny 20,680 zł. w. a. Do r. 1820 znajdo-
wał się tutaj urząd cyrkularny, przeniesiony
następnie do Wadowic. Teraz są w tem mie.
ście następujące urzędy: ©. k. starostwo,

z którem jest połączony urząd podatkowy, bu-
downiczy, katastralnyi cechowniczy z pro-
bierczym, sąd powiatowy, notaryat, rada po-
wiatowa, rada szkolna okręgowa dla powiatu  
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myślenickiego i nowotarskiego, urząd poczto-
wy, połączony z telegraficznym i szkoły: czte-
roklasowa męską i dwuklasowa żeńska. W M.
przebywa trzech lekarzy i adwokat, jest ap-
teka, kilka korzennych sklepów, kilka domów
zajezdnych małych ijeden większy, zwany ho-
telem. Najbardziej ożywia się miasto w po-
niedziałki, w ten dzień bowiem ściąga ludność
z okolicznych wsi na targi i jarmarki, eo dru-
gi bowiem tydzień jest jarmark. Prócz tego
we wtorki i piątki wieczór przeciąga przez
miasto wiele wozów góralskich, powracają-
cych z Krakowa, dokąd odstawiają deski wy-
rabiane w górach. (elom przemysłowym słu-
ży kasa oszczędności, założona 10 czerwca
1882, która w końcu roku miała wkładek
22,817 zł, w. a. na 108 książeczkach, a rozpo-
rządzała kapitałem 31,930 zł. 59 cent., huma-
nitarnym zaś Instytut ubogich, założony przez
Grzegorza Rogalę Zawadzkiego, skarbnika
nurskiego, dziedzica dóbr Stojowice, w r. 1742
w celu utrzymania 12 ubogich miejscowych,
posiadający dom murowany, 14 morg. gruntu
i 16,260 zł. kapitału. 'Ten instytut zostaje
pod zarządem gminy i posiada rocznego do-.
chodu 1620 zł. w. a, Dla rozbudzenia życia
towarzyskiego założono resursę. Bezpieczeń-
stwa mienia strzeże ochotnicza straż pożarna.
Ludność trudni się przeważnie garbarstwem i
szewstwem, liczą bowiem około 300 szewców;
dawniej kwitnęło płóciennictwo i miasto u-
trzymuje dotychczas magiel poruszany siłą
koni. Inne rękodzieła, jako to: kapelusznie-
two, sukiennictwo, rymarstwo, mydlarstwo i
kowalstwo mają po kilku przedstawicieli,
W M. utrzymuje się podanie, że pierwotnie
aż do r. 1458 stało miasto w położeniu wyż-
szem, mianowicie w tem miejscu, gdzie dziś
stol murowany kościół M. B, i ementarz, na
przedmieściu zwanem Stradomiem, Historycz-
nie można stwierdzić, że to był dawny parafialny
kościół. Pierwotnie był drewniany (Długosz
Lib, Ben. II, 144i 178). W r. 1448 wyposa-
żył w nim bogato wielki ołtarz Bożego ciała
wójt myślenicki Jan, dziedzic Zakliczyna, żup-
nik wielieki (dypl. Zbigniewa Oleśnieniego),
a tę dotacyą potwierdził w r. 1465 Jam Lu-
tek, biskup. krak, Jestto piękna, chociaż nie-
wielka budowla w stylu ostrołukowym, ob-

wiedzioną murem, Teraz odprawia się w tym
kościele nabożeństwo w dnie powszednie i
święta N. P. M.iśw. Jakóba. Na cmentarzu
kościelnym znajduje się kilkanaście pomników
zamożniejszych rodzin myśleniekich; naprze-
ciw zaś bramy kościoła rozciąga się po dru-
giej stronie gościńca otoczony sztachetami po-
wszechny cmentarz. Około r. 1475 wymu-
rowali mieszczanie (per consules et eives, Dłu-
gosz 1. c.) drugi kościół w dolinie, który uległ
zniszczeniu, albowiem w r. 1543, o czem świad-
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czy napis umieszczony nad bramą, wymuro-
wano terażniejszy w stylu odrodzenia (dr.
Łepkowski, Rocz, Tow, n. Krak., 1861, str. 275)
Później dobudowano doń dwie boczne kopulaste
kaplice. Pierwsza z nich Koniecpolskich,
wzniesiona 1638 r. dla umieszczenia cudowne-
go obrazu N. P. M., przywiezionego przez Je-
rzego ks. Zbaraskiego w r. 15990 z Wenecyi.
Ten obraz dostał się Marcinowi Gabryszowi,.
mieszczaninowi myślenickiemu, słudze książę-
cemu, który go kościołowi, darował w 1683 r.,
zaś Stanisław Koniecpolski, wojew. sandom,,
hetm, w. kor.i kasztelan krak., w umyślnie
wzniesionej kaplicy umieścił, Drugą kaplicę
zbudował 1/94 r. Oboński, O obrazie N. P.
M. czytać można w dziełach Pruszcza, Kret-
kowskiego, Ofirowiczai ks, Józefa z Olbrachcice
Bielskiego p. t. Obrona pewna w potrzebach
wszelakich N, P. M. myślenicka, Kraków 1752.
Kościół parafialny otoczony murem, obejmu-
jącym także plebanią piętrową, ma na zewnątrz
ogrojec ijest kryty blachą. Prócz tych koś-
ciołów są w Górnej wsi dwie kaplice; M. B.
Snieżnej większa i Trzeciego Upadku mniejsza,
mała kapliczka w Dolnej wsi. Wszystkie mu-
rowane. Parafia należy do dyec. tarnowskiej,
dek. myślenickiego, została erygowana 1342
r. 1 obejmuje Grórną wieś, Dolną wieś, Bysinę,
Polankę, Borzętę, Chełm i Stróżę, z ogólną

liczbą 8,697 rzym.-kat., 6 gr.-kat., 8 ewang.
i 800 izrael. Po prawym brzegu Raby, pra-
wie naprzeciw kościoła N. P. M. na obszarze
przysiołka Chełmu, znajdują się rozwaliny
starego zamczyska, Zalegają one niewielką
przestrzeń wśród lasu, na stoku górskim, pra-
wie w połowie wysokości góry i są tax zaro=
słe, że z trudnością można ich kształt zbadać.
Jestto niższe piętro czworobocznej baszty, bez
śladu okien lub otworn na drzwi, przypomi-
nające basztę w Czchowie, Mury niezmiernie
grube, złożone z nieobrobionego kamienia, gru:
zu i wapna. Zapewne była to strażnica nad
rzeką, podobna Rytrowi i pierwotnej Melszcie,
co potwierdza nazwa pobliskiej wsi: Stróża. Kto
zbudował tę warownię i jakie przeszła koleje
niewiadomo; w XVlw. był zamek juź w gru-
zach. Miasto posiada przywileje w oryginale i
generalnem potwierdzeniu z r. 1766. Podług
nich zostało założone w r. 1342. Przywilej
podług tłumaczenia z r. 1766 „(ks. kancler.
28, str. 583), drukowany w Balińskiego Sta-
rożytnej Polsce (II, str. 230) ma następującą

osnowę: „,Zeznawamy, iź mężom opatrznym i

uczciwym Hinkowi Wilhelma mistrzą gór i
drugiemu Hinkowi Pawła synom, mieszczą-
nom z Wieliczki, sołtystwo we wsi Miślimicze
ze wszystkiem prawem, nic zgoła prawa po-
żytku sobie niezachowując, przedaliśmy za

.«.„. grzywien ... gr. praskich, W tychże My-
ślimiczach prawo polskie na prawo niemieckie  
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przenosząc, dajemy tymże sołtysom zupełną
władzę i moe lasy kopać i osadzać z obydwu
stron rzeki Raby i Bysinki z łanami frankoń-
skiemi sto albo i więcej. Uwalniamy obywa
telów od płacenia czynszów na 20 lat na twar-
dym lesie, na chruście 16, a na orzy 2, która
wolność gdy wynijdzie, obywatele albo kmie-
cie na każdy rok z łanu swego będą powinni
dać 9 szkotów groszy za czynsz, jednę miarę
żyta i owsa drugą, Przydajemy sołtysowi i
ich potomkom dom rzeźniczy i wszystkie jatki
rzeźnicze, stoły szewskie i piekarskie, komo-
ry, kramice i chlebne ławy, ogrody, dom my-
śliwczy a drugi rybitwy, takźe wszelkie my-
śliwstwo ptaków, z barómi pszezół, żołądź i
bukiew na własny użytek będą mieć, jezioro
pod górą, które zwią Borzętą (obecnie nie ma
jeziora, ale jest wieś tego nazwiska) i wszyst-
kie łąki około niego leżące. Nadto jeżeliby
kiedy przerzeczeni sołtysi albo ich potomko-
wie miasto na sołtystwie budować chcieli
z przyzwoleniem naszym, będą mieć w niem
wszystkie prawa miejskie i kupieckie i skład
z obwołaniem targu. Chcemy też aby żaden
z wojewodów, kasztelanów i innych sędziów
kmieci wsi przerzeczonej o sprawy wielkie i
małe sądzić nie mają, jedno ciż sołtysi i ich
potomkowie prawem niemieckiem, t. j. magde-
burskiem. Dajemy tymże sołtysom i ich dzie-
ciom szósty denar czynszowy a trzeci rzeczy
osądzonej. Chcemy też aby ci sołtysi i ich
potomkowie po wyjściu wolności na każdą
wyprawę królestwa w lekkiem ubraniu zbroj-
nem, w pancerzu, z oszczepem, w przyłbicy że-
laznej a na koniu 6 grzywien kosztującym,
pod chorągwią kasztelana nam i naszym po-

tomkom służyć będą powinni. Ustawujemy
też, iż kasztelan krakowski człowieka swego
do wielkiego sądu, który sołtysi wedle oby-
czaju mieć mają trzykroć na każdy rok, posy-
łaó ma, któremu kmiecie na tych sądziech, za
dwa obiady jednę tylko grzywnę a sołtysi za
trzeci obiad pół grzywny na każdy rok dawać
mają, po wyjściu wolności. „Z tego przywileju
zrobili sołtysi niebawem użytek, gdyż już
w r. 1365 postanowił Kazimierz W., aby M.
posełały ławników do sądu prowincyonalnego
prawa niemieckiego na zamku w Krakowie.
Miasto rozwijało się zapewne przemysłem i
handlem, gdyż w owym czasie grunta były
uważane zą tak nieurodzajne, że Władysław
Jagiełło przez umowę z Zawiszą, bisk. krak.,
zawartą, włościan od dziesięciny snopowej
uwolnił i tylko 3 grosze z łanu płacić kazał.
Tenże król witał w M. cesarza Zygmunta lu-
ksemburskiego, jadącego z Barbarą żoną na
koronacyą królowej Zofii do Krakowa wr.
1424, ośmielając niedowierzającego mu cesa-
rza oddaniem się za zakładnika. W r. 1457.
opanowali to miasto żołdacy z Czech i Szląska
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pod wodzą Kawki i Świeborowskich, domaga-
Jąc się zaległego żołdu za wyprawę przeciw
Krzyżakom. Do nich przyłączył się Janusz
ks, Oświecimski, pragnąc w ten sposób wy-
musić na królu oddanie nabytego księstwa,
Król nakazał pospolite ruszenie i zebrało się
60,000 (Janota, Żywiecczyzna, str, 25) szlach-
ty pod wodzą Jana Tęczyńskiego, ale oblęże-
nie szło powoli, Oblężonym zbywało w koń-
eu na środkach obrony. Ponieważ poległo
około 40 szlachty, przeto ku wieczorowi za-
warto rozejm. Z tego skorzystali oblężeni,
rozebrali kościół, a rzucając kamieniami prze-
trzymali pierwszy zapał wojska królewskiego,
które się około $. Mateusza rozjechało. Tak
tutaj, jak na Zebraczej górze koło Oświecima
ina Wapiennej koło Dobczyce trzymali się ci
żołdacy prawie rok, pustosząc okolice. Gdy
im w r. 1458 odmówił sejm w Korczynie za-
płacenia żołdu, spalili i złupili M., zostali je-
dnak przez dworzan królewskich rozbici.
Część z nich, trzymająca się na Żebraczej i
Wapiennej, ustąpiła jednak dopiero po otrzy-
maniu zaległego żołdu. Zapewne niedługo po-
tem podniosło się miasto, gdyż w 1465 r. wy-
murowano nowy kościół, w 1502 r. potwier-
dził miejskie przywileje król Aleksander i
nakazał, aby od mieszczan myślenickich ża.
dnych ceł nie wybierano, W XVi XVIw.
istniała tu huta szklana, wyrabiająca wspomi-
nane przez Reja „szklenice'*, Dotychczas by-
ły M. własnością Jordanów, potomków Hinka,
który je założył. Gdy atoli ta rodzina rozro-

_sła się i spadkiem po Melsztyńskich zbogaci-
ła, przyjęła nazwisko Spytków Jordanów Mel-

 sztyńskich. Ostatni potomek tej linii Jorda-
nów Spytek na Zakliczynie i Melsztynie, wo-
jew. sandomirski, ssta przemyski i kamionec-
ki, darował dobra myślenickie wraz z wsiąmi
Łagiewniki (pow. wielicki), Pierzchowe, Bo-
rzęta, Bysina, Polanka, Stróża, Pcim, Lubień,
Krzeczów, Dolna i Górna wieś, Rudnik i
Trzebonia w r. 1557 kasztelanii krakowskiej,
chętnie tu jednak przebywał i dla siebie na
mieszkanie tak zw. nowy zamek wymurowaó
kazał. Od tego czasu nie mamy, blisko przez
sto lat, wiadomości o M. Za Władysława IV
złupili je górale pod wodzą Napierskiego a
następnie Szwedzi. Lustratorowie z r. 1664
powiadają: Mieszczanie wyprawują na okazyą
wojenną podczas pospolitego ruszenia pachoł-
ków 4, z wozem i rynsztunkiem. Dawali spra-
wę, że ab immemorabili tempore nie był usus
Żaden, aby mieli pieniądze coronationis wyda-

_ wać, ani się go od skarbu upominano. Wzglę-
dem pokłonu według zwyczaju starodawnego
JWpp. krakowscy dignitatem  castellaniam
auspieantes pewną kwotę składają. Łaźni nie
masz a ks. proboszcz grunt, na którym consi-
stebat zabrał i sobie przywłaszczył, Płacono
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z blechu 250 zł., teraz cale spustoszał, Za
zniszczeniem miasta ubyło rzeźników, jeno je-
den rzeź bije. Cech kowalski ukazał kopią
listu godnej pamięci Jp. Koniecpolskiego, ka-
sztelana krak., którym utwierdza i nadaje
consuetudines braciej cechu służące i rzemiosł
innych, t. j. ślusarzów, mieczników, bedna-
rzów, kotlarzów, nożowników, rymarzów, sto-
larzów, złotników, stelmachów, kołodziejów,
siodlarzów, powroźników, Cech szewski i
garncarski zanosi skargę, iż wielu przycho-
dniów czyli partaczów przybywa i znaczną
im szkodę wyrządza, Rybaków jest 6; powin-
ni we dni postne i maślne dostarczać ryb do
wójtostwa i płacić czynszu po gr. 15. W r.
1766 potwierdził Stanisław August przywile-
je dla miasta i przedmieść Górnej i Dolnej
wsi, jako też ustawy cechu krawieckiego i
piwowarskiego, inne zaś cechy objęto razem,
ponieważ miały niewielu przedstawicieli. Do
r. 1772 było miasto drewniane i jako staro-
stwo, zwane także krzeczowskiem (ob. Krze-
czów), należące z 13 wsiami do kasztelanii
krak., opłacało kwarty 6859 złp. Po zajęciu
Galicyi przeszły te dobra na własność Fran-
ciszki z Krasińskich, żony ks. Karola, syna
Augusta III, a następnie dziedzicznie na ks.
sabaudzkiego Carignan-Sachsen-Kurland. Oko -
ło r. 1874 dziedziczka M. ks. Augusta Mont-
lćart-Carignan ustąpiła księżnie Cecylii Lubo-
mirskiej te dobra, składające się z jedenastu
wsi: Dolnej i Górnej, Stróży, Pcimia, Lubnia,
Krzeczowa, Borzęty, Bysiny, Polanki, Kudni-
ka i Trzeboni. W herbie miasta znajdują się
na niebieskiej tarczy trzy drzewa i dwie sie-
kiery na krzyż złożone. Starowolski i Rzą-
czyński zapisują podług Długosza, że w gó-
rach Kotoń i Szczebel (nad Lubniem) doby-
wano złoto. Gleba na stokach górskich ka-
mienista, gdyż pokładem gór jest piaskowiec
gruboziarnisty ławicowy, ma porzeczu zaś,
gdzie się rozciągają grunta mieszczan i obsza-
ru więk, pos. Dolnej wsi jest namulista, lek-
ka, znaczną jednak część obszaru zajmują nie-
użyteczne kamieńce, Mimo to czynsze dzier-
żawne są wysokie, dochodzą bowiem do II zł,
w. a. z morga; robotnicy do uprawy roli przy-

bywają przeważnie ze wsi Borzęty za zapłatą
dzienną w czasie żniw do 80 ctów od sierpa,
W r. 1820 miało miasto 286 dm. i 1985 mk.;
Biarczyński (rkp. Bibl. Ossol. M 1825) nazy-
wa je lichem i niepozornem, tylko te domy

były porządniejsze, w których się mieściły
urzędy. Ponieważ żydom nie było w tem mie-
ście wolno mieszkać, dla tego mieszczanie byli
zamożniejsi, a nawet dziś jest tu mniej izraeli-
tów, jak w innych miastach galicyjskich, Za-
pewnia także Siarczyński, że w r. 1800 posia-
no w pobliżu miasta 4 morgi sosny wirginij-
skiej (pinus strobus). Por. dokumenta w Mo-
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rawskiego Sądeczczyźnie, I, 220 i in. i Kod,
Małopols., str. 401. Miasto otacza od płn.
Dolna wieś i Jawornik, od zach. Górna wieś
a za nią Bysina, od płd. duże lasy na górach
a od wsch, Osieczany. Na płn. jest kraina
podgórska, zamieszkała przez lud krakowski,
używający zwykłego temu szczepowi stroju,
mianowicie sukmany lub płótnianki, wysokich
butów i kapelusza filecowego wysokiego albo
tkanej czapki, włosy noszą krótko strzyżone,
twarz goła. Na płd. od miasta jest kraj gór-
ski, lud należy do szczepu górskiego kliszcza-
ków, nosi długie włosy, kapelusz fileowy z sze-
rokiem rondem, opasany czerwonym sznur-
kiem lub nawleczonemi na tasiemce muszlami,
gunię, zwaną tutaj hazuką, zrobioną z wełny
tabaczkowego koloru, obcisłe wełniane spodnie
i chodaki czyli kierpce. Zbójów z dawnych
podań, które przechowuje, uważa za bohate-
rów. Górale nazywają mieszkańców Dolnej
wsi i Jawornika Lachami, siebie Góralami.
Widok miasta M. zamieścił Tygodnik Illustr.
Ne 1138. Powiat myślenicki zajmuje 113366
kw. miriam., t j. 19 mil kw. i ma 80'654 mk..
rozdzielonych na 68 gmin i 44 obszarów wię-
kszej posiadłości, Znajdują się tutaj trzy mia-
sta: Myślenice, Jordanów i Maków, mające
sądy powiatowe, mianowicie pierwszy dla 36
gmin, 21 obszarów dworskich i 38,462 mk.;
drugi dla 22 gmin i 17 obszarów dworskich
z 28,951 mk.; trzeci dla 10 gmin i 6 obszarów
dwors. z 18,241 mk. Podług dat z r. 1869 by-
ło 80,930 mk., w tej liczbie 38,916 męż. i
42,014 kobiet, zatem 74 osób na kim. kwadr.
Powiat ten graniczy na płn. i płn.-wschód
z pow. wielickim, na płd.-wschód z pow. lima-
nowskim, ną zach, z wadowickim i żywieckim
a na płd. z nowotarskim i królestwem wę|
gierskiem. Pod względem układu pionowego
tylko mała płn. część należy do okolice pod-
górskich, reszta do górskich, Miasto powiato-
we leży prawie na krańcu północnym powia-
tu; najbardziej ku środkowi zbliżonem miastem
jest Jordanów. Powiat M. zajmuje górny, bieg
Raby, Skawy i źródłowiska Skawiny. Żadna
z tych rzek nie jest w tym powiecie spławną,
a z powodu szerokich koryt, które po każdem
wezbraniu zmieniają, utrudniają wielce budo-

wę dróg. Mostów prawie nie ma, rzeki prze-

bywa się w bród a dla komunikacyi pieszej
służą ławy. Obecnie przerzynają powiat na-
stępujące gościńce: południowy albo karpacki
z Żywca przez Jordanów do Limanowy, wie-

deński z Biały przez Myślenice do Bochni,
wojskowy z Myślenie do Nowego Targu, "1
sełający ramię z Jordanowa w dolinę Czarnej
Orawy na Węgrzech. Grościniec południowy i
obydwa ramiona wojskowego przecinają się
w pustem miejscu na terytoryum wsi Sko-

mielna Biała, gdzie zbudowano dom dla urzę-  
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du pocztowego. Gleba na płn. od M. jest uro-
dzajną, glinkową, na płd, zaś tylko na porze-
czach namulistą, przepuszczalną, wydająca
przy starannej uprawie żyto, pszenicę i jęcz-
mień; ale postępując tu korytem Raby i jej
dopływów, zaczyna się od Krzeczowa kraj zi-
mny, owsiany, z powodu znacznej wysokości.
Role na działach górskich są wszędzie trudne
do uprawy i nieurodzajne. Oprócz tartaków
nie ma w tym powiecie prawie żadnych fa-
bryk. Jedyny młyn amerykański mniejszych
rozmiarów znajduje się w Stróżach a browar
piwny w M. (Dolnej wsi). Głównem bogae-
twem powiatu są przeważnie świerkowe lasy,
które dostarczają głównego sposobu zarobko-
wania dla ludności. Rozdział ziemi jest nastę-
pujący: z ogólnej liczby 91,928 mr. roli przy-
pada na pos. więk. 7,235 mr., na pos, mn,
84,693 mr., to znaczy, że włościanie upra-
wiają dla wyżywienia dziesięć razy więcej
roli ornej niż dwory, którym plon nie zapła-
ciłby nakładu; na 6786 mr. łąk ma pos. więk.
614 mr., mniejsza 6,172 mr., pozostaje zatem
ten sam stosunek, z 30,625 mr. pastwisk
przypada na więk. pos. 1687, na mniejszą
28,938 mr., zatem włościanie mają prawie sze-
snaście razy tyle pastwisk eo obszary dwor-
skie. To pochodzi stąd, że do pastwisk zali-
czają zbocza górskie, będące w rzeczywistości
nieużytkami, które powstały przez zniszczenie
lasów. Lasy są prawie równo podzielone mię-
dzy dwory, posiadające 27,480 mr., t.j. trzy
razy tyle co ról, łąk i pastwisk razem, i wło-
ścian mających 25,550 mr. Na obszarach
dworskich prowadzą w dobrach makowskich,
dawniej St. Genois teraz arcyks, Albrechta i
myślenickich ks, Cecylii Lubomirskiej gospo-
darstwo wrębowe, o ile poręby dadzą się orać,
zresztą gospodarstwo dzikie (plądrujące); wło-
ścianie mają przeważnie gminne, nierozdzielo-
ne lasy i nie prowadzą w nich żadnego gospo-
darstwa, ale wyrębują drzewo stosownie do
potrzeby. Od r. 1870 podniosła się cena drze-
wa w tym powiecie, ale i lasy znacznie prze-
trzebiono. Podług dat statystycznych z r.
1871 przyniósł podatek gruntowy ordyn.
z dodatkami */, i 1, pobieranemi na rzecz
państwa w całym powiecie 47,338 zł. 68 ent.
Ślub wypadał | na 60 par, urodziny na 26
par, zgon | na 44 mk. Lud wiejski jest w 0-
góle rosły, trzeźwy i przemysłowy, górale
odznaczają się inteligencyą, prawie wszyscy
umieją czytać. W okolicy Rabki często poja-
wia się u ludu rozdęcie gardła, wola, Lud ni-
gdzie nie kopie studzien, ale czerpie wodę

z naturalnych źródeł lub z potoków. Urodzaj-
ność gleby, niemniej jak stosunki klimatyczne
wywierają znaczny wpływ na ludność oby-
dwóch części tego powiatu. Lud na północy
Jest zamiłowanym w koniach rosłych i oddaje
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się szczególniej uprawie roli, a głównem jego
narzędziem przy zbiorach jest sierp. Do robo-
ty na większych obszarach najmuje się za go-

tówkę, na dnie, a do pracy, przy której Śpie-
wa pieśni wesołe o szybkim takcie, przycho-
dzi ze wschodem słońca. Kobieta nie pali
fajki i końmi się nie zajmuje. Góral oddaje
się uprawie roli tylko z konieczności, najmuje
się zazwyczaj tylko na odrobek, t. j. za ziarno
wzięte w zimie i na przednówku, które dwory
w znacznej części na miejscu spieniężają, albo
za paszę dla bydła; przychodzi do roboty pó-
Źno i robi powoli; pieśni mają smętną nutę a
także taniec jest odmienny; często kobiety po-
wożą i jeżdżą konno po męsku, a nawet palą
zarówno z mężczyznami krótką, okutą blachą

lulkę, której góral nigdy z ust nie wypuszcza.
Konie chowają starannie, są małe, ale nie dla

osobnej rasy, lecz dla wczesnego zaprzęgania
do ciężkich wozów. Te u podgórzan są wiel-
kie, często o żelaznych osiach, u górali długie,
wązkie i całe drewniane. Mac.
Myślewicze,wś włośc., pow. wilejski, w |

"okr. pol. gm. Mołodeczno, okr. wiejski Ra-
jewszczyzna, o 8 w. od gminy a 25 w. od m.
Wilejki, przy b. dr. poczt. z Mołodeczna do
granicy pow. mińskiego, 6 dm., 57 mk,
Myslewo al. Myśliwy, wś i fol., pow. słucki,

przy drodze nieświeskiej, pomiędzy ws. Ra-
. kowiczeiSławków, o 1 milę na płn, od Nie-

świeża, ma 10 osad; miejscowość bezleśna,
płaska, grunta dobre. Folw. należy do ordyna-
cyi nieświeskiej, ma przeszło 153 mr. obszaru.
Myślewszczyzna, wś, pow. klimowicki,

gm. rodniańska, 17 dm., 115 mk.
Myślęcin, dawniej Myślęcina, wś, pow. gnie-

Źmieński, 9 dm., 58 mk., 10 ew., 48 kat., 20
analf, Poczta, tel. i st. kol. żel. w Gnieźnie
© 8 kil., gośc. o 8 kil. Według regest. pobor.
z 1580 r. M. należał do dóbr Jerzego Latal-
skiego, wojewodzica poznańskiego, i miał 3 ła-
ny kmiece. W skład tych dóbr wchodziły pra-
wie wszystkie wsie składające par. Dębnica, a
mianowicie Dębnica (Wielka i Mała), Owiecz-
ki, Brzozogaj, Opieczyce, Pempice, Nowa Wieś,
Bulino, Strzychowo (Paw., Wielk., I, 144).

Myślęcinek, dom., pow. bydgoski, 1429
mr. rozl., 12 dm., 195 mk,, 88 ew., 107 kat,,
54 amalf., browar i młyn. Poczta, tel. i st.

kol. żel, w Bydgoszczy o 5 kil., gość. fa miej-
seu. W 1881 r. rozkopano tu cmentarzysko
przedhistoryczne. Według regestrów pobor.
z 1588 r. wś Miśleczino miała dwóch właści-
cieli Stanisława Myślęckiego (1 łan, 2 zagr.)
i Trzebieńskiego (3 zagr.). Br. Ch„—M, St.

Myślęta, niem. Meischlitz, dok, Meuslitz, do-
bra ryc., na pol.-prus. Mazurach, pow, nibor-
ski, st. p. Uzdowo, 3 kil. odl., okr. urz. stanu
cywil. Uzdowo, mają obszaru 893 ha, miano-
wicie: 726 ha roli or. i ogr., 39 łąk, 49 past,, 
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68 boru, 12 nieuż. W miejscu jest gorzelnia i
cegielnia. W 1856 r. 61 mk. M, istniały już
r. 1544 (ob, Kętrz., O ludn. pol., str. 302).
R. 1544 odstąpił Albrecht Fink z Zybułtowa,
sędzia ziemski, Fryderykowi v. Olsnitz, mar-
szałkowi nadwornemu, W. Turzę z 80 włóka-
mi i puste majątki Myślęta i Prusy z 82 włó-
kami za Frygnowo z 60 i Korsztyn z 2 wł.
(Kętrz., str. 299). Kś, Fr.

Myśli 1.) zaśc. szl., pow. dzisieński, w 3
okr. pol., o 9 w. od Dzisny, I dm., 2 mk. kat,
2.) M., zaśc. na praw. brz, rz. Wyni, pow.
słucki, w okr. pol. kopylskim, par. dawniej
Bobownia, dziś Kopyl, przy dr. ze wsi Rżaw-
ki do fol, Leonowa, ma 15 osad; miejscowość
dość leśna, grunta dobre, A. Jel.

Myśliborskie Holendry, kol. nad rz. War-
tą, pow. koniński, gm. Golina, par. Konin
(ewang.), odl. od Konina w. 13, dm. 8, mk.
64, obszaru 142 mr.; ludność niemiecka.

Myślibory, wś szlach, i włośc. nad rz. Bu-
giem, pow. ostrowski, gm, i par. Nur. W 1827
r. 8 dm,, 46 mk,

Myślibory, przys. nad rz. Uszycą, pow.
uszycki, okr. pol, Dunajowce, gm., par. i st. p.
Mińkowce, przy drodze z Minkowie do Krusz-
kowiec, 68 mk., 120 dz, ziemi; kamieniołomy.
Należał do klucza mińkowieckiego Ignacego
ze Sciborów Marchockiego, dziś rządowy.

Myśliborz 1.) wś i os. młyn, nad odnogą
Warty, pow. koniński, gm. Golina, par, My-
śliborz, odl. 15 w. od Konina, 3 w. od szosy
poznańskiej i 3 w. od rz, Warty. Posiada ko-
ściół par. mur., dom schronienia dla 4-ch ubo-
gich (?), 37 dm., 359 mk. W 1827 r. było tu
30 dm. i 344 mk. Obszar wynosi 781 mr.,
gleba pszenna. Folwark był tu poprzednio,
lecz został rozparcelowany. Przed pareelacyą
wś miała 42 os. i 212 mr.; folw. 555 mr., 17
bud. mur: i 1l drewn, Do M. należały Holen-
dry Myśliborskie, wś, os. 8 i 141 mr. gruntu,
Akta konsystorskie z 1438 r. wspominają ko-
ściół M. jako dawno istniejący z powodu ukła-
du o dziesięciny z Pątnowa między plebanem
z M. a Janem z Lichenia, wojew. brzesko-ku-
jawskim. W XVIi XVII w. M. był własno-
ścią Żychlińskich, wtedy to na miejsce dre-
wnianego wzniesiono obecny murowany ko-
ściół, który przez Rocha Zychlińskiego, dzie-
dzica M , został obrócony na zbór protestaneki
i oddany kaznodziei luterańskiemu. Wizyta
w 1608 r. odbyta świadczy, iż zmiana ta za-
szła przed 30 laty. Kiedy powrócono kościół

katolikom, niewiadomo. Według Lib. Ben.
Łask. (t. I, 292) do kościoła należały trzy
place: jeden z ogrodem dla proboszcza, drugi
dla wikarego, trzeci dla zakrystyaną. a prócz
tego grunta w trzech częściach, dodatkowe ka-
wałki (przymiarki) i łąka w lesie. M. par.,
dek. koniński, 960 dusz. 2.) M., wś i folw.
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pow. opoczyński, gm, Machory, par. Żarnów,
odl. 21 w. od Opoczna. Ma 25 dm., 175 mk.,
1258 mr. ziemi dwors. i 214 mr. włośc, Folw.
należy do dóbr bar. Frenkla, Są tu pokłady
kamienia piaskowca i rudy żelaznej. W 1827
r. 12 dm., 1638 mk. Do dóbr M. należała kol.
wieczysto-czynsz, Władysławów (310 mr.) i
wś Widuch al, Buhaj (8 os. i 74 mr.), W XV
w. dziedzicem Jan Giżycki h. Grozdawa, Z 4-ch
łanów kmiecych pobiera dziesięcinę arcyk.

gnieźnieński, z innych łanów idzie na preben-
dę turebską przy katedrze sandomierskiej, fol-
wark zaś, karczemny łan i zagrodnicy oddają
miejscowemu plebanowi (Dług.I, 350). We-
dług Lib. Ben. Łask. (I, 624) dziesięcina ta
szła dla wikaryuszów i miała 6 gr. wartości.

Myśliborzyce, wś nad rz. Wisłą, pow, li-
pnowski, gm. Brudzeń, par. Rokicie, odl. o 37
w. od Lipna, Posiada szkołę początkową, ma
12 dm., 192 mk., 75 mr. gruntu. W 1827r. 13
dm., 96 mk. W 1789 r. M. wraz z wsiami
Ostrowo 1 Więcławice należały do Piotra
Paprockiego.

Myśliez, jez. na odludnem Polesiu pow, mo-
zyrski, śród rozlanych wód rzeki Świnowo-
da, wąskie ale długie na */, wiorsty. 4. Jel,

Myśliki al. Frelichy, niem. Miszlicken al.
Frólichen, wś na pol.-prus, Mazurach, pow.
jańsborski, st. p. Biała, okr. urz. stanu cywil.
Belczące. R. 1471 nadaje Zygfryd Flach v.
Schwarzburg, komtur baldzki, Jakubowi My-
ślikowi na prawie magd, 12 wł. w M., wolnych
od dziesięcin i tłoki, z obowiązkiem 1-ej służ-
by. Dan w Piszu (ob. Kętrz., O ludn, pols,,
str. 431). Kś, Fr.
Myślikowszczyzna, fol. szl., pow. oszmiań-

ski, w 2 okr. pol., o 68 w. od Oszmiany,
1 dm., 11 mk, katol.
Myślin 1.) Dzwierżno, wŚ nad rz, Lutą,

pow. sierpecki, gm. Stawiszyn, par. Poniato-
wo, odl, o 23 w. od Sierpca. Ma 3 dm., 30
mk., 96 mr. gruntu dobr., 20 nieuż. 2.) M--
Kocewo, wś nad rz. Działdówką, pow. sierpec-
ki, gm. Stawiszyn, par. Poniatowo, odl. o 22
w. od Bierpca. Posiada wiatrak, 9 dm., 114
mk., 486 mr. gruntu dobr., 48 nieuż. W 1827
r. 2 dm., 21 mk. 3.) M.-Wątróbki, wś i fol.
nąd rz. Działdówką, pow. sierpecki, gm. Sta-
wiszyn, par. Poniatowo, odl. o 23 w. od Sierp-
ca, Posiąda urząd gm., liczy 31 dm,, 357 mk.,
871 mr, gruntu dobr., 152 nieuż. W 1827 r.
27 dm., 200 mk. Br, Ch,

Myślin al. Myśliwy, wś cerkiewna, pow.
włodzimierski, w pobliżu rz. Lipy, na płd.-
wsch. od Horochowa; ob. Pamiat, Kij. Arch,
Kom,, t. 2 IB.

Myślina, część wsi Krasiejów, w pow.
opolskim,

Myśliny, rzka, wpada do rz. Buczy pod
wsią Rubieżówką, pow. kijowski. E, R.
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Myśliszewka huta, pow. radomski, gm.
Gzowice, par. Radom. W 1827 r. 9 dm., 97
mk. Spis wsi z 1881 r. nie wymienia już tej
miejscowości,

Myśliszowice, wś włośc., pow. radomski,
gm. Gzowice, par. Radom, odl. 10 w. od Ra-
domia. Posiada szkołę początkową, 43 dm.,
304 mk., 707 mor. W 1827 r. 19 dm., 250
mk. Wspomina tę wieś Długosz (t. III: 264).
Folw. istniejący przy tej wsi i mający 1728
mor. obszaru, zostął przed 1866 r. rozprze-
dany na części 72 kolonistom.

Myśliwce 1) wś rządowa, pow. dzisieński,
w | okr. pol., o 6 w. od Dzisny, 2 dm., 24
mk, praw. 2.) M., ob. Mysłowce.
Myśliwczów, dok. Mysłyczow, wś i folw., pow.

noworadomski, gm. i par. Wielgomłyny. Le-
ży na drodze z Przedborza do Sielnicy. WŚ
ma 12 dm. 208 mk. W 1827 r. 15 dm.,, 175
mk. Istnieje tu źródło wody mineralnej,
Wspomina tę wieś Lib, Ben. Łask, (IT: 207 i 208)
jako leżącą w par. Wielgomłynyi tamże dającą
dziesięcinę. F'ol. M. z nomenk. Józefów, wsie: M,
Bogusławów i Maksymów, rozl. mr. 1898, gr.
gr. Or. i ogr. mr. 751: łąk mr. 90, pastwisk
mr. 22, lasu mr, 977, nieuż. i place mr, 56,
bud. mur. 9, z drzewa 13. WŚ M. os. 17,z
gr. mr. 181; wś Bogusławów os, 25, z gr. mr.
262; ws Maksymów os. 12, z gr. mr. 70. Do-
bra M. należały dawniej do Chłapowskich i
miały 5,300 mr. obszaru. Br. Ch.

Myśliwiec, niem. Mislewitz, dok. Meselwitz,
Metzelbitz, Miselwitz, dok. 1667 Myschling, wś,
pow. chełmiński, st. p. Wąbrzeźno, tamże
par. kat. i ew., 0 / milodl., szkoła ew. wmiej-
scu. M. ma 2588, mr. obszaru, 113 bud., 69
dm., 537 mk., 238 kat., 289 ew. Tutejszy okr.
urz, stanu cywiln. liczył w 1880r. 1279 dusz,
M. był najprzód domeną krzyżacką, potem wła-
snością bisk, chełmińskich, Według ksiąg
szkodowych z r. 1414 został M, w wojnie cał-
kiem zniszczony. Wizytacya Strzesza z r.
1667 donosi, że tu dawniej było 12 gburów
(emethones), którzy według starego zwyczaju
płacili każdy | korzec żyta i tyleż owsa od każ-
dej posiadłości (ex quolibet agro cmethonali).
Ale obecnie wieś ta spustoszona, lasem zarosła
(modo desolatus locus et silvis impeditus). Nie-
które wykarczowane części dzierżawili mie-

szczanie na uprawę, Z inwentarza biskupstwa
chełmińskiego, w r. 1731 spisanego dowiaduje--

| my się, że M. liczył wtedy 12 włók. Grospoda-

rze mieszkają za prawem na lat 40 od r. 1725
14 czerw, licząc. Płacą rocznie czynszu 300

złotych. 'Te pieniądze powinni płacić na
święty Marcin bez wszelkiej trudności pod
utratą prawa. Szarwarkują o swej strawie we
Żniwa z każdej włóki sierpem i kosą po dni
dwa, gnój wożą z włóki dzień jeden, Do Te-
runia albo do Grudziądza powinni wywieźć
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zboża korcy 90 wąbrzeskiej miary, piwo na
. wesela, chrzeiny, żniwa, pogrzeby i podczas
stawiania budynków z wiadomością dworską

warzyć wolność mają, Wódkę zaś tylko zam-
kową brać powinni, tak jak karczmarze (ob.
manuskrypt w Pelplinie), Po sekularyzacyi
dóbr kościelnych wydał rząd pruski wś tę
dotychczasowym dannikom i zagrodnikom na
własność, Kś, Fr.
Myśliwstwo: al. Budy (ob.), niem, Jagd-

haus, pow. wałecki. Dla uzupełnienia dodaje-
my, że wś ta obejmuje 8062 mr. i że 1868 r.
liczyła 517 mk., 454 ew., 59 kat., 149 bud.,
między tymi 58 dm.; szkoła w miejscu, par.
kat. Sypniewo, ew. Zamborst; podatek od
gruntu 168 tal., od bud. 41 tal. Okr. urz, sta-
nu cywiln, Brzeźnica. Kś, Fr.

Myśliwszczyzna, ob. Zuczniki,
Myślniew 1.) wś, pow. ostrzeszowski, 44

dm., 368 mk., 9 ew., 359 kat., 157 analf, Po-
czta i tel, w Kobylejgórze o 2 kil.; gośc. i st.
kol. żel. w Ostrzeszowie o 8 kil. Posiada ko-
ściół filialny par. w Kobylejgórze, do którego
należy 514 dusz. 2.) M., dom., 8324 morg,
rozl.; 8 miejsc.: a) M,, dom.; folwarki: b) Dą-
browa, c) Ferdinandshof; 11 dm., 121 mk., 51
ew., 70 kat., 55 analf, Dobra M. były daw-
niej własnością B. Dębskiego M, St.

Myslowitz, niem., ob. Mysłowice.
Mysłaków, wś, folw. i os. młyn nad rz.

Skierniewką, przy ujściu jej do Bzury, pow.ło-
wieki, gm. Nieborów, par, Bednary, odl. 4 w.
od Łowicza, 8 w. od Bednar. Posiada szkołę
począt, ogólną, 96 dm., 683 mk, Folw., stano-
wiący wieczystą dzierżawę należącą do dóbr
Nieborów, ma 9 dm.,, 635 morg. obszaru (258
mr. roli, 131 mr. lasu). WŚ ma 94 osad, 907
mr. ziemi, 87 dm. i 663 mk, Do szkoły uczę-
szcza 76 dzieci. M. został nabyty przez ka-
pitułę łowicką wraz ze wsią Łupia (dziś Ar-
kadya) za nieoznaczoną w akcie sumę (emptas
per ipsum capitulum pro certa summa pecunia-
rum, Lib. ben. Łask., II: 545). Kmiecie M.
płacili kapitule 6 marek czynszu rocznego,
młyn dawał cztery do pięciu marek dochodu.
Tak podaje dokument, zamieszczony w zbio-
rze Łaskiego sród przywilejów i nadań kole-
giaty łowickiej, Przy opisie par. Bednary po-
wiedziano znowu (II: 269), iż sołtys z M. daje
na mocy postanowienia arcyb Jakóba z Sienna
jedną markę zamiast dziesięciny, kmiecie zaś
zamiast mesznego i kolendy po 2 grosze z łanu
i daniny zbożowe (maldratae) na stół arcybi-
skupi. Br.Ch.
Mysłakówko al. Mysłakowo małe, wś, pow.

lipnowski, gm. Osiek, par. Ligowo, odl. o 23
w. od Lipna. Ma 12 dm., 131 mk, 416 mr.
gr. dobr. 1172 mr, nieuż. Należy do drobnej
szląchty. W 1827 r. 17 dm., 119 mk, W 1789
r. wysiewano tu 92 korcy żyta. Właścicie- 
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lami byli Mysłakowscy i Ligowscy, Propi-
nacya przynosiła 60 złp.
Mysłakowo (Wielkie), wś pad rz. Czernicą,

pow. lipnowski, gm. Osiek, par. Ligowo, odl.
o 23 w. od Lipna. Ma 19 dm., 149 mk., 419
mr, gr. dobr., 12 nieuż. (w tem 20 mr. włośc).
W 1827 r. 15 dm., 100 mk. Fol. M. Wielkie
lit. B. w gm. Skępe ma 261 mr. obszaru, 7
bud.; pokłady torfu.
Mysławczyce, wś i fol. nad rz, Szreniawą,

pow. pińczowski, gm. i par. Kościelec, odl. 28
w. od Pińczowa, W 1627 r. wś duch., 19 dm.,
128 mk, Wś ta stanowiła posiadłość prepo-
zytury $. Michała w Krakowie i płaciła dzie-
sięcinę na rzecz archidyakona katedry kra-
kowskiej. W XV w. było tu 5 łanów kmie-
cych. Szezegóły ob, u Długosza, t, 1: 75 1 586.
Por. też Kod. dypl. Małop., 47. Fol. podu-
chowny, mający 281 mr. obszaru, został nie-
dawno przez rząd sprzedany za 26,764 rs,

Mysłoboże, ob. Misłoboże,
Mysłonin, wś, ob. Stara-Huta.
Mysłów 1.) wś i kol., pow. będziński, gm.

Koziegłowy, par. Koziegłówki. Ma 650 mk.,
64 dm., ziemi 620 mr. W 1827 r. było 65 dm,,
401 mk. W XV w. M. miał 27 łanów kmie-
cych, z których dziesięcinę dawano kościołowi
w Targoszycach. Dziedzicem był Jan Kozie-
głowski (Dług. LI, 193). W ostatnich czasach
obszar fol. rozdzielony był na kilka drobnych
części. 2.) M., wś, pow. łukowski, gm. Mysłów,
par. Wilezyska, odl. 28 w. od Łukowa. Ma
41 dm., 420 mk., 457 mr. Dobra M. przed
1882 r. miały 4674 mr. obszaru, lecz w sku-
tek działów uległy rozdrobnieniu, Obecnie do-
bra te składają się z wsi: M., Ksawerynów,
Wola-Mysłowska, Osiny, Kamień i Gródź,
rozl. mr. 1198, a mianowicie: gr. or. 1 ogr. mr.
545, łąk mr. 264, past. mr, 7, lasu mr. 338,
nieuż. i place mr, 49; bud. mur, 6, z drz, 31;
płodozmian 12-polowy; jest młyn wodny, po-
kłady torfu. WŚ M. os, 58, z gr. mr. 483; wś
Ksawerynów os. 12, z gr. mr. 269; wś Wola
Mysłowska os, 35, z gr. mr. 106; wś Osiny
os. 17, z gr. mr. 388; wś Kamień 08, 33,z gr.
mr. 225; wś Gródź os. 22, z gr. mr. 461. M.
gm. graniczy z gm. Prawda i Miastków, ma
3844 mk., rozl. 17,854 mr.; sąd gm. okr. l
w Miastkowie o 11 w., st. p. Żelechów, urząd
gm, we wsi Ciechominie, od Łukowa 307, w.,
od Siedlec 44*/, w. odl. W skład gm. wcho-
dzą: Baczków, Bronisławów, Celej, Ciechomin,
Ciechomska-Wólka, Grórka, Gózdek, Gródź,
Guzówko, Jagodne, Kamień, Kamionka, Kru-
pa, Ksawerynów, Lisikierz, Ludwinów, Łom-
nica, Mysłów, Mysłowska-Wola, Osiny, Po-
wały, Świder, Wilczyska iWnętrzne, Br. Ch.
Mysłów, rus, Mysliw, wś, pow. kałuski, 10

kil. na wsch. od sądu pow., urz. poczt., st. kol.
i tel, w Kałuszu. Na płd.-zach, leży Rypian-
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ka, na płn.-żach. Wistowa, na płn. Bednarów,
na wsch. Majdan, na płd,-wsch. Zagwoźdź
(3 ostatnie miejscowości w pow. stanisławow-
skim). M. leży w dorzeczu Dniestru za pośre-
dnictwem Łukwi. Wchodzi ona tu z Rypian-
ki a płynie przez środek zach. części obszaru
na płn,-wsch, do Bednarowa i przyjmuje
w obrębie wsi małe strugi z obu boków.
Wzdłuż granicy wsch. płynie dopływ Łukwi,
Łukawica, w tym samym kierunku i wchodzi
do Majdanu przyjmnjąe z lew. brz. w obrębie
wsi małe strugi. W dolinie Łukwi leżą zabu-
dowania wiejskie (cerkiew na praw. brz. rze-
ki). Płd,-wsch. część obszaru lesista (las Pa-
ryszcze na płd.-wsch.). Własn. więk. rząd.;
własn. mn, ma roli or. 630, łąk i ogr. 1288,
past, 215 mr, W r. 1880 było 760 mk. w gm,
(między nimi 15 obrz. rz.-kat.). Par. rz.-kat,

w Kałuszu, gr.-kat. w Rypiance. We wsi
jest cerkiew pod wez. Ś, Mikołaja, szkoła fi-
lialna i kasa pożycz. gm. z kapit. 180 zł. w. a.
Za czasów Rzpltej należała wś do dóbr ko-
ronnych i starostwakałuskiego, w ziemi halie-
kiej. W lustracyi z r. 1765;.(rkp., Ossol. M
1892, str. 15) czytamy: ,,Wś M. według pro-
dukowanego inwentarza importuje na rok in-
trary 1287 złp. 6 gr. 3 den. Arendy karczem-
nej z porękawicznem wypłaca zł, 805, która
suma do powyższej generalnej wchodzi, W tej
wsi są ludzie nazwiskiem kniązie, Według

opisu inwentarzów na łanach 2 siedzą. Prawa
swego nam nie pokazywali, twierdząc, że im
per hostilitatem zginęły. Jednak z tychże ła-
nów płacą, podwody odbywają, brogowszczy-

znę i inne podatki płacą”, Lu. Dz,

Mysłowa (w dok.! Miałowa), wś po obu

brzegach rz. Zbrucza, w pow. starokonstanty-

nowskim, na płd. wsch. od Zbaraża a na płd.
w pobliżu Wołoczysk. Druga połowa tej wsi,
oddzielona od pierwszej przez kordon granicz-
ny, leży w pow. skałackim w Galicyi. Ob.
Arch. J. Z. R., cz. VI, t. 1: 235.

Mysłowa, wś nad Zbruczem, pow. skałacki,

leży w okręgu granicznym, nad samą granicą

od Podola rossyjskiego, 45 klm. na płd. od

Podwołoczysk, których jest prawie przedmie-

ściem. Graniczy na płd. z Orzechowcem, Qzer-

nielówką i Kaczanówką, na zach, z Mołcza-

nówką a na płn. z Zadnieszówką. Obszar dwor.
gr. or. 24, łąk 330, pastw. 1, lasu 74 mr.;

włośc, gr. or. 502, łąk 127, past. 176 mr.; ludn,

rz-kat, 247, par. Kaczanówka, gr.-kat. 324,

izr. 18, par. Staromiejszczyzna, szkoła filialna,

kasa pożyczk. z kap. 1832 zł. w. a.,; sąd pow.

Nowe Sioło, urząd poczt. i tel. na st. kolei żel,

Karola Ludwika w Podwołoczyskach. Z. £.

Mysłowce al. Myśliwce, WŚ włośc., pow.
dzisieński, w 4okr, pol., gm. Jazno, okrąg
wiejski Kuryłowicze, 8 dusz rewiz.  
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Mysłówek, wś, pow. łęczycki, ob, My-
słówka,

Mysłowice, niem. Mysłowitz, mko nad rz.
Przemszą, przy ujściu Brynicy, pow. kato-
wieki, dawniej bytomski, Leży na samej gra-
nicy królestwa polskiego, naprzeciwko Mo-
drzejowa (w pow. będzińskim), z którym łą-
czy się przez most drewniany, długi 840) stóp,
przechodzący po nad Przemszą i nadrzeczną
doliną. Odl. 10 klm. od Katowie, 23 klm, od
Oświecimia, a 197 od Wrocławia. Posiada ko-
ściół par. kat. murowany i drugi św. Krzyża,
synagogę, szkołę katol., ewang. i żydowską,
stacyą pograniczną kolei żel. górno-szląskiej,
połączoną ze stacyą kolei północnej w Szczą-
kowie (w Galicyi), komorę celną, stac. poczt.,
tel., szpital na 20 łóżek, młyn, tartak i liczne
zakłady górnicze i fabryczne, na obszarze
miejskich gruntów. Ludność M, wynosiła 312
dusz w 1775 r., w 1825 r. wzrosła do 1,205,
w 1850 r. liczono 2,759, w r. 1861 r. 5,381,
w 1875 r. 6,657 mk, Obszar miasta wynosi
70 morg., a terytoryum do miasta należące
2160 morg. M. leżą śród wyżyny (792 stóp
npm.), bogatej w płody mineralne, jak węgiel,
rudy żelazne, piaskowiec i nieco gliny ognio-
trwałej, Obszar miejski dzieli się na sześć
części: Koziniec, Zabłocie, Zabolina, Ostatki,
Kamieniec i Miejskie i składa się z 118 od-
dzielnych posiadłości. Gleba nieurodzajna,
wydaje kartofle, żyto i owies. Handel jest
dość ożywiony skutkiem połączenia M. droga-
mi żelaznemi z Oświecimem, Krakowem, Ka-
towicami, Przemsza służy za drogę wodną do
spławu drzewa, desek, glinki i węgli. Dro-
gi bite łączą M.z Tarnowicami i Brzezinką,
Na obszarze gruntów miejskich znajdują się
liczne kopalnie węgla, rudy żelaznej i pias-
kowca. Według dokumentu, którego orygi-
nał znajduje się w archiwum hr. Mieroszew-
skich w Krakowie, M. otrzymały przywilej
miejski w 1360 r. od Mikołaja, ks. opawskie-
go i raciborskiego, na prośbę dziedzica tej wsi
Ottona z Pilcy. W 1483 r. przeszły M. w po-
siadanie ks. cieszyńskich, a w r. 1517 Kazi-
mierz II, ks. cieszyński, sprzedał je wraz
z Pszezyną Aleksemu Turzonowi z Bethlen=
falva, Dobra M. obejmowały wtedy miasto
M. i wsie: Rozdzień, Bogucice, Kuźnica, Zała-
zy, Brzezinki, Brzęczkowice, Dzienkowice
z trzema pustkami: Jazwiec, Koziniec i Szopie-
nice. Jan Turzo sprzedał w 1586 r. M. z czę-

ścią dóbr Stanisławowi Salomonowi z Bene-
dyktowa, a druga część przeszła w ręce Ka-
mińskich. Po różnych kolejach M. dostają

się Mieroszewskim. Krzysztof Mieroszewski
zjednoczywszy drogą spadku i kupna dobra
mysłowskie, a niemając potomstwa, chciał za-
łożyć szkołę rycerską, lecz, gdy napotkał tru-
dności, założył w dobrach tych ordynacyą, na
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którą otrzymał zezwolenie cesarza Leopolda
w 1679 r. Pierwszym ordynatem był Jan Krzy-
sztof Mieroszewski, od 1679 do 1755 r., sę-
dzia ziemski i starosta grodzki ks. siewier-
skiego, od 1740 r. hrabia na Mysłowicach. Or-
dynacya ta trwała do 1839 r., w którym M.,
na mocy uchwały familijnej, sprzedane zosta-
ły Maryi v. Winkler. Z zabytków przeszło-
ści przechowały się tylko dwa kościoły, pa-
rafialny istniejący już w 1895 r., w stylu ro-
mańskim, z czworoboczną dzwonnicą i dru-
gi kościół św. Krzyża, istniał już w 1669 r.
Szkoła katolicka wybudowaną została w 1827
r. Uczęszczało do niej w 1860 r. 498 dzieci.
Par. M,, dek.t. n., miała 1869 r. 12,130 kat.,
868 ewang.. 1040 izr. Dek, mysłowiecki dyec,
wrocławskiej miał tegoż roku 54,709 kańt.,
5,182 ew., 2,709 izr. w 7 parafiach: Bogu-
czyce, Chorzów, Dzieckowice, Katowice, Kró-
lewska-Huta, Mysłowice, Rozdzien. Co do prze-
szłości M. por. kod. Małop. (402), Długosz
(Lib. ben. II: 203) i niem. monografią dr. J.
Lustig'a: „Geschichte der Stadt Myslowitz*
(1867 r.). M. dobra składają się z zamku, ob-
szaru wiejskiego, zakładów fabrycznych i la-
sów. Zamek, stanowiący rezydencyą właści-
cielki dóbr, leży w pięknej okolicy, o 2*/, mili
od miasta. Do zamku należy 64 mr. roli, 96
m. łąk, 15 m. ogrodu, 57 m. zagajn. i 1104
m, lasu. Grospodarstwo folwarczne nie istnieje.
Na obszarze wiejskim, mającym 623 m. roli,
253 m. łąk, 110 m. ogrodów, mieści się 31 za-
grodników i 68 komorników. Gleba licha,
stąd ludność biedna, Na obszarze dóbr ist-
niały już w 1861 r. liczne zakłady fabryczne,
huty cynkowe i żelazne, a śród lasów domi-
nialnych (1104 morg.) powstąwały liczne ko-
palnie węgla. Dziś przemysł górniczy i fa-
bryczny rozwinął się tu niezmiernie. Ognis-
kiem przemysłu górniczego jest miasto Kró-
lewska huta, niem. Koenigshuetie, o której tu
podamy niezamieszczone we właściwem miej-
scu szczegóły. Kuźnice tutejsze zostały zało-
żone przez rząd pruski w 1802 r. Około 1840
r. była to os, górnicza, mająca 41 dm, i 778
mk. Mieścił się tu wtedy królewski zarząd
górniczy. Kilka wielkich pieców i kuźnie
wyprodukowało w r. 1840 r. 69,549 centn,
surowcai 10,886 centn. odlewów żelaznych,
Cynkowa huta w pobliskich Łodygowicach
wydała 14,080 centn. cynku, Miejscowe po-
kłady węgla dostarczyły 232,000 tonny na u-
żytek zakładów. Istniała wtedy tu szkoła
ewang., szpital na 100 łóżek i zakład kąpieli
mineralnych Amalienbad zwany.  Rozszerza-
jąca się i wzmagająca w ludność osada wcią-
gała w swój obręb terytorya sąsiednich wio-
sek, jak: Łagiewniki i Swiętochlowice, w któ-
rych powstawały coraz to nowe kopalnie wę-

_ glai zakłady fabryczne. W 1850 r. na grun-  
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cie wsi Łagiewnik powstaje kościół par. kat.
i parafia otrzymuje nazwę Królewskiej Huty.
Istnieje wtedy już kościół ewang., dwie szko-
ły ewang., synagoga. Gdy w 1855 r. Króle.
wska Huta ma 779 mk., Łagiewniki górne 897,
Łagiewniki dolne i średnie 2099, 5więtochlo-
wice 2,0006 mk., to już w 186] r. wzrosła lud-
ność w K. Hucie na 1076 mk. w Łagiewni-
kach górnych na 2,805, dolnych i średnich
2,875 a w SMwiętochlowicach na 3,508 mk.
W osadach i koloniach, należących do nowo-
utworzonej par. w Królewskiej Hucie, a po-
wstałych na świeżo wyciętych lasach, jak:
Pniaki, Lipiny, Chropaczów, Górny Hajduk,
Charlottenhof, ludność z 4222 w 1855 r.
wzrosła na 7,443 w 1861 r. W 1869 r. wpro-
wadzano w Król. Hucie zarząd miejski. W 1870
r. Król. Huta miała 19,596 mk., aw 1875r.
26,082 mk. Szybki ten wzrost zawdzięcza
miasto najpotężniejszemu na Szląsku pokłado-
wi węgla (Koenigsgrube), nad eksploatacyą
którego pracuje do 3,000 robotników, wydo-
bywających przeszło 16,000,000 centn. rocz-
nie. Tutejsze olbrzymie zakłady hutnicze, ze
1 wielkiemi piecami, wyrabiają szyny kolejo-
we, walcowane i kute żelazo i stal systemem
Bessemera. Zakłady te są własnością towa-
rzystwa akcyjnego. Boczna linia kolei żelaz-
nej łączy Król, Hutę ze Swiętochlowicami, st.
dr. żel. górnoszląskiej, która dzięki hutom i
kopalniom urosła z wioski na miasto, liczące
do 6,000 mk. Parafia Król, Huta, dek. my-
słowicki, miaław 1860 r. 22,000 kat., 2,400
ew. i 640 izrael. Br. Ch.
Mysłówka, wś, pow. łęczycki, gm. Piątek,

par. Gróra św. Małgorzaty, odl. od Łęczycy w.
25, dm, 18, mk. 162. Wspomina tę wieś Lib.
Ben. Łask, (t. II: 415).
Mysłownia, folw, pow. gostyński, gm. Lu-

cień, par, Gostynin. Ma 5 dm., 138 mk., o-
gólnej przestrzeni 1,297 m., w tem ziemi żyt-
niej m, 589, lasu m, 538, łąk m, 37, uwłasz-
czonych m. 123. Własność hr. Littichau.
W 1827 r. było tu 15 dm., 263 mk. Wieś ta
istniała już w XV w. (ob. Mazowsze, VI, 190).
Mysłowo, niem. Misłowo (Kętrz.), pow. zło-

czowski. W spisach urzędowych nie ma tej
miejscowości, Kś, Fr.
Mysłowska Wola, wś, pow. łukowski,

gm, Mysłów, par. Wilczyska. Ma 26 dm., 240
mk., 354 mr. obszaru. A

Mysota, folw., podany w opisie dóbr Moło-
deczno, jest to właściwie Miasoża (ob.).
Mysów al. J/ysowo, WŚ, pow. lucyński, w 2

okr. pol., gm, rudańska, przy trakcie z Sie-
bieża do Lucyna, 68 dusz rewiz.; należy do
dóbr Bniemujże.
Myssa, wś, pow. oszmiański, w 2 okr, pol.,

gm, Krewo, okr. wiejski M., par. kat. Dani-
szewo, o 28 w. od Oszmiany, o 21 w. od Da-
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niszewa, o półtorej wiorsty od stac. dr. żel.
Smorgonie. Dobra M. z folw. Mała M. iUlia-
na, mają ogółem 1650 morg. rozl., z tej liczby
515 m, gruntów ornych, 1010 m, boru (sosna),
80 m. sianożęci; położenie górzyste; jest tu

' gorzelnia, fabryka olejku terpentynowego,
_ dziegciu, duży młyn wodny. Gospodarstwo 5-
polowe. Dobra M. od r. 1796 są własnością
Bukatych. Wś ma 69 dusz rewiz. Ludność
wiejską wyzn. prawosł, W skład okr. wiej-
skiego wchodzą wsie: M., Łancichy, Glinna,
Bazary, Ponary, Pleszyszki, Tatarszczyzna,
Michnicze, Myksy i zaśc. Sawońki; w ogóle
264 dusz włościan uwłaszczonych i 8 włośc.
skarbowych. A. B.
Mystki 1.) w dok.'z 1536, 1580i 1583 r.

Myslki, dom., pow. średzki, 1629 morg. rozl.,
16 dm., 198 mk., 8 ew., 190 kat. 82 analf.
Poczta w Targowej górce o 4kil., gośc. o 6
kil., st. kol, żel. we Wrześni o 9 kil., w Mi-
łosławiu o 9 kil. Własność Tekli Karśnie-
kiej. Według regestr. pobor. pow. pyzdrgkie-
go z 1578 r. wś Myslki, w par. Mileszna Gór-
ka, była własnością Jędrzeja Goreckiego i mia-
ła 3 łany kmiece, | zagrodn. i1 łan sołtysi
(Paw. Wielk. I: 205). 2.) M., niem Rehthal,
kol., pow. gnieźnieński, 9 dm., 90 mk., 75 ew.,
15 kat., 9 analf., 29 osób o których niewia-
domo czy umieją pisać i czytać. Poczta i
gośc. w Nekli o 8 kil., tel. i stac. kol. żel.
w Czerniejewie o 8 kil. M. St,

Mystki-Rzym, wś szlach, pow. mazowiec-
ki, gm. Wysokie-Mazowieckie, par. Dąbrowa-
Wielka; wiatrak. W 1826 r. 28 dm., 152 mk.
Mystków, wś, pow. grybowski, leży na

wzgórzu, 506 m. npm., u źródłowisk Jamnicy,
wpadającej do Kamienicy z prawego brzegu
po płd. str. gościńca z Nowego Sącza (9:8
klm) do Grybowa. Należy do sądu pow.
w Nowym Sączu, ma kościół par. rzym.-kat.,
167 mk,, a według szem. kośc. 727 rzym,-
kat, i 54 izrael. (razem 781). Więk. pos. Karo-
la br. Brunickiego ma 39 m. roli 5 m. łąk,
20 m. past. i 112 m. lasu; pos, mn. 719 m.
roli, 94 m. łąk, 267 m. pastw. i 316 m. lasu.
M. powstał przed r. 1364 jako sołtystwo na
prawie niemieckiem. W dyplomie erekcyj -
nym wsi Mszalnicy z tegoż roku jest już wsią
parafialną. Teraźniejszy kościół jest muro-
wany. Parafia należała pierwej do dyec,
krakowskiej (Długosz Lib benef. I1, 305), te-
raz do tarnowskiej, dek. nowosądeckiego, o-
bejmuje Mszalnicę, Królową polską, Cieniawę

_ 1 Kamionkę małą, z ogólną liczbą 2,460 rzym.-
kat., 3 8r.-kat,, 3 ewang. i 54 izrael. Grani-
czy na północ z Paszynem, na zach. z Falko-
wą, na wschód z Mszalnicą, a na płd. z Wolą
wyżną, Mac.
Mystkowice, dok. Mislkowice, Mystkowicze,| |

- wś, pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Chru- 
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ślin, Leżą na prawo od drogi z Łowicza do
Bielaw; odl. 11 w. od Łowicza, Mają 35 dm.,
279 mk.; w 1827 r. 21 dm., 156 mk, Ziemi
włośc. 902 morg. (86 m. nieużytków)i 36
osad. Mikołaj Kurowski, arcyb. gnieźn., 1406
r. zastawił M,, należące do dóbr stołowych
arcybiskupich i osadzone na prawie niemiec-
kiem, za 50 grzywien niejakiemu Borszy
z Ohruślina i Ryjczy (Rygcza) z Mystkowie,
którzy w 17 lat później dopożyczyli jeszcze 40
grzywien. W 1456 r. kapituła łowieka spła-
ciła 90) grzywien i zatrzymała wieś za pozwo-
leniem arcyb. Jana Sprowskiego, dopóki arcy-
biskup nie zwróci im powyższej sumy. Ka-
pituła posiadała już dawniej sołtystwo wM.,
które Mikołaj z Kiełkowice podarował kapitu-
le wraz z ciążącym na tej posiadłości długiem,
który został spłacony przez tęż kapitułę (Lib.
Ben. Łask., t. II: 247, 248. Br. Ch.
Mystkowiec stary i nowy, wś i fol., pow.

pułtuski, gm. Wyszków, par, Pniewo, odl.
14 w. od Pułtuska, W 1827r. 14 dm., 106
mk. Dobra M. stary składają się z fol: My-
stkowiec stary i M, nowy, wsi: M, stary,
rozl. m. 753: folw. M. stary grun. orn, i ogr.
m. 306, łąk m. 50, nieuż. i place m. 6, razem
m. 362; bud. mur, 1, z drzewa 13; płodozmian
10-polowy; fol. M. nowy grun. orn. iogr.
m. 200, past. m. 48, lasu m. lasu m. 126, za-
rośli m. 15, nieuż i place m. 2, razem m. 391;
bud. z drzewa 3; płodozmian 5-polowy. Wś
M. stary osad 33, z grun. m. 180.
Mystkowo szczucin, wś i fol., pow. pułtu-

ski, gm. Somianka, par. Pniewo, odl. 18 w.
od Pułtuska, W 1827 r. 22 dm., 136 mk,
Dobra M. Szczucin składają się z folw.: M.
Szczucini Józefowo i wsi M. Szczucin. Rozl.
m, 760; fol. M. Szczucin grun. or. i ogr. m.
849, łąk m. 74, nieuż, i place m. 17, razem
m. 440; bud. mur. 7, z drzewą 10; fol. Józe-
fowo gr. orn. i ogr. m. 219, lasu m. 98, nie-
użyt. i place m. 3, razem m, 320; bud. z drze-
wa 3. Wieś M. Szczucin os, 28, z grun,
m. 117. Br, Ch. A, Pal. *
Mystkowo grzymki, wś, pow. płoński, gm.

Stróżęcin, par. Baboszewo, odl. o 13 w. od
Płońska, Posiada wiatrak, 22 dm., 205 mk.,
118 mr, grun, |
Mystkowska- Wola, wś, pow. pułtuski,

gm. Somianka, par. Pniewo. W 1827 r. 16 dm.,
111 mk.
Mystkowyczi, rus., ob. Mistkowite.
Mystok, potok górski, ob. Seneczyn.
Mystyczi, rus., ob. Mistycze.
Myswałd, ob, Mieszwałd,
Mysz 1.) Nowa, mko nad rz. Myszanką,nie-

gdyś w wojew. nowogródzkim, po rozbiorze
Rzplitej w gnb. słonimskiej, (1801 r.) a od
842 r. w pow. nowogródzkim, o 54w. od No-
wogródka, ma zarząd gm., zarząd 13-go okr. pol
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około 250 osad, przeważnie z drzewa budo-
wanych, do 1,000 mk. płci ob., przeważnie ży-
dów, cerkiew, szkółkę wiejską, szpital wiej-
ski, kościół kat. paraf, murow., pod wezw.
Przemienienia Pańskiego, wzniesiony w 1825
r. przez ks, Sapiehę, kaplicę katol. na cmen-
tarzu, synagogę żydowską. (Gmina składa
się z 6 starostw wiejskich, 40 wiosek i około
3,400 włościan płci męskiej; okr. pol. obejmu-
je gminy, oprócz miejscowej: stołowieką,
czernichowską i zachowicką. Do XVI w. by-
ła własnością Korony; w 1568 r. król Zyg-
munt August w nagrodę zasług wojennych
nadał M. z przyległościami Janowi Hieroni-
mowi Chodkiewiczowi, staroście żmudzkiemu,
gubernatorowi Inflant, pozwalając mu nosić
rzymski tytuł hrabi (comitis 5. R. Imperii),
który otrzymał dla siebie i potomstwa ojciec
jego Hieronim, wysłany będąc w poselstwie
do cesarza Karola V. Odtąd Chodkiewiczowie
zaczęli się pisać hrabiami na Myszy, Szkłowie,
Bychowie i Hłusku. Jan $Karol Chodkiewicz
fundował tu szkoły, Fufrozyna, córka Ale-
ksandra Chodkiewicza, wojew. trockiego,
zaślubiwszy Prokopa Sieniawskiego, chorąże-
go koronnego, wniosła w pierwszej połowie
XVII w. dobra te w dom Sieniawskich. Z ko-
lei M. przeszła do Judyckich, Massalskichi
Niesiołowskich. Wszyscy oni z tego powodu
rościli pretensye do tytułu hrabstwa. Był tu
zamek warowny chodkiewiczowski, lecz dziś
zaledwo pozostały resztki okopów, gdyż Mysz
kilkakrotnie uległa zniszczeniu podczas wojen
kozackich i odtąd miasto już powstać nie mo-
gło. W 1660 r. Mikołaj Judycki, kasztelan
nowogródzki, fundował tu jezuitów, lecz fun-

 dacyi tej pozostały tylko wspomnienia bez
śladu. Ostatnią świetną chwilą dla mka był
1784 r., którym król Stanisław Angust, jadąc
z Pińszczyzny do Nieświeża, nawiedził tu d.
14 września znakomitego obywatela Józefa

Niesiołowskiego, wojew. nowogródzkiego, Od-
bywa się tu kilka do roku targów na produk-
ta wiejskie i bydło. Gleba okolicy piękna,
sama miejscowość w promieniu na milę bez-
leśna. Far. katol., dek, słuckiego, ma 3,860
wiernych; kaplice znajdują się w Łohozwie,
Piotrowiczach i Nowosadach. 2.) M. Stara,
folw. nad rz. Myszanką, pow. nowogródzki,
okr. pol. i par. kat. Nowa Mysz, o 5 w. na

 płn-zach. od N. Myszy, w miejscowości ze
wszech miar dogodnej, w glebie wybornej
położony. Niegdyś własność Korony, został
wraz z mkiem N. Myszą i przyległościami
przez Zygmunta Augusta nadany Janowi Hie-
ronimowi Chodkiewiczowi, należał odtąd do
dóbr myszańskich, A. Jel,
Mysza, zaśc., pow. miński, w 2 okr, pol.

rakowskim, w pobliżu gościńca z Wołmy do
Iwieńca, na pół odległości pomiędzy tymi  
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miasteczkami, 3 osady pełnonadziałowe; miej-
scowość mocno falista, bezleśna, grunta mierne.
Myszadła al. Myszadły, wś włośc., pow. ra-

dzymiński, gm. i par. Jadów. Ma 299 mk.,
55 os. i 925 mr, ziemi, W 1827 r. 57 dm.,
352 mk. Wchodziła w skład dóbr Jadów,
a poprzednio w skład dóbr starostwa kamie-
nieckiego (Kamieńczyk), utworzonegoz części
sstwa nurskiego. Br. Ch.
Mysza dziura, kaszub., Meszódzura al. Mysia

dziura, niem. Baerwalde, kol., pow. świecki,
st. p. Terespól, par. kat, i ew. Świecie, szkoła
Konopat niem. W 1868 r.6 bud., 36 mk.
ew.; kol. ta należy do Drozdowa.  Kś.Fr.
Myszagóra, niem, Maeuseberg, fol. dóbr Nie-

borowice, pow. rybnicki. Leży na granicy
pow. gliwiekiego, ma 3 dm., 15 mk. polaków,

Myszaki, w dok. Myschaki i Mysyaki, kol.,
pow. piotrkowski, gm. Bełchatówek, paraf.
Bogdanów. Ma 30 dm., 298 mk,, 506 morg.
Wchodziłą w skład dóbr Dobrzelów, Wspomi-
na tę wieś Lib. Ben. Łask. (II: 219).
Myszaków, w dok. Myszyakowo, wś, folw.

ijmłyn. i Myszakówek, wś, pow. słupecki, gm.
Trąbczyn, paraf. Zagórów, odl. od Słupcy 20
w. Obie wsie dm. 29, mk, 380; folw. dm. 3,
mk. 39, młyn dm, J], mk. 2. Wspomina M.
Lib. Ben. Łask, (1: 282). Fol. K. wchodzi
w skład;dóbr Łuków (ob.). Br. Ch.
Myszanka 1.) al. Myszenka, rzeka, pr. dopł.

Szczary, bierze początek w pow. nowogródz-
kim, na wzgórzach w okolicy wsi Krutowce
i Nowinki, płynie długo w kierunku południo-
wym około folw. Nieczruszka i Dolewo, wsi
Kuźminowce i tu ma pierwszy młyn; prze-
ciąwszy gościniec stołowicki ma młyn pod
wsią Horodniki, dalej płynie około folw. Cze-
szewla i Zamosze, wsi Durniewicze, folw. Sta-
ra Mysz, przeciąwszy gościniec stołowieko-po-
łoński ma młyny pod Pibtrowiczami, kędy
się rozlewa w kilkomorgowe jeziorko; odtąd
zwraca się na płn.-wsch., pod wsią Koźlako-
wicze zatączą szeroko łuk na południe, pod
mkiem Nowa Mysz ma stawy i młyny, po za
nim rozdziela się na dwa koryta, które koń-
cząc się tworzą kilko morgowe jezioro, tu są
młyny, a po za niemi M, znowu rozgałęzia się
na kilka odnóg. Pod folw. Jaroszuki tworzy
jeziorką i ma młyny, za wsią Borowee przyj-
muje z pr. str. rzkę Mogilankę, nieco dalej
ma młyn, zwraca się w krzywych zakrętach
na wschód, przecina dr. żel. brzesko-smoleń-
ską na 6-ej w. od st. Baranowicze, dalej pły-
nie około folw. Suchorzewszczyzna, Giincewi-

cze, wsi Kuncewicze i Skwarczyce, po za któ-
rą przyjmuje w siebie z lew, str. rz. Wołoch-
wę. Następnie zwraca się na południe, tu po-
między wzgórzami ma lesiste błonia, pod wsią
Małachowce ma staw i młyn, płynie około
wsi Zamosze, równolegle do gościńca wiodą-
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cego z Wołochwy do Bohusz, przyjmuje rzkę
Mytwicę z lew, str., pod Bohuszami ma młyn,
dalej płynie koło folw. Hajkowce, wsi Ro-
gożna i tu się zasila rzką Pieregonką. Pod
mkiem Ostrów ma duży staw, młyny i kru-
piarnię, niżej płynie coraz bardziej lesistemi

* okolicami około wsi Trzeciakowo i Rogacze,
poczem zwraca się na zachód w odludne bag-
na i ostępy, wpływa w powiat słonimski, za-
sila się z pr. brz. rzeką Mołotówką i wpada do
Szczary w pobliżu wsi Sielec. Długość biegu
wynosi 79 w., z czego przypada 66 w, na
pow. nowogródzki, Liczba młynów wynosi
12, wszystkie znajdują się powyżej Ostrów.
Począwszy od wsi Rogacze na wiosnę spławia
się drzewo do Szczary. Oprócz wymienio-
nych przyjmuje jeszcze z lew. brz. Studenkę,
Dziadówkę i Zerabiłówkę z Wietrynką, 2.)
M., ob. Mysznica, A. Jel,
Myszanka, wś i duże dobra, nad rz. Trem-

lą, lew. dopł, Prypeci, pow. mozyrski, przy
granicy pow. rzeczyckiego, w 2 okr. pol. pe-
trykowskim, wieś ma 2 osady; dobra dzie-

dzictwo Kirchnerów, około 661 wł. w glebie
lekkiej, łąki obfite. Propinacya, folusze, rybo-
łóstwo i młyny przynoszą rocznie przeszło
1,000 rubli, A. Jel,
Myszanowe góry, wyniosłości koło wsi

Łyse, w pow. kolneńskim, w obrębie straży
leśnej Łyse.
Myszany, grupa domów w Kamionce woło-

skiej, pow. Rawa ruska,
Myszarówka, wś nad rz. Moczułką, dopł.

Udycza, pow. hajsyński, okr. pol. Teplik, gm.
Miahkohody, paraf. Tarnówka, 140 dm., 700
mk., 865 dzies, ziemi włośc., 914 dz. dwor.;
cerkiew drewniana, zamek i wały; ziemia do-
bra, Dziedzictwo dawniej Potockich, w klu-
czu teplickim, później chorążego Michała Osta-
szewskiego, dziś spadkobierców Filipskiego.
Myszczów, jezioro kilomorgowe na odlud-

nem Polesiu pow, mozyrskiego, o milę na płn.-
zachód od wsi Rudnia Simonowicka, A. Jel.
Myszczykosy, wś, pow. żytomierski, na

mocy tranzakcyi kolbuszowskiej w 1753 r.
przez Sanguszkę, odstąpiona Lubomirskiemu.

Myszczyn, wś włośc., pow. błoński, gm.
Radzików, par. Borzęcin. Ma 110 mk., 248
m. obszaru. W 1827 r. 8 dm., 90 mk.

Myszczyno, folw. pryw. nad rz. Dzisienką,
pow. dzisieński, w 1 okr. pol.,.o 15 w. od
Dzisny, 1 dm., 10 mk. kat.

Myszecy, niem. Muschekwitz al. Macuselwitz,
wś na saskich Łużycach, pow. budyszyński,

Myszejki, wś, pow. poniewieski, należała
do dóbr Powirezów.
Myszeniec 1.) Stary, wś nad rz. Rozogą,

pow. ostrołęcki, gm. i par. Myszeniec Nowy.
Leży śród piaszczystej i bagnistej okolicy
istanowiłą zdawna główną siedzibę ludzką  
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śród obszaru puszczy myszynieckiej.. W 1789
r. było tu 53 gospodarzy, płacących 1330 złp.
czynszu i 371 złp. propinacyi, M, należał do
sstwa ostrołęckiego, Ludność tutejsza od
1752 r. wolną była od pańszczyzny i danin
w naturze, zamiast których płaciła czynsz
pieniężny. Pomimo ubogiej gleby, ludność od-
znaczała się dobrobytem, jaki osięgała z za-

robku na furmankach i handlu trzodą chlewną.
W 1827 r. M, był wsią należącą do ekonomii
ostrołęckiej dóbr rząd. i miał 70 dm. i 394 mk.
Obecnie jest 1019 mk., którzy mają 3020 mr,
ziemi, 2.) M. Nowy, osada, do 1867 r. mia-
steczko nad rz. Rozogą, pow. ostrołęcki, gm. i
par. M. Nowy. Leży pod 539228” szer. płn.
i 38058 7” dłg. geogr., o 2 w. na płd. od wsi
M. Stary a 5 w. od granicy pruskiej i poster,
pogr. we wsi Dąbrowa. Odl. 38 w. od Ostro-
łęki, 147 w. od Warszawy. Obecnie posiada
M. kościół par., synagogę, szkołę początkową,
urząd gm., st, poczt,, około 200 dm. i do 2000
mk. Do miasta należy 1/33 mr. ziemi. W 1828
r. miał 152 dm. (3 mur.) i 1380 mk. (312
żyd.). Były wtedy w mieście garbarnie i
warsztaty płóciennicze, tudzież fabryka wy-
robów z bursztynu, Do miasta należało 80
włók ziemi a dochód kasy miejskiej wynosił
2351 złp. W 1862 r. było 126 dm. (5 mar.),
1788 mk. (756 żyd.), browar i 3 wiatraki,
Dochód kasy miejskiej wynosił około 700-rs.
a budynki ubezpieczone były od ognia na su-
mę 32,730 rs. Początkiem tej osady była
kaplica wystawiona tu przez jezuitów na mo-
cy przywileju Jana Kazimierza z 1654 r. Przy
kaplicy tej kolegium jezuickie łomżyńskie
osadziło dwóch księży dla odprawiania misyi
śród na pół dzikiej leśnej ludności puszczy.
Osada ta otrzymała nazwę Misyi myszyniec-
kiej, Jam III potwierdził przywilej dawniej-
szy i dozwolił jezuitom wykarczować 3 włóki
lasu, wystawić szkołę, karczmę, browar i
sprzedawać trunki. Podczas walki ze Szwe-
dami, którzy w 1702 r. ponieśli tu porażkę
od Kurpiów, spłonął kościołek, na miejsce
którego Jan Koss, ssta ostrołęcki, wystawił
w 1716 r. nowy obszerny kościół z drzewa
na podmurowaniu, dotąd istniejący. Przy

kościele i istniejących tu zakładach zaczęła

się tworzyć osada. August II w 1719 r. dał
przywilej na jarmarki i targi niedzielne. Sta-
rostowie ostrołęccey założyli przy osadzie je-
zuickiej osadę zwaną M. Nowy al. Martuny
(od Martuna rusina, który tu osiadł po woj-
nie szwedzkiej i pędził smołę). Budy wysta-

wione przez niego i dwóch synów były za
wiązkiem osady, do której starostowie prze-
nieśli targi i jarmarki z osady kościelnej po
kasacyi jezuitów. Wtedy to (1774 r.) kościół
misyjny zamieniono na paraf. i król oddał na
uposożenie probostwa fundusze misyi. Lustra-
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cya sstwa ostrołęckiego z 1789 r. takie podaje
szczegóły: „Zaczyna się od strugi Rożoga
zwanej, na której jest staw zarosły zielskiem
i krzewiną, na stawie tym jest młyn, lecz dla
zarośnięcia stawu a przeto niedostatku wody,
rzadko mielący, i ledwie na potrzebę browaru
mlewa wydołać mogący. Za browarem igrun-
tami do niego przyłączonymi, piasczystymi i
bagnistymi, o staj kilka wyżej rzeczona wieś
Myszyniec Nowy czyli Martuny, na kształt
w kwadrat wybudowana, w środku której
stawiają teraz dom, komorę celną. Grunta ta

_ wieś ma piasczyste i bagniste, borów żadnych,
prócz zarośli mniej zdatnych, Gospodarzy
w tej wsi 23, z rzemieślników zaś piekarzy 8,
garncarzów 8, szewców 2, garbarzów 4. Gro-
spodarze płacą czynsz złotych 354 gr. 20, rze-
mieślnicy płacą gajowego zł. 188. Z browaru
wyżej wzmiankowanego i karczmy w tej wsi
będącej za propinacyą tudzież za mieszkalne
od rzemieślników i inne przychody, za świa-
dectwem złożonego kontraktu, płaci Jp. Zale-
ski dzierżawca złotych 4000. Wś ta będąc
o milę tylko od granicy pruskiej odległą, ma
nadanych jarmarków trzy, za przywilejem N.
Stanisława Augusta w Warszawie d. 5 wrze-
śnia 1762 r. wydanym: pierwszy nazajutrz
po święcie 8. Trójcy, drugi na $. Marcin, trze-
ci nazajutrz po Wniebowzięciu N. Maryi Pan-
ny, a targi co tydzień w każdy poniedziałek,
Wieś ta Martuny, do starostwa należąca, prze-
dzielona jest parkanem od Poświętnego, które
się zaczyna od kaplicy drewnianej ś$. Jakóba
na lewej stronie będącej, w swoim okręgu za-
budowane, i te Poświętne należy do kościoła
parafialnego Myszenieckiego, który był przed
tym missyi ks, jezuitów; zawiera w sobie
Poświętne domów kilkadziesiąt, które posiedli
różni rzemieślnicy i mieszkańcy, także karcz-
mę wjezdną, w której propinacya, jako i in-
nych domach na Poświętnym należy do pro-
boszezą”, M. par., dek, ostrołęcki, 17,200
dusz. M. gm. ludn. 7,730, rozl. 22,042 mr.,
sąd gm. okr. I Kadzidło. W skład gm. wcho-
dzą następujące miejscowości: os, M. i 12 wsi
włośc.: Antonia, Browary, Cięck, yk, Dą-
browa, Krysiaki, Maciejowa szyja, M. Stary,
Niedźwiedź, Pełty, Świdwiborek i Wołkowe.

_ Dzieje M. i Myszenieckiej puszczy podał W,
Gawarecki w Pam. Płockim z 1830 r. Br. Ch.
Myszeniecka al. Myszyniecka puszcza, zwa-

na także Ostrołęcką lub Skwańską (od rzeki
Skwy) ma granice naturalne: od płd. koryto
Narwi, od zach. rz. Omulew a od wsch. Skwę.
Od płn. zamyka puszczę granica pruska. Roz-
legły ten obszar przedstawia równinę pokry-
tą bagnami, bagnistymi lasami i wzgórkowa-

_ tymi obszarami lotnych piasków. Trzy powy-
żej wymienione rzeki: Omulew, Rozoga i
Skwaprowadzą wody tego obszaru i zlewają  
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je do Narwi z praw. brz, Ujścia ich schodzą
się w niewielkich odstępach, w okolicy
Ostrołęki. Małe pochylenie poziomu wywo-
łuje leniwy bieg tych rzek i wytwarzanie się
szerokich bagnistych dolin po brzegach. Prócz
tego opodal dolin rzecznych znajdują się czę-
ste i rozległe bagniste obszary, niemające zwy-
kle odpływów. Z bagien tych największe Ka-
raska, pomiędzy wsiami: Kierzek i Piaseczna,
Kopaczyska, mające około 1 mili długości ido
1/, mili szerokości. Cała ta puszcza należała
do sstwa ostrołęckiego, a następnie do ostro-
łęckiej ekonomii dóbr rządowych. Zarząd eko-
nomii mieścił się w Dylewie, jedynym folwar-
ku w obrębie puszczy. Drugi folw. Omulew
leży przy Ostrołęce, W puszczy zaś mieszczą
się same wsie należące do dwóch parafii: My-
szeniec i Kadzidło. Ludność tej puszczy sta-
nowią przeważnie tak zwani Kurpie, którzy
jeszcze w XVII w. żyli wyłącznie z polowa-
nia, rybołóstwa, chodowli pszezół i bydła,
Rolnictwo późno bardzo się tam upowszechni-
ło. Ciekawy obraz życia i stosunków tej lu-
dności przedstawia przywilej Zygmunta III,
dany bartnikom ostrołęckim w 1630 roku:
„Suplikowali Nam bartnicy Nasi starostwa
ostrołęckiego przez urzędniki Nasze koronne,
abyśmy dawne zwyczaje, ich wolności, któ-
rych z dawnych lat zażywają i sobie od
przodków swoich z rąk podane mają, z łaski
Naszej Królewskiej przywilejem potwierdzili,
i onych przy nich zachowali, którą prośbę ich
My łaskawie przyjąwszy one ile prawu nie
są przeciwne utwierdzić umyśliliśmy, jakoż

tym listem Naszym utwierdzamy. A najprzód
wiedząc z relacyi komissarza Naszego uro-
dzonego Jakóba Maksymiliana, Fredra stolni-
ka lwowskiego, sekretarza Naszego, które-
gośmy tam umyślnie posłali, iż iz dawnego
zwyczaju i lustracyi skarbnej żaden z nich
niepowinien nad jedną rączkę miodu zwyczaj-
ną tamże w Ostrołęce oddawać od znamienia
boru swego staroście łomżyńskiemu, nadto za
kunę groszy piętnaście oddawać, a przytym

dzierżawcy Naszemu  ostrołęckiemu sianą sto-
żek, w którym dwie drabek powinno być,
przy stawisku swym dla przejazdu strzelców
postawić, albo za nie groszy 15 dawać,i onych
przy tym dawnym prawie i zwyczaju zacho-
wujemy, iżby więcej nad rączkę miodu zwy-
czajną i za kunę groszy 15, starostowie łom-
żyńscy od nich niewymagali i do pudłaka mio -
du, do którego nigdy nie byli powinni onych
nieprzymuszali, mieć chcemy, względem czego
wolno im ma być jak z dawna bywało każ-
demu bartnikowi, jakie chcieć drzewo dzienić,
albo drożyć do barcia sposobne, tak w dębinie
jako i w sośninio żadnego niewyjmując, stano-
wiska swoje albo domeczki albo więc budy
w puszczy miewać, które spokojnie stać po-
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winny, i żaden ani z bartników, ani z luźnych
ludzi palići znosić ich niepowinien, a ktoby
się ważył ma być prawem leśnym, którego
z dawna zażywają, przez bartników sądzony,
i karany, nadto łąkę albo knieje miewać, w
których jako z dawna zwyczaj był, wolno im
sidła stawiać na jarząbki i rozmaite ptaki, tak
i na kuny, okrom wielkiego zwierza, także ża-
ki albo więczerze stawiać na rzece Narwii
Omulwi, gdzie się któremu podoba, jazy mie-
wać na rzekach albo strugach w zagajni Ostro-
łęckiej, i w nich ryby łowić do roboty swo-
jej bartniczej, a gdzieby który nie miał jazu
pewnego powinien będzie starosta bartny na-
znaczyć i zapisem obwarować, i miejsce wy-
mierzyć, póki go powinien, zażywać, do tego
podług starego używania przy zastawiskach,
albo więc rzeki Narwi okręgach pewnych
albo krzewinie dolistej, wolno im być ma
krzewiną albo polem zastawiać, siecie swe tam
stawiać, w tym zastawku krzewinę wyprzą-
tać i wychędażać, ryby łowić, a osobliwie na
wiosnę kiedy ryba z wodą zajdzie, póty jed-
nak póki woda na wiosnę trwa, w czym im
żaden rybak ostrołęcki, albo kto inny prze-
szkadzać iw tym zastawisku ryb wyławiać
niepowinien, także ani żaków ani sieci ich
trząść, a ktoby się tego ważył, taki ma być
karany, gwoli czemu pozwalamy im czołny
swoje mieć ze wszystkiemi potrzebami, tak do
łowienia ryb w stawiskach swoich, jako i do
opatrywania drzewa bartnego na wiosnę, gdy
wody rozleią, A ceiż dekretem komisarzów
Naszych w roku 1599 mają przysądzoną sobie
wolność wożenia drzewa suchego z zagajni
ostrołęckiej, tak sosnowych jako i leśnych
trzy dni w tydzień, we wtorek, w czwartek
i wsobotę, dla tegoi przy tej wolności o-
nych, podług tego dekretu zachowujemy, i je-
żeliby w ten dzień które święto przypadało,
aby mu nazajutrz furę wolno uciąć podług de-
cyzyi komisarskiej pozwalamy, wszakże z
tych swoich które kupują, każdego im dnia
wolno i surowe rąbać i wozić bez wszelakiej
przeszkody dworskiej, więc że i łąki mają so-
bie należące do tychże borów z dawna wymie-
rzane, które miernik przy komisarzach Na-
szych wymierzył, i tych im żadnej kosić
gwałtem nie ma, ani żadnej przeszkody
czynić w zbieraniu siana z tych łąk, któ-
re jeżeliby na trawę nie sposobne były,
wolno każdemu z nich poorać i posiać,
z tego żadnego niedając podatku, ponieważ
te są borowe łąki; nadto żołądź zbierać, łyka
drzeć na powrozy do burci swych, i insze po-
trzeby do barci sobie należące obmyślać bez
gajenia się i wszelakiej od strzelców i innych
leśnych przeszkody, tak sośnie albo pszczoły
suche wywrotne złomane, i jakimkolwiek po-
ruszeniem zepsowane z barciami swojemi do  
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domów swoich albo miejsca na to sposobne
brać, mieć i stawiać, gdzie się komu podoba
wolno im być ma, za opowiedzeniem się je-
dnak staroście ostrołęckiemu, od tego jednak
nie dawać nie powinni, ponieważ od tego
wszystkiego dań miodową oddają, które zwy-
czaje i wolności aby tym lepiej w swej klu-
bie zostawać mogły, będą powinni mieć za-
wsze, tak jak i dotąd miewali, starostę swego
bartnego, także podsędka i pisarza przysię-
głych, i na to obranych, których starosta
łomżyński ma konfirmować, gdy od nich
obrani będą, którzy między niemi wszelakie
różnice sądzić mają, od nich jednak apela-
cya do starosty łomżyńskiego iść ma, a od
niego w poważniejszych sprawach do sądu
Naszego, (o do wiadomości wszystkich przy-
wodząc, a osobliwie starostów Naszych łom-
żyńskiego i ostrołęckiego, teraz i napotym
będących chcemy to mieć i rozkazujemy, aby
pomienieni bartnicy nad rączkę miodu zwy-
czajną więcej miodu oddawać nie byli powin-
ni,i przy dawnych wolnościach i zwyczajach
swoich, których z dawnych lat zażywają, i
które teraz tym przywilejem Naszym one
utwierdzamy i nadajemy wcale zachowane
były i od nikogo przeszkody w nich żadnej
nie mieli, niedyrygując jednak powinnościa-
mi podatków, które starostwom Naszym łom-
żyńskiemu i ostrołęckiemu powinni'*,

Myszenka, rz., ob. Myszanka,
Myszenki, fol. I-włókowy, pow. szawelski,

gm. poszwytyńska, własność Marcelego Elz-
buta, J. G.
Myszewko al. Mniszewko Garwackie, ob.

Miszewko Garwackie.

Myszewko al. Jnisżewko, 1717 r. Mniszewo
Małe, niem. Kl. Mischau, wraz z Dąbrówką, do-
bra, pow. kartuski, 1436 mr.; według now-
szych pomiarów 366*66 ha, i to: roli or. i ogr.
254'18 ha, łąk 6:06, past. 96:61, nieuż, 5:76,
wody 4:05. Par. ew. i kat, i st. p. Myszewo.
W 1868 r. 56 mk., 54kat., 12 ew. Dobra te

miały za czasów krzyżackich prawo polskie,
leżały w obwodzie sulmińskim i płaciły 1
grzywnę. Według taryfy na symplę z r. 1717
płacił Marcin Mniszewski 8 gr., N. Mniszew-

ski 8 gr. Ks. Fr,
Myszewo, wś, pow. sierpecki, gm. Lisiewo,

par. Kurowo, odl. o 11 w. od Sierpca. Ma 6
dm., 54 mk., 92 mr. gruntu dobrego, 3 nieuż.
Myszewo al. Mniszewo Wielkie (1717), niem.

Gr. Mischau, dawniej Jnischau, dobra ryc.,

pow. kartuski, st. p. Żukowo, obejmują jeden

większy udział, 12 gburskich posiadł. i 3 za-

grody, 1679 mr. W 1868 r. 216 mk., 193
kat., 23 ew., 28 dm., par. kat. Zukowo */,
mili odl., ew, Przyjaźń, okr. urz, stanu cywil,
Tokary, tamże szkoła kat. odl., od m. pow. 2
mile, Dobra te osadzone były na prawie chełm,



842 Mys

Przywilej krzyżacki pochodzi z r. 1339. Pła-
ciły 2 korce, 1 pszenicy i 1 żyta, pewnie na
uznanie zwierzchnictwa i od radła 1 korzec
pszenicy (necnon... cum quo aratur mensuram
tritici; ob. Zeitsch. des Westpreuss, Gresch.

_Ver., VI, 39 i 60). Woskowe tablice w bi-
bliotece gdańskiej z r. 1400 i 1414 r. wyka-
zują, że Mikołaj Solowicz był skazany na 1
grzywnę kary, a potem na 24 grzywien. Z wi-
zyt. Rozdrażewskiego z r. 1588 dowiadujemy

_ 8ię jeszcze, że 3 posiadłości (curiae) płaciły
_. wtedy 6 korcy żyta i tyleż owsa (mesznego).
Według taryfy na symplę zr. 1717 płacił
Jerzy Mniszewski 4 gr., Fabian Brona 4 gr.,
Miszewski 8 gr. Kś. Fr.
Myszka, ob. Manższek.
Myszki 1.) folw., pow. włocławski, gm.i

par. Kłóbka, o 21 w. od Włocławka, ma 3 dm,,
28 mk., 175 mr. ziemi żytniej, piaszczystej,
jezioro 60 mr. rozległe, Folw. ten oddzielony
został w 1878 r. od dóbr Szewo. 2.) M. wś
i folw. nad rz. Wartą, pow. turecki, gm, Skot-
niki, par. Wilamów, odl. od Turka w. 25; wś
ma dm, 2, fol. dm. 1, mk, 7 (ob. Góry). 3.) M.,
w dok, Myski, właściwa nazwa dzisiejszej wsi
Mniszki w pow. łęczyckim. 4.) M., os. gór-
nicza, pow. iłżecki, gm. Błaziny, par. Iłża,
odl, 22 w. od Iłży, Ma 5 dm., 22 mk, i 56 mr.
5.) M., wś, pow. sierpecki, gm. Lisewo, par.
Kurowo, odl. o 10 w. od Sierpca, posiada
wiatrak, ma 3 dm., 23 mk., 147 mr. gr. dobr,,

 Qnieuż. 6.) M., ob. Grochy M. Br. Ch.
-__ Myszki 1.) wś włośc. nad jez, Worowszczy
zną, pow. wilejski, w 3 okr. pol., gm. Duniło-

wicze, okr. wiejski Pachowszczyzna, o5 w.
od gm. a 81 w.od Wilejki, 18 dusz rew.; na-
leży do dóbr rząd. Pachowszczyzna. 2.) M.
wś, tamże, okr. wiejski Krzykały, 7 dm., 91
mk., w tej liczbie 21 prawosł, i 70 katol. (54
dusz rew.); należy do dóbr Krzykały, Abra-
mowiezów. 3.) M., dwór, pow. brzesko-litew-
ski, na płd. od Brześcia, przy szosie do Kowla.
4.) M., wś, pow. sieński, gm. Zamoczek, 2
dm., 11 mk., z których 2-ch zajmuje się kra-
wiectwem. J.;Krz.

Myszki, dok, Mysczky, wś i dom., pow.
gnieźnieński, 2 miejsc.: a) wś, b) dom., 17
dm., 217 mk., wszyscy kat., 130 analf. Poczta
i tel. w Kiszkowie o 4 kil,, gość o 4 kil., st.
kol. żel. Chwałkowo o 13 kil., st. kol. żel.
Pobiedziska o 14 kil. Własność Emilii Jań-
czakowskiej. Wś tę, położoną w par. Sławno,
wspomina Lib. Ben. Łask, (t, I, 58 i 54),

Myszki, niem. Misken 1 Miszken, wś na pol.-
prusk. Mazurach, pow. jańsborski, st. p. i okr.
urz. stanu cywil. Drygały. R. 1449 nadaje
Eberhard v. Wesenthau, komtur baldzki, Klim-
kowi Myszce (Klimke Miszka) na prawie ma-
gdebur. 13 wł. w dąbrowie zapiskiej, mię-
dzy Boguszami, Janikami i Dmusami (Demus- 
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sen) z obowiązkiem jednej służby. Dan w Pi-
szu. Jerzy v. Kolbitz, wójt piski, sprzedaje
Jakubowi Myszce i jego 4-m synom Mikoła-
jowi, Janowi (Ihaen), Jędrzejowi (Jendersey)
Stańkowi, oraz Btańkowi Myszce (Myszky),
bratu Jakubowemu, 15 wł. położonych obok
owych 138, na które Jakub Myszka już posia-
da przywilej. Dam w Piszu w poniedziałek po
św. Dyonizym r. 1505. W M. znajdujemy r.
1539 samych tylko Polaków. Pod tą wsią
leżały r. 1449 nieistniejące dziś osady Bogu-
sze i Janiki (ob. Kętrz., O ludn. pol., str. 426).

Myszkiewicze, ob. Myszkowicze,
Myszkin al. Myszków, wś, pow. mścisław-

ski, par. Mścisław, około 1720 r. własność
Jana Święcickiego.

Myszkin, m. pow. gub. jarosławskiej, na
lew. brz. Wołgi, przy ujściu do niej rz, Ra-
diłowki i Huszczyna, o 617:75 w. od Peters-
burga a 124 od Jarosławia, 2640 mk., 3 cer-
kwie, szkoła, szpital, 10 fabryk, znaczny han-
del, ożywiona przystań, st. poczt. Myszkiński
powiat ma na przestrzeni 22184 w. kwadr.
83,836 mk., zajmujących się przeważnie rol-
nictwem. Powierzchnia wzniesiona, grunta
urodzajne, lasy zajmują 6'/, obszaru, Zrasza
go Wołga z dopływami. J. Krz,
Myszków, wś nad rz. Wartą, Łęką i Wierz-

chowizną, pow. będziński, gm. i par. Zarki,
st. dr. żel. warsz.-wied., odl. 245 w. od War-
szawy, st, poczt., połączona drogami bitemi
z Żarkami i Siewierzem; ma 64 dm., 615 mk,,
621 mr. ziemi włośc. W 1827 r. 47 dm., 274
mk. Wś ta wchodziła w skład dóbr Żarki. Na
gruntach M, nad rz. Wartą jest fabryka wy-
robów żelaznych, mająca 5 dm., 119 mk, i 5
mr. obszaru i papiernia Miszta nad Czarną
strugą, 1 dm., 6 mk., 40 mr. Br, Ch.
Myszków, ob. Myszkin.
Myszków 1.) wś nad rz. Seret, pow. zalesz-

czycki, o 12 klm. na płd.-wsch, od Tłustego
i 12 klm. od Zaleszczyk. Wieś ta otoczona
przez lasy i koryto rz. Seret, graniczy na płd,
z Błyszczanką, na zach. z Uhryńkowcami,
Chartanowcami i Hińkowcami, na płn. z Wor-
wolińcami i Muszkarówką. Obszar dwor. gr,
or. 347, łąk 15, past. 286, lasu 13880 mr.;
włośc. gr. or. 759, łąk 116, past. 65, lasu ]
mr. Ludn. rz.-kat, w M. 178, w Teklówce 24,
par. Tłuste; gr.-kat. w M. 997, par. w miej-
scu, fil. Teklówka 40i fil. Muszkarów 451, ra-
zem 1488 gr.-kat. Cerkiew Narodz. Chr, Pana,
dek. Skałań dyec. Lwów. Sąd pow. Uscieczko,
urz, poczt. Tłuste. Właścicielka pos. więk,
Marya Baraniecka. (o do przeszłości dzie-
jowej M. ob. Archiw. J. Z. B., cz, VI, t. I,
dod.: 460. 2.) M. rus. Myszkiw, grupa do-
mów w Bielawcach, pow. brodzki, B. R.
Myszków potok, wypływa kilku struga-

mi z lasu Jaworca w zachodniej stronie gm,
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Rożniowa, w pow. tłumackim; płynie lasem,
a następnie łąkami rożniowskiemi na lekki,
północny wschód i w Rożniowie uchodzi od
lew. brz. do Korosilny, dopływu Olszaniekie-
go potoku. Długość biegu 3700 m. Br. G.
Myszków wierch, góra lesista, wznosząca

się na zachodniej granicy gm. Rykowa z gm,
Jabłonowem, w pow. turczańskim, pod 400
46' 22” wsch. dłg, g. F. a 490 2' 48” płn. sz.
g. (Od zachodu spływają wody do Stryja, a
od wschodu i płn.- wschodu do Zawadki, praw.
dopływu Stryja. Wzn. 835 m. npm, (szt.
gen.), Br, G.
Myszkowa, folw. do Glin małych, pow.

mielecki, leży w pasie granicznym celnym,
na praw, brz. Wisły, na zachód od Glin ma-
łych, na płn.-zach. Glin wielkich, 18 kil. od
Mielca, w par. rz.-kat, Borowa. Mae.
Myszkowce, wś, pow. piński, własność ks,

Ogińskich.
Myszkowce, wś wymieniona w XVIII w.

jako należąca do klucza nowowiśnio wieckiego
na Wołyniu,
Myszkowce, wś nad pot. Tajno, pow. husia-

tyński, o 15 klm. na płn.-zach. od Husiatyna,
graniczy na płd. z Niżborgiem starym i no-
wym, na zach. z Kopyczyńcami i Suchosta-
wem, na płn. Celejowem, na wschód z Samo-
łuskowcami i Horodnicą, Posiada bardzo uro-
dzajną glebę, klimat jednak ostrzejszy niż
w okolicach więcej na płd. położonych koło
Jagielnicy i Zaleszczyk, Obszar dwor. grun.
or. 547, łąk 80, pastw, 19, lasu 309; włośc.
gr. or. 692, łąk 93, pastw. 8. Ludność rzym.-
kat. 56, par. Kopeczyńce, gr.-kat. 502, paraf.
Celejów, szkoła; właśc, więk. pos. Marya hr.
Grołuchowska. B. R.

Myszkowice 1.) wśi kol., pow. turecki,
gm. i par. Tokary, odl. 19 w. od Kalisza, WŚ
M. ma 7 dm., kol, 12 osad i 12 dm. Kolonie
te powstały na gruntach folw. oddzielonego
w 1876 r. od dóbr Tokary i mającego 215 mr.
obszaru. 2.) M., dok, Myszłkowice, wś, kol.,
dwa folw., pow. będziński, gm. Ożarowice,
par. Sączów, odl. 14 w. od Będzina. Posia-
da pokłady rudy żelaznej, wapnai glinki

 ogniotrwałej. Wś ma 24 dm,, 261 mk, 98
morg.; kol. 4 dm., 28 mk., 21 mr. Dwa folw.
i os, 5 dm., 22 mk., 548 mr. W 1827 r. 24
dm., 116 mk. W XV w. wieś ta nosi nazwę
Myszłkowice i leży w par. Siemonia, dziedzi-
cem jest Jan Mysłkowski h., Pilawa. Z dzie-
sięciu łanów kmiecych pięć daje dziesięcinę
bisk. krakowskiemu (Dług. II, 191). 3.) M,
wś, pow. konstantynowski, gm. Łysów, par.
Niemójki, sąd i poczta Łosice, rozległa mr,
289; dm. 17, ludn. 154. M. wschodziływskład
dóbr Łysów, Br. Ch., Rz,

, Myszkowice, wś nad Seretem, pow. tarno-
polski. Leży w pięknej okolicy, nad rzeką
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(wijącą się śród stromych gór, częścią lasem
pokrytych, częścią przedstawiających poszar-
pane skaliste ściany z czerwonego piaskowca.
Graniczy od wsch, z Zaścianką, Baworowem
1 Proszową, na płd. z Czartoryą, na zach. z Na-
stasowem, na płn. z Łuką wielką i Ostrowem.
Leży przy gościńcu rząd,, prowadzącym z Tar-
nopola do Trębowli. Obszar dwor. grun. or.
1078, łąk 79, pastw. 43, lasu 425; włośc, gr. or.
1358, łąk 107, pastw., 22 mr, kwadr. Ludność
rzym.-kat. 831, par. Mikulińce; gr.-kat, 1000,
cerkiew parafialna w miejscu, fil. Łuka wiel-
ka i Czartorya, razem 1,200, ogółem 2,200 gr.-
kat., dek, Tarnopol, dyec. Lwów, sąd pow., no -
tar., urząd poczt. Mikulińce. Kasa pożyczk. z ka -
pitałem 435 złr, Dwór otoczony pysznym an-
gielskim ogrodem, rozciągającym się nad Se-

retem; pałac nowy, blachą kryty stoi na pa-
górku. Po drugiej stronie rzeki idzie gości-
niec, poniżej dworu na rzece młyn o kilku ka:
mieniach, Wzdłuż gościńca stoją liczne schlud-
ne murowane dworki, zamieszkałe przez oficya-
listów dworskich, Dobra te bowiem obejmu-
ją kilka folwarków i obszerne lasy. Właśc.
pos. więk. Wiktor hr. Baworowski, tłumacz
Kalderona, ma znaczną bibliotekę, którą za-

myśla przeznaczyć na publiczny użytek i
przeznacza na zakład swego imienia cały ma-
jątek, około 2 milionów wynoszący.  B.R.
Myszkowicze 1.) wś i zaśc. nad rz. Ołą,

przy ujściu do niej Dobrycy, pow. bobrujski,
gm. koczerycka; wś ma 23 osad pełnonadzia-
lowych, zaśc, 1 osadę; młyny na Ole; grunta
piaszczyste, łąki obfite, miejsenwość mało lud-
na, poleska, drogiwokolicy opuszczone. 2.) M.,
wś nad rzką Mysznicą, lew. dopł. Llii, w zach.
str. pow. borysowskiego, przy gran. pow. wi-
lejskiego, w okr. pol. łohojskim, gm, hajeń-
ska, ma 9 osad, grunta i łąki dobre, miejsco-
wość wzgórzysta, lasu dostatek. 3.) M. al.
Myszkiewicze, królewszczyzna, w pow.rzeczyc-
kim wojew. mińskiego, wspomniana w loka-
cyi wojskowej z 1717 r., płaciła wtedy hy-
berny, czopowego i podymnego 22 złp. (ob.
Vol. Leg., VI, str, 188). A. Jel.
Myszkowicze, wś, cerkiewna, pow. czery-

kowski, gm. Malatycze, 31 dm., 154 mk.,
z których 6 zajmuje się stolarstwem, jako
przemysłem domowym, 2 zaś krawiectwem.

Myszkowiec, wś; pow. chełmski, gm. Tur-
ka, par, Dorohusk,
Myszkówka, wś, pow. horecki, gm. Niczy-

porowicze, 20 dm., 148 mk.

Myszkówka, polana nad Czarnym Dunaj-
cem, w obrębie gm. Witowa, na Podhalu,
w pow. nowotarskim.

Myszkówka, przys. do Czarnej Woli, pow.
jarosławski, na lew. brz. Lubatówki, przy
drodze z Jarosławia do Sieniawy, graniczy na 
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płd. z Manasterem, a na płn. z Czerwoną
Wolą. Mac.
.Myszkowo, wś pryw., pow. dzisieński, w 1

okr. pol., o 23 w. od Dzisny, 3 dm., 27 mk.
prawosł,
Myszkowo, dok, Miszkowo, dom., pow. sza-

motulski, 3,501 mr. roz!.; dwie miejs,: a) M,
dom., b) Emilianowo, folw.; 16 dm., 259 mk.,
17 ew. 242 kat. 120 analf. Poczta, tel,
i st. kol, żel, w Szamotułach (Samter) o 6 kil.,
gośc. na miejscu. Własność Edmunda Żół-
towskiego, w którego rodzinie pozostaje od
1756r. Według regestr. pobor. z 1580 r.
M. wś, w pow. poznańskim, par. Kazimierz,
była własnością Mateusza Rosworowskiego i
miała 4 łany kmiece, 3 zagrodnik., karczmę
z óćwiercią łanu i owczarnię z 45 owcami (Paw.

4 Wielk. 1,.16), M. St.
Myszkowo, niem, Mischkowo, wybud. do

Osusznicy należące, pow. człuchowski, st. p.
Zielona, par, kat. Borzyszkowy, ew. Schwes-
sin (niem.), szkoła kat, Borowy młyn, W 1866
r. $ bud., 3 dm., 27 mk, kat, Kś. Fr.

„, Myszkowszczyzna, wś i folw. nad bezim.
strumykiem, pow. wilejski, w 3 okr. pol., gm.
Zosno, okr. wiejski N, Zosno, o 7 w. od gmi-
ny a 49 w. od Wilejki; wś ma 10 dusz rew.,
folw. zaś, własność Kamińskich, 1 dm., 4 mk,
katol.
Mysznica al. Myszanka, rzeka w zach. str.

pow. borysowskiego, bierze początek w kry-
nicach w okolicy folw. Oskryszyno, płynie
ciągle w kierunku płn, około wsi Myszkowi-

' cze, zaśc. Ciecierewo, Poczuliszcze i Wierciej-
ki; za ostatnim przyjmuje z lew, str. małą
rzkę Wierciejkę, i odtąd płynąc lesistemi mo-
czarami prawie ] milę, wpada od lew. brz. do
Iii, dopł, Wilii. Miała dawniej gony bobro-
we. Długość biegu około 2 mil, nie ma na
niej młynów. 4. Jel.
Myszny, ob, Miśnia,
 Myszołówka, wś nad Dnieprem, pow. ki-

Jowski, o 3 w, od Pirohowa (par. praw.), nie-
daleko od Demijówki (przedm, Kijowa), ma
44T mk. (850 prawosł., 42 katol,, 25 rozkoln,
i30 żydów). Na lesistych wzgórzach ponad

__ M.znajdują się pustelnie: Kitajów i Hołosie-
jew. Wzdłuż rzeki ciągnie się szereg cegiel-
ni, należących do rady dobr. publ. w Kijowie,
do monasteru wydubickiego i do osób pry-
watnych, (Cegielnie, zwłaszcza porą letnią,
zatrudniają znaczną liczbę robotników.
- Myszorka i 24. Zagrody, os. leś., pow. brze-
ziński, gm. Mikołajów. M. ma3 dm. 16mk.,
456 morg. lasu należącego do majoratu gen.
Qzernickiego, M. zagrody, ma 1 dm., 5 mk.i
208 mr. lasu do major. gen. Szczerbackiego,
Myszory, wś, pow. sochaczewski, gm. Tu-

łowice, paraf. Brochów. W 1827 r. 21 dm.
GAEUDMNE 7.2  
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Myszów, wś cerkiewna, pow. włodzimier-
ski, na płd. od m. pow., kapl. katol, paraf,
Poryck; ob. Pamiat. Kij. Arch, Kom., t. IV,
cz. 2: 17, 116.
Myszowice, niem. Mauschwitz, wś i folw.,

pow. niemodliński, par. kat. Hennsdorf. Lud-
ność katolicka. Do M. należy Maliński
młyn,

Myształy, część Lisich Jam w pow. ciesza-
nowskim, zajmująca płd. stronę obszaru wiej-
skiego.
Myszy potok, potok podgórski, powstaje

w obrębie gm. Dychtenicy, w pow. wyżnie-
kim, w zach. jej stronie, u płn. stóp góry bez-
leśnej Semakowej (981 m. szt. gen.); płynie
przez obszar Dychtenicy na!płn.-wschód, a po-
tem na wschód i we wsi Dychtenicy zlewa swe
wody do Putylli z lew. brz. Długość biegu 6
kil. Br. G.

Myszyca, wś, pow. wilejski,'w 1 okr. pol.,
gm. Chotenczyce, okr. wiejski Krzemieniec,
o 7 w.od gminy, 52 dusz rew.
Mysżyca, szczyt i dział górski w paśmie

Mogilicy; w Beskidach zachodnich, między
dolinami górnego biegu Mszany i Kamienicy,
w obr. gm. Lubomirza, w pow. limanowskim.
Od południa M, łączy się za pomocą przełęczy
(752 m.), którędy przechodzi droga z doliny
Mszany do dol. Kamienicy, z płn. stokami
Grorców i bieży wprost na płn. szczytami 877
m., 974 m.i 1062 m. npm. W ostatnim tym
szczycie grzbiet M. rozdziela się na ramię za-
chodnie, kończące się nad ujściem pot. Wierz-
banicy do Mszany, i na ramię wschodnie ze
szczytem Krzystonowem. Wzn, Myszycy 877
m. npm, (szt. gen.). Stoki M. pokryte prze-
ważnie lasami cetyniastymi. Br. G.

Myszyce, wś włośc., pow. wilejski, w 1
okr. pol., gm. Chotenczyce, okr. wiejski Dasz-
ki,o 8 w. od gminy, 4 dusz rew.; należy 4o
dóbr rząd. Kołaczewo.
Myszyn al. Emerytka, folw., pow. sieradzki,

gm. Zduńska wola, par. Borszewice, odl. od
Sieradza w. 211/;, dm, 2, mk. 5. |
Myszyn, wś nad rzką Łuczką, dopływem

Prutu, pow. kołomyjski. Leży o 8 klm, na
płd. od Kołomyi, a 7:5 klm. na płn. od Jabło-
nowa. (Graniczy na wsch. z Ispasem, na płd.
z Kowalówką, na zach. z Kluczowem wielkim,
na płn. z Wierzbiąrzem. Przez M. przechodzi
gościniec z Kołomyi do Pistynia. Wieś to
górska, ciągnie się nad potokiem śród gór, na
których są rozległe pastwiska. Obszar dwor,
grun. or. 38, łąki pastw. 67/8; włośc, grun.
or. 728, łąk 1209, pastw. 100. Ludność rzym.
kat. 10, par, Jabłonów, gr.-kat. 1870, cerkiew
par. w miejscu, pod wezw. św. Parascewy,
dek. Pistyń, dyec. Lwów, szkoła o 1 naucz.
Jest tu kopalnia brunatnego węgla, która
w r. 1870 zatrudniała 4 robotników przez dni
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90 po 12 godzin dziennie, za dziennem wyna-
grodzeniem po 3() cent. a. w. Należy do dóbr
rządowych. B. R.

Myszyn, niem. Mischen, wś na dolnych Łu-
życach, w pow. chociebuskim, par. ew. Wjer-
bna. W r. 1880 mk. 393, Serbów 388, Niem-
ców 5. Aa: M.
Myszyna, rzeka, bierze początek na grani-

cy pow. owruckiego i pińskiego, za wsią Ol-
many, płynie w pow. pińskim równolegle do
granicy pow. mozyrskiego, w kierunku płn,,
około 2 mil, poczem zwróciwszy się przy gra-
nicy pow. mozyrskiego na wschód, łączy się
zrz, Lwą iodtąd przybiera nazwę Mostwa
(0b.); przepływa całkiem odludne miejscowo-
ści południowego Polesia pińskiego; bardzo
rybna. A, Jel.

Myszyniee. wś, pow. radzymiński, gm. Ra-
dzymin, par. Serock ma 25 mk. i 44 mr.

Myt, karczma, pow. kamieniecki, par. Kut-
kowce, przy trakcie z Kuźmińczyka do Uwsia,
należy do wsi Kuźmińczyka.

Myta, wś, pow. turczański, 26 klm. na płd,-
wsch. od Turki, 20 klm. na płd.-wsch. od sądu
pow. i urz. poczt, w Boryni. Na płd.-zach.
leży Krywe, na zachodzie, Dołżki i Rosochacz,
na płn.-zohd Rosochacz, płn. narożnik przy-
piera do Majdanu w powiecie drohobyckim,
na płn.-wsch. leży 'Tysowiec (w powiecie
stryjskim), na wsch. Suchy Potok (w po-
wiecie turczańskim), a na płd.-wsch. Oraw-
czyk (w pow. stryjskim). W  płd.-wsch,
stronie wsi powstaje dopływ Stryja, pot. Za-
wadka, i dąży na płn.-zach. do Rosochacza,
przyjmując w obrębie wsi od praw. brz, Su-
chy potok, nadpływający od wschodu ze wsi
tej nazwy. W dolinie Zawadki leżą zabudo-
wania wiejskie, Na płn. (738 m.) cerkiew.
Wzdłuż granicy płd.-zach. ciągnie się pasmo
górskie Zwinin od płn.-zach. na płd. wsch,,
a w niem wznosi się szczyt Zwinin II do 1102
m. (znak tryang.), Płd.-wsch. część wsi zaj-
muje las Osowina, dochodzący na granicy
wsch. 1018 m. Na płn. od Zwinina leżą Roz-
toki. Własn. więk. (Tow. dla prod. leśnych
w Wiedniu) ma roli or. 66, łąk i ogr. 77,
pastw. 54, lasu 789; własn, mn. roli or. 501,
łąk i ogr. 158, pastw. 294, lasu 227 morg.
W r. 1880 było 306 mk. w gminie, 5 na obsz,
dwor. (obrz, gr.-kat., górskiego rodu Bojków).
Par. rzym.-kat. w Turce, gr.-kat. w Rosocha-
czu, We wsi jest cerkiew pod wezwaniem
św. Jana Chrzciciela, Za czasów Rzplitej
należała wieś do dóbr koronnych, ekoń. sam-
borskiej, a krainy Haickiej, W inwentarzu
dokumentów (Rkp. Ossol. N 2037, str, 551
56) czytamy: „A, 1567, fer. secunda post Do-
minicam Conduetae Paschae, Samboriae. Facul-
tas Magnifici Stąrzechowski, Joanini Zawadz-
ki, locandi villam in rivulo dicto Myta, eodem
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nomine appellandam, additis ad eundem rivulum
sommitatibus, dietis Sucha et Smerek, nec non
campo in Płonina, dieto Dolskie, jacente inter
rivulos Olchowatka et Krosne, adjunetoque
campo dieto Płoniny, aliter vocitato Strzema-
minezali et Nieslisz, neenon rivulo dicto Bra-
mowiec, usque ad Płoninam dictam Dźwinow,
a graniciebus Capitaneatus Stryensis, In qua
villa ad Scultetiam tres laneos argis, et quar-
tum pro Poponatu locando, nec non molendi-
num et rotam torquatilem, in ostio fluvii My-
ta cum taberna, tertia parte dationum assig-
nat. Incolis vero villanis, dicto Seulteto quo-
tannis triduem laborare, ac strennas tortas-
que cum ceteris utilitatibus praestare man-
dat. Cujus per Sigism. Aug. faceta approbatio
Lublini 1569. Quae utraquz Stephanus rex
pro parte Joanni Chłopowicz Jurisquaesito-
ris a Tymkone Komarnicki, (essionario Za-
wądzki in curia Samborrensi post fesżum nati-
vitątis divi Joannis Baptistae 1576 subsecu-
tam transąctionem approbat, cum adjecta ad
fluvium Suchapotok parte fundi, dieti Obszar,
dat. Leopoliae die 31 julii 1578.* W. extr,
inwentarza z r. 1760 (Rkp. Ossol. M 1632,
str. 180) czytamy: „„Ta wś osiadła na łanach
7, Videlicet sianych 3*/,, koszonych 2, pu-
stych 11; z osobna wójtowskich łanów 3,
popowski 1. Chlebnika ad praesens znajduje
się in M 16. Czynsze tej wsi (wymienione
szczegółowo) czynią rocznie 165 złp. 9'/, gr.
Wójtostwa posesorem Jmp. Faustyn Woj- -
ciech Dwernieki, na które prawo produxit, vi-
gore którego płacić powinien do kasy ekono-
mii samborskiej czynszu na rok złp. 7, Ad haee
hybernę na gardekurów JKr. M.i inne onera
fundi ponosić tenetur. Las między granicami

wsi Myty, nazwany Bereźnica, Smerekowy,
Zaliła się gromada, że wolnicy Rosochacey
gruntu jej na pół łanu odebrali; w eo wejrzeć
ma juryzdykcya zamkowa.* Lu, Dz.

Mytarka, wś, pow. jasielski, na lew. brz.
Wisłoka, przy gościńcu ze Źmigroda (1:5 klm.)
do Osieka. Ze wsi oddziela się ramię gościń -
ca do Gorlic, M. ma 173 mk,, w tem 164
rzym.-kat., należących do parafii w Zmigro-
dzie i 9 izraelitów, Kasą pożyczkowa gminna
ma tylko 63 zł. w. a. Pos. więk. ma obszaru
190 m. roli, 27 m. łąki ogrodu i 9 m. pastw.;
pos. mn, 88 m. roli, 12 m, łąki 18 pastw. Na
północ od M, leży Osiek, na zachód Samoklę=
ski, na wschód za Wisłoką Żmigród, a na płd,
Mytarz. Mac.

Mytarz, wś, pow. jasielski, na lewym brze-
gu Wisłoki, 313 m. npm. Ma grunta namuli-
ste na porzeczu i 499 mk,, z których 22 na
obszarze więk. pos. ks, Sanguszków. Podług

wyznań jest 491 rzym.-kat. (paraf, Żmi-
gród)i 8 izraelitów. Pos, więk, ma 122 m. roli, 8 m. ogrodu, 7 m. pastw.i 84 m. lasu,
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pos. mn. 357 m, roli, 23 m. łąk i 129 m. past,
Wymienia tę wieś Długosz (Lib. Benef, IL,
289). Graniczy na północ z Mytarką, na za-
chód oddziela ją od Samoklęsk lesista góra
zwana Krzyżową, na płd, od wsi Brzezowy
las Gamracz, a na wschód Wisłoka od Zmi-
groda. Mac.

Mytczenki, ob. Mitczenki.
Mytelno, ob. etelno,
Mytki, wś, pow. mohylowski gub. podol-

skiej, gm. Maryanówka, par. Bar, 110 dm,,
580 mk., ziemi włośc. 651 dz., dwor. 1386 dz.
Cerkiew pod wez. N. P. Rożańcowej liczy 800
wiernych i ma 39 dz. ziemi; była tu kaplica
katol. dek, mohylowskiego; zamek i wały.
Należała do sstwa barskiego, do wsi bojar-
skich, W lustracyi Humieckiego, kaszt. ka-
mienieckiego, z 1616 r. czytamy: ,,Wsi: Nowe
Mytkowcze, Wereszczatyncze, Kosaryncze,
Przymoszczanica, Drobiszowce. Na te wsi po-
kazali przywilej panowie Mytkowie odś, p.
króla Aleksandra de data in conventu regni

- Lublinensi, sabbatho, ante festum S$. Priscae
anno 1506, wieczny, na wś Wereszczatyńcze
za Świadectwem pewnem na to, Ukazali i
mandat Ś.p. króla Stefana do ssty barskiego
Mikołaja Buczackiego, aby według tego przy-
wileju króla Aleksandra na wś Wereszcza-
tyncze danego, angaryowani (sic!) nie byli:
opowiadając się z tem, jako i te wsi drugie,
Nowe Mytkowce alias Wereszezatyncze, Dro-
biszowce i t. p. Przeciwko czemu tamże zara-
zem szlachetny Michał Karbot opowiadał się
imieniem Jp. Stanisława Zółkiewskiego, hetm.
poln. ssty barskiego, o to, iż tylko na jednę
wieś Wereszczatyncze stare to prawo wieczne
ściąga się, Ale te inne wsi, Wereszczatyncze
wyjąwszy, osadzone są na gruncie Króla JM.
"sstwa barskiego, czego dowodząc pokazał au-
thenticae przywilej, gdzie Jurkowi, Waśkowi
i Aleksiowi Mytkom, także i żonom swym, na
te drugie wsi, Wereszczatyncze wyjąwszy,
dożywocia wyprawowane były i trzymali ich
zawsze za dożywociem, jako dobra J. K. M.
ji z nich onera i służbę powinną do Baru odpra-
wowali, jakoż i z dawnej lustracyi i z rege-
strów skarbowych to się pokazuje (ob, Jabło-
nowski, Lustracye, str. 34—5). W ostatnich
czasach wś ta należała do Deifina Komara,
marsz, szl. gub. podolskiej, potem do Dzierzków,
dziś Rakówskich. 2.) M., mylnie, ob. Mytków.
Mytków, mylnie Mytki, wś, pow. hajsyń-

ski, gm. Ładyżyn, par. Granów, na płn.-wsch.
od Kiblicza, przy drodze z Owilichówki do Sło-
bódki Tyszkowieckiej, 188 dm., 508 dusz męs,,
808 dz. ziemi włośc.; cerkiew. Powierzchnia
płaska, grunt urodzajny czarnoziem. Należała
do klucza kiblickiego Jaroszyńskich; ob. Arch.
J. Z. R., cz, VI, t. 1: 26. Por. Ładyżyńskie
Jutory. X. M. O.  
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+ tMytkowcee, wś rząd. nad bezim. rzką, pow.
latyczowski, gm. i par. Międzybóż, przy dro-
dze z Mołomoliniec do Zołotarenki, 112 osad,
724 mk., 1846 dz, ziemi; cerkiew. Należała
do klucza międzyboskiego ks. Adama Czar-
toryskiego. Dr. M.

Mytkowicze, wś i dobra, pow. połocki,
z cerkwią, 719 dz. ziemi; b. własność Piadzie-
wiczów, dziś Czupichina,

Mytlińce, Jietlińce, ob. Mieklińce.
Mytnica al. Barachcianka, rz., dopływ rz.

Stuhny z prawej strony.
Mytnica, wś, pow. wasylkowski, na płd.-

zach, od m. powiat., ma 601 mk.; położona
w równinie otwartej, ziemia wyborna, M,
Aksaąkowska (Aksakowa) była przyległością
dóbr motowidłowskich, należących niegdyś da
Aksaków, potem Rulikowskich. Za Aksaków
nie było tn wsi, ale stała tu jeno w polu
karczma czyli „„mytnica', w której przeby-
wał urzędnik dla pobierania myta od przejeż-
dżających gościńcem kupców. I dopiero od
1783 r. właściwie, kiedy granica Rzpltej od
Rossyi przez osobną komisyą została tędy
wytkniętą (ob, Andrejewskij, Istor. mater. iz
archiwa Kiew. guber. prawlenja, zeszyt LV,
str. 52—8) wyrosła tu spora osada, w poło-
wie na białocerkiewskim a w połowie na mo-
towidłowskim gruncie, przy splocie dwóch
walnych gościńców, t.j. tak zw, drogi Biało-
cerkiewskiej i tak zw. traktu Karawańskiego.
Odtąd była tu rogatka polska i przykomórek.
Również i na przeciwnej rossyjskiej stronie
urządzoną też została rogatka, jako na prze-
jeździe do Kijowa, a przytem i kwarantanna,
którą krajowcy w swojem narzeczu na „ka-
łantyr* przekręcili,. W Kałantyrze stał słup
graniczny rossyjski z M 194, a w M. słup
polski z M 196 (ob. Andrejewskij, Istor,
mater. IV, str. 52). Przykomórek mytnieki
zależał od głównej komory w Trylisach. Prze-
jazd graniczny, przykomórek, gościniec krzy-
żowy, wszystko to było niemałą przynętą dla
osiedlających się tu, tak że w niedługim czą-

sie M. z Kałantyrem zamieniła się w rodzaj
niewielkiego miasteczka. W 1768 r., pamię-
tnym tak zw. Koliszczyzną, pułkownik koza-
ków białocerkiewskich szlachcie Kopytkie-
wicz, namówiwszy ze swej komendy do buntu
tylko 40 kozaków, bo reszta w powinnej dla
Rzpltej stała wierności, z tymi tedy wyru-
szył kryjomo z Białejcerkwi, i najpierw skie-
rował swój napad na przykomórek mytnieki,
ale urzędnicy tutejsi, jak ekspedytor Liszko,
Rzepecki, Wojciechowski i Sadowski obron-
ną ręką do Kałantyru za granicę się schronili;
Kopy tkiewicz zaś zasłyszawszy o zbliżającym
się oddziale wojsk polskich, pobiegł ku Ba-
rachtom, ale w galopie koń się mu spotknął,
on spadł i zabił się na śmierć (Raptularzyk
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Stanisława Kruszelnickiego w zbiorze Konst.
Świdz.), W 1787 r. miejsce to zaszczycił
swym pobytem król Stanisław August pod-
czas swojej podróży do Kaniowa. „Dnia 22
marca — pisze Plater w swoim Dzienniku —
króla Stan. Augusta, przed miasteczkiem M.
na pół do sstwa białocerkiewskiego Branie-
kiego hetmana, a przez pół do Rulikowskiego
należącem, spotkał Potocki, generał lejtenant,
dowodzący dywizyą ukraińską, z eskortą
przygotowaną, i salutując po żołniersku pała-
szem, tak prowadził, przodem jadąc przed ka-
retą, aż do stacyi, gdzie konie dla popasu
wyprzężono, Podanemu śniadaniu najwię-

kszy honor uczynili cudzozjemcy*, Około
1820 r. Józef Rulikowski, dziedzie Motowi-
dłowszczyzny, przeniósł swoją połowę w M,
na inne, o kilka wiorst odległe miejsce i tę
nową wieś przezwał  Poradowem, Oerkiew
w M. p. t. ś. Mikołaja, była wybudowaną
w przeszłym wieku przez urzędników przy-
komórka Teodora Liszkę i Aleksandra Rze-
peckiego. Mieszkał tu na starość i umarł sta-
ry żołnierz kresowy Stanisław Kruszelnieki,
autor ciekawego raptularzyka o rzezi Humań-
skiej i Koliszczyźnie. Na gruntach wsi W.
Sołtanówki i M. przewija się wał zwany Ru-
miańcowskim, który służył za granicę Rossyi
z Polską, na mocy delimitacyi w 1783 r. do-
konanej. W pobliżu wsi znajdują się dwie
stare mogiły. Porów. Arch. J. Z. R., cz, III,
t. 37 698. Edward Rulikowski,
Mytnica Magdalowiecka, ob. Magdalowiec-

ka Mytnica.

Mytnica 1) fol. do Karsów, pow. dąbrow-
ski, na pr. brz. Wisły, w granicznym pasie
celnym. Wisła, od której wylewów jest za-
bezpieczony wałami, oblewa go od pln. i zach.,
na płd. graniczy, z Karsami a na wsch. z Bo-
ruszową. Osobnego ciała tabularnego nie sta-
nowi. 2.) M. Mietnica, Metnica, rus. Mytnycia,
grupa domów i folw. w Korsowie, w pow.
brodzkim. 3.) M. Sorocka al. Metnica, część
Sorocka w pow. skałackim, Mac.

Mytnica 1.) karczma, na obszarze dworskim
mstka Bojanu, w pow. czerniowieckim, przy
gościńcu z Sadogóry do Nowosielicy, na płd.-
zach. granicy Bojanu. 2.) M. al. MMytnycia,
karczma na obszarze dwor. Kisielowa, w pow.
kocmańskim. Br. G.

Mytniczek, ob. Mytnik Mały.

Mytnik 1.) Wielki (Mytyniec), wś, pow. li-
tyński, gm. i par. Chmielnik, przy trakcie
poczt. z Chmielnika do Ułanowa, 0 388 w. od
Lityna, 175 osad, 900 mk., 851 dzies, ziemi
włośc., 1029 dzies. dworskiej, 70 cerkiewnej,
Cerkiew p. w.ś, Michała: 1500 paraf, Czar-
noziem; cegielnia, Należała do Tomasza Szad-
kowskiego, dziś Adolfa Mostowskiego, kome-
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dyopisarza spółczesnego, ożenionego z Maza-
rakówną z Mąchnówki, Wieś dobrze zago-
spodarowana, leży nad obszernym stawem,
pośród którego wznosi się statua św. Jana Ne-
pomucena. 2.) M. Mały al. Mytniczek, wś
tamże, nad bezim. rzką do Bohu wpadającą, 43
osad, paraf, praw, M. Wielki, 242 mk., 538
dzies. ziemi włośc., czarnoziem, należy do
spadkobierców hr. Kuszelew-Bezborodki, do-
ży wotniego właściciela ststwa chmielniekiego.

Mytniki ob. Gawry. —-
Myto, mko ifolw. nad rz. Dzitwą, pow.

lidzki, w 4 okr. pol., gm. i okr. wiejski Myto
(dawniej gm. Wawiorka), o 14 w. od Lidy,
21 w.od Wasiliszek a 84 w, od Wilna. Mko
ma 101 mk, (54 męż. i 47 kob.), cerkiew mu-
rowaną i zarząd gminy, folw. zaś 51 mk.(l
prawosł,, 45 kat. i 5 żydów). Dawniej dzie-
dzietwo Paców, później Mirona Rossudowskie-
go, dziś pułk. Kondratjenki. W 1415 r. Wła-
dysław Jagiełło, jadąc z Podola do Litwy,
przybył tu z Kobrynia i czas jakiś spocząw-
szy, pojechał do Wołkowyska. W 1662 r.,
dla zniszczenia Lidy, odbywał się tu sejmik,
Paraf. praw. ma 828 wiernyvh (395 męż.i
4338 kob.), Gmina Myto (mytlańska) dzieli
się na 8 okr. wiejskie: Myto, Wawiorka i Pa-
piernia, i liczy 39 wsi, 251 dm. i 2650 mk.
(1149 dusz rewiz., mianowicie 999 włościan
uwłaszczonych i 150 skarbowych). Należy
ona do 1 okr. pol. do spr. włośc. w m, Lidzie,
oraz do l-go rew. powołanych do służby woj-
skowej z pow. lidzkiego w m. Lidzie. W skład
okr. wiejskiego M. wchodzą wsie: Rulewicze,
Górzańce, Mieszkały, M., Kasiłówce, Nowo-
siołki, Janowlany, zaśc. Kadziszki i okolice
Gradowszczyzna i Radziwiłłowce, razem 223
dusz rewiz. włośc. uwłaszczonych i 34 skąr-
bowych. J. Krze,
Mytwa, rzeka w powiecie mozyrskim, za-

czyna się w moczarach za wsią Bierezówką,
płynie w kierunku płd.-wsch. około wsi Mi-
chałki; pod zaśc. Baszyński ma pierwszy młyn
na stawie; pod wsią Mały-Boków rozlewa się
w jeziorko i ma młyn; pod Rudnią-Saniukow=
ską młyn trzeci; płynie koło wsi Starosiele,
pod zaśc. Mazury, młyn na stawie; dalej pły-
nie koło wsi Piereżniwka, Saniuki, fol. Toży-
łówka, wsi Bobrujki; pod wsiami Dinowo i
Buda. zasila się kilku dopływami i płynie
rozdzielona ną dwa koryta około 5 w.; pod
wsią Smoligowicze rozlewa się w jeziorko, a

pod Rudnią -Smolgowieką tworzy znaczny
stąw i obraca dwa młyny, dotyka wsi Bułha-
kii Niedzieicze; za wsią Wierzbowicze zwraca
się pod prostym kątem na płn,, płynie koło
wsi Grydzień i pod wsią Konotopy wpada
z praw, str, do Prypeci. Długość biegu prze-
szło 7 mil; rybna. A. Jel, Mytwiea 1.) mała rzka w płd.-zch, krań-
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cu pow. ihumeńskiego, zaczyna się na granicy
pow. słuckiego, przy zaśc. Jaźwiny i ubiegł-
szy w kierunku zachodnim i południowym
około 4 w.,wpada z lew. str. do Niemna po-
niżej Taryi. 2.) M., odnoga Prypeci w pow.
rzeczyckim, w okolicy Narowli, łączy koryto
Prypeci z jez, Łomot, 3.) M. al. *Mutwica, rzka,
prawy dopływ. rz. Uszy.
Mytwica, karczma na granicy pow. proski-

rowskiego i kamienieckiego, przy trakcie ze
wsi Uwsia do Satanowa, par. Satanów.

Mytyńce, ob. Mityńce.
Mytyniec, ob. Mytnik Wielki,
Mytyszcze, wś włośc., pow. wilejski, w 1

_ okr. pol., o 46 w. od m. Wilejki, przy b. dr.
poczt. zm, Ilii do m. Radoszkowie, 12 dm.,
103 mk, katol.
Mytyszcze, wś, pow. łucki; ob, Arch, J. Z.

R., cz. VI, t. 1: 110, 112.
Myza, os. fabr., pow. płoński, gm. Pomie-

chowo, par. Zakroczym, odl. o 32 w. od Płoń-
ska. Jest tu fabryka odlewów żelaznych. Osa-|M
da ma 8 dm., 33 mk. i 84 mr, ziemi.

Myzany, dobra, pow. rzeżycki, w 1 okr.
pol., gm. Wielona, 61 dusz rew.

Myziuryńce, ob, Miziureńce.
Myzowo al. Mizów, w dok. Mezow, Mezowa,

Mezewo, Miezowo, wś cerkiewna, pow. kowel-
ski, gm. St, Konary, na płd. od Konar No-
wych, st. dr. żel. kijowsko-brzeskiej, między
Krymnem (021 w.) a Kowlem (o 20 w.),o
97 w. od Brześcia a 511 od Kijowa, Por. Arch.
J.Z.R., cz.I, t. I: 400, 418; cz. VI,t.I:
217, 219. J. Krz.
Mzurki, w dok. Mschurky, ws i fol., pow.

piotrkowski, gm. Woźniki, par Drużbice. Le-
ży 2 m, na zach. od Piotrkowa, na trakcie do
Widawy. Pod tąwsią zlicznie zbiegających
się strumieni powstaje rzeczka Grabia, WŚ ma  

b
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19 dm., 117 mk., fol. 7 dm, 8 mk, Fol. M.
rozl. mr. 450: gr. or. i ogr. mr. 361, łąk mr.
59, wody mr, 4, nieuż. i place mr. 26; bud,
z drzewa 19. Wś M. os. 27, zgr. mr. 114.
Wspomina tę wś Lib. Ben. Łask (I, 460 i IL,
224) jako posiadającą zdawna grunta folwar-
czne i łany uprawiane przez zagrodników,
Według regest. pobor. ziemi sieradzkiej z 1558
istniały dwie wsie Mssurki major i M. minor.
Pierwsza należała do Stanisława i Walentego
Garnyszów, miała młyn, karczmę, 38 łany
kmiece, druga do Jana Gromolińskiego, miała 6
łanów (Pawiń. Wielk. IL, 258). Br. Ch.
Mzurów, wś i fol., pow. będziński, gm,i

par. Niegowa, odl. 49 w. od* Będzina, ma 360
mk., 42 dm. W [827 r. 56 dm. 210 mk.
W XV w. M. był wsią królewską, dziesięcinę

dawał plebanowi w Niegowy (Dług:, Il, 220);
obecnie fol. M, rozl. mr. 457, a mianowicie: gr.
or. i ogr. mr. 289, łąk mr, 42, lasu mr. 116,
nieuż i place mr. 60; bud. mur. 3, z drz. 8. Wś

. 08. 37, z gr. mr 428.
Mzurowa, wś, pow. jędrzejowski, gm. Mni-

chów. W 16827 r. 24 dm., 107 mk.
Mzwierzaty al. Dzwierzuży, wś, pow. szczy-

cieński, 18 klm. od Szczytna, dokąd droga
bita prowadzi, w pobliżujeziora Sasek, w oko-
licy pagórkowateji lesistej. WŚ ma 1200 mk.
ewang., mówiących po polsku. Kościół na
wzgórzu z wieżą. St, poczt. i tel. i poczty oso-

o|bowe do Szczytna, Rothfiiess, Wielborka i
Niborka. Dwa jarmarki do roku w czerweu i
grudniu. Por. Dzwierzuty, Z, B.

Mzyki, os. włośc., pow. będziński, gm. Ru-
dnik Wielki, par. Koziegłowy. Ma 4 dm., 26
mk., 56 mr,

Mzyki, grupa domów wBabińcu, pow. lu-
bliniecki.

Mżeń, wś, pow. owrucki, o 3 w. od Owrucza
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Na-Antonach, os. młyn., pow. żółkiewski,
gm. Fuina. Osadę tę stanowi młyn o 2-ch ka-

mieniach, w płd. stronie wsi Fuiny, na lew.
brz. pot. Młynówki, oraz trzy chaty wieśnia-
cze i kilkanaście morgów gruntu, za które po-
siąadacze opłacali niegdyś czynsze emfiteuty-
czne i inne ciężary do skarbu krechowskiego.
Nazwę swą otrzymała ta osada od pierwotnych
właścicieli, Antonami zwanych, osiedlonych tu
za czasów dzierżawy dóbr krechowskich przez
królewicza Jakóba, około r. 1785. Br. G.

Naasdorf, 1358 r. Nadsiesdorf, wś i dobra,
pow. nissański, par. Koeppering. Dobra rye.
N., własność katolickiego domu kapłańskiego
(Priesterhaus) w Nissie, nadane królewskim
rozkazem gabinetowym w 1812 r. WŚ ma 21
zagrodników, 13 komorników i 96 mr. ziemi,
Do gminy N. należy kol. Steinberg, ma 10 za-
grodn. i 4 komorn. z 56 mr. ziemi. Obszar
gminy ma 1257 mr. ziemi, z nędzną glebą,
o piaszczystym lub skalistym spodzie.
Naasewitt, ob. asewiźti.
Na Bagnie al. Bagno, Bahno, część Matko-

wa w pow. turczańskim,
Nabba, rzka w gub. inflanckiej, ma źródła

w okolicy Hochrozen i pod Turajdą uchodzi
od lew. brzegu do rz. Bresel (Brasel), praw.
dopł. Graui (Aa).

Nabbe, rz. przymorska w Kurlandyi, w par.
piltyńskiej, płynie z płd. ku płn. i po krótkim
biegu wpada do Baltyku; łączy się kanałem
z Wielką Irbą.
Nabben, wś pryw. w Kurlandyi, w okr.,

pow. i par. goldyngskiej.
Na Bahnach, góra pod 40”58' wsch. dłg.

a 490 15' płn. szer., w płd. stronie Bystrzycy,
w pow, drohobyckim. Szczyt 7142m. Na płn.
jej stoku bierze początek dopływ Dniestru By-

strzyca Tyśmienicka.
Na Bajkach al. Bajki, część przedmieścia

Krakowskiego we Lwowie.
Na-Bani, wzgórze lesiste w obrębie gm.

Kropiwnika Nowego, w pow. drohobyckim,
na prawym (wsch.) brzegu Stryja, na płd, od

Słownik geograficzny. Tom VI — Zeszyt 71.

 

tejże wsi, pod 4095925” wsch. dłg. g. F., a
4991229” płn. szer. Od zach. i płd. opada
stromo do doliny Stryja. Wzniesienie wzgó-
rza 737 m., wznies, zaś doliny Stryja u stóp
jego 488 m. Ob. Banta, Br. G.

Na-Baszty, turnia w Tatrach spiskich, Ob,
Basta,
Na-Batogach, wzgórze polne, na płd. wsch.

od Podkamienia, w pow. rohatyńskim, nad
granicą czerczańską, pod 42? 10” 30” wsch,
dłg. g. F. a 499 25/20” płn. szer. Od płn. i
płd. opływają je dwie strugi, które u zach.
podnóża tej wyniosłości się łączą i tworzą pot.

Podkamień, uchodzący do rz. Świrza z lew.
brzegu. Wznies, 328 m. npm. Br. G.
Na-Beńki, szczyt w paśmie górskiem Zełe-

miance, w Karpatach wschodnich, w dziale
skolsko-delatyńskim, na granicy gm. Tuchli
(pow. stryjski), Sukiela i Kamionki (pow.
doliński), pod 41914 wsch. dłg. g. F., a
48”58' 48” płn. sz. g. Wznies, 1233 m. npm.
U płd.-wsch, stóp tej góry biją źródła rzeki
Sukiela. Br. G.
Nabentine (dok.), jez., ob. Niewocin al. Le-

wientyn,
Na Berezi, część Zawadki w pow. tur-

czańskim.

Na Berezku, grupa domów w Łomnej,
w pow. turczańskim,

Na-Bereżnyci, część wsi Wilawcza, w pow.
wyżnickim, nad pot, Bereżniczą, Ob. Wilaweze.
Na Beskidzie, grzbiet w Beskidzie zacho-

dnim. Ob. Krzeszów Dolny i Leskowiec.
Nabet, nad pot. Łazanka, grupa domów

w płn.-wach. stronie Kobylnicy Ruskiej, w po-
wiecie cleszanowskim.
Na Białej 1.) grupa domów w Podhorcach,

w pow, złoczowskim. 2.) Na B., karczma ko-
ło Nowosiółki Liskiej, pow. Kamionka Stru-
miłowa,

Na Blichu 1) część wsi Nawsia Kołaczyc-
kiego, w pow. jasielskim. 2.) Na B., karcz-
ma na obszarze gm. Dobczyc, w pow. «wielic-
kim. 3.) Na B., podmokłe pastwisko w płd.
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stronie Zboisk i Malechowa, w pow. lwowskim,
nad Pełtwią, nad którą stoi młyn tej nazwy.
4.) Na B., góra lesista w pow. limanowskim,
na płnrz. rz, Łososiny (ob.). Wznies, 541 m. b.
Na Błocie 1.) podmokłe pastwisko w Uh-

nowie, pow. Rawa ruska, na płn.-wsch. od
zabudowań wiejskich, nad Sołokiją. 2.) Na
B., rozległe, podmokłe pastwisko, zajmujące
zach. część Hołoskowie, płn.-wsch. część Ka-
dłubisk i płn. część Dubia, w pow. brodzkim,
3.) Na B., podmokłe pastwisko w płd. stronie
Turzego, w pow. brodzkim. 4.) Na B., grupa
domów w Starzawej, w pow. mościskim, 5.)
Na B., młyn i domy na obsz. dwor. Ożydowa,
w pow. złoczowskim. 6.) Na B., grupa do-
mów w Snowiczu, w pow. złoczowskim. 7.)
Na B., część doliny Seretu. 8.) Na B., nazwa
łąk we wsi Potutory. Ob. Lipa złota, rz. (V,
250—2). Lu. Dz,
Na Błoniach 1.) karczma na o0bsz, dwor-

skim Głęboki, w pow. samborskim, 2.) Na B,,
karczma w Starej Soli, w pow. staromiej-
skim.

Nabłoniee al. [Va błoniu, karczma i grupy
zabudowań, w obr. gm. Niedzielisk, w pow.
brzeskim, Br. G.
Na Błoniu 1.) grupa zabudowań w gm.

Trzebowniska, pow. rzeszowski, na prawym
brz, Wisłoka, nieopodal przewozu. 2.) Na IB,
część wsi Lubienie, w pow. jaworowskim.
3.) Na B., osady ikuźnia w Brylińcach, w pow.
przemyskim, 4.) Na B. (al. Suszyca, Suszycia
na Bołoniu) część Suszycy wielkiej, w pow.
staromiejskim. Br. G.i Lu, Dz.
Na Błotach 1.) podmokłe pastwisko

w płn, stronie Zielowa i Żornisk, w pow. gró-
deckim, nad t, zw. Starą rzeką (317 m.). 2.)
Na B., podmokłe pastwisko w płn. stronie
Zmiesienia, w pow. lwowskim. 3.) Na B., pod-
mokłe pastwisko, w płn.-zach. stronie Kału-
sza nad Kropiwnikiem. 4.) Na B., młyn na
obsz. dwor, Lackie wielkie, w pow. złoczow-
skim, 5.) Na B. al. Ścianka, dwór i folwark
w Sciance, w pow. złoczowskim. Zu, Dz.
Na Boboniówce al. Boboniówka, gajówka,

na obsz, dwor. Karowa, pow. Rawa ruska.
Na Bodostowie, pastwisko w płn. stronie

Wojniłowa, w pow. kałuskim.,
Nabołocie « al. Folwarkowce, 7 osad, pow.

słucki, o 8 w. ku płn, od mczka Nieświeża,
nad błoniami, w płaszczyznie położone.
Naborki 1.) wś nad rz. Niesetą, pow. ihu-

meński, w 3 okr. pol. berezyńskim, 14 osad;
miejscowość poleska, odludna, 2.) N., dobra
nad rz, Niesetą, dopł. Olsy, pow. ihumeński,
w 3 okr. pol, berezyńskim, dawniej obywa-
telskie, w 18738 r. rozparcelowane i nabyte
przez włościan; kupili dwaj Korolowie, każdy
po 129 morg., dwaj Mieleszkiewiczowie, każ- dy prawie po 10 wł., Gierajewski ,Wojciechow-|
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ski, Rucki, Koziełło i Karaczan, każdy około
116 morg., Szamko około 106 morg., Suprun-
kiewicz około 151/, włók. Miejscowość po-
leska, małoludna, grunta lekkie, nizinne.
Naborowiec, wśi folw., pow. „płoński, gm.

Załuski, par. Kamienica, odl. o 16 w. od Płoń-
ska; ma 19 dm., 201 mk. W 1827 r. 13 dm,,
128 mk. Folw.i wś N. rozl. m. 486: grun.
orn, i ogr. m. 389, łąk m. 4, pastw. m. 7, lasu
m. 66, nieuż. i place m, 20; bud, mur. 1, z drze-
wa 11, płodozmian 1l-polowy. Wieś N. os.
29, z grun. m. 115. Br. Ch.
Naborówka, rzeczka w pow. radzymiń-

skim, wypływa z lasów Ńwiętochowskich,
niedaleko wsi Balei granicy pow. węgrow-

skiego, płynie w stronę płn.-zach. przez War-

miaki i pod Wójtami, na pła, Jadowa, wpada
z praw. brz, do Ossownicy. Długa 5 w. (m.
hydr.). Podług Bokiewicza (Opis pow. ra-
dzymiń, str. 22) „„wpąda do Ossownicy, połą-
czona z Mostówką,'* J. Bliz.

Naborówka, pot. górski, powstaje w obr.
gm. Koniny, w pow. limanowskim, z pod
Fraczki gronia, wzgórza polnego; płynie na
płn.-wsch. i po: Ż kil, biegu uchodzi zlew. brz,
do Koniny. Br. G.
Naborowo, wś ifolw., pow. płoński, gm.

Załuski, par. Kamienica, odl. o 17 w. od Płoń-
ska. Ma 7 dm., 74 mk. W 1827 r. 14 dm.,
114 mk. Folw. N. z wsią t. n., wsią Dłuto-
wo i częścią Kamienicy Kościelnej, rozl. m.
973: grup. orn. i ogr. m, 878, łąk m. 60, past.
m. 10, nieuż. i placem, 30; bud, mur, 1,
z drzewa 24; płodozmian 13-polowy; wiatrak.
WŚ M. os, 26, z grun, m, 24; wś Dłutowo 08.

33, z grun. m. 114; część Kamienicy Koś-
cielnej os, 6, z grun. m. 136. Br.Ch,
Naborowszczyzna 1.) folw. i wś, pow.

trocki, w 1 okr. pol., gm. Jewie, okr. wiejski
Jarmoliszki, o 6 w. od gminy a 10 w. od
Trok; wś ma 5 dusz rewiz.; własność Stra-
wińskich. 2.) N., wś w zach. stronie pow.
mińskiego, kaplica katol. par. Kamień, daw-
niej filia par. Wołma. J. Krz,
Naborz, karczma przy gościńcu z Zatora

do Gierałtowiczek, we wsi Rudze, pow. wa-

dowieki. : Mac,

Naborze, nazwa zabudowań wiejskich
w gm. Piotrowice, pow. wadowicki. Br. 6.

Na Bożemce, młyn i karczma na obsz,
dwor. Karowa, pow. Rawa ruska. |

Nabrany, w$ w gub. kowieńskiej, miejsce
urodzenia Macieja Kazimierza Wołonczew-
skiego, biskupa żmudzkiego, syna włościa-

nina.
Na Brońce, fabryka terpentyny w Wierz-

bianach, w pow. jaworowskim.
Nabróż, wś i folw., pow. tomaszowski, gm.

Czerkasy, par. Nabróż. Leży o kilka wiorst
na lewo od drogi z Tyszowiec do Łaszczowa,
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śród wyżyny, odl. 7 w.od Tyszowiec a 5
mil od Zamościai Tomaszowa. Posiada koś-
ciół par. murowany, cerkiew parafialną rusiń-
ską, szkółkę początkową ogólną, cegielnię i 72
dm. Dwór z pięknym ogrodem, młyn i wia-
trak. Gleba żyzna, czarnoziem. W 18327 r.
było tu 53 dm., 312 mk. Kościół i par. zało-
żył tu w 1411 r. Jan Szompnik; obecny koś-
ciół został wzniesiony z muru w 1684 r. przez
Samuela Łaszczą. W kościele tym znajduje
się ołtarz P. Jezusa z kościoła kolegiaty lubel-
skiej, przez Leszka Białego wystawionego,
przeniesiony tu w 1845 r. Przy tym ołtarzu są
dwie rzeźbione starożytne figury. Kościół
jest pod wezw. Wniebowzięcia M. Panny,
Par. składa się z wsi: N., Tuczępy, Lipo-

wiec, Małożów, Miętkie z Adelinką Jędrze-
jówką, Mircze, Stara wieś, Wereszczyn, Wisz-
niów, Radostów, Łykoszyno, Dutrów, Dobu-
żek, Kryszyn, Kmiczyn, z ludnością ogólną
2,708 dusz, Folw. N, z wsią t, n. i Mołożony,
rozl, m. 1001: grun. or. i ogr. m. 507, łąk
m. 118, lasu m. 846, nieuż. i place m. 30.
(rospodarstwo leśne staranne; obszary wycię-
te zasiewane. Bud. mur. 14, z drzewa 22; pło-
dozmian 6-polowy. Do dóbr powyższych na-
leżał folw. Mołożów z obszarem m. 1170, któ-
ry w r. 1884 oddzielony został, Wś N. os.
62, z gr. m. 681; wś Mołożany os, 47, z gr, m.
600. Dobra N. były własnością Drohojew-
skich, Rakowskich, obecnie należą do Wincen-
tego Rulikowskiego, X.3.8.1 Al. Pal,
Na Brynowie, podmokłe pastwisko w zach.

stronie Peratyna, pow. Kamionka Strumiłowa.
Na Brzegach, podmokłe pastwisko, w płd,-

zach. str. Srok przy Laszkach, pow. lwowski.
Na-Brzegu 1.) grupa zabudowań wiejskich

w obrębie gm. Dąbrowy, w pow. krakow-
skim, 2.) Na B., grupa domów w Miłoszowi-
cach, w pow. lwowskim.

Nabrzegu, część wsi Dzierzgowice, pow.
kozielski. |
Na Brzezinie al. Szajnowska, karczma i

gajówka na obsz. dworskim Juśkowie, w pow.
złoczowskim.

Nabrzuska, wś, pow. kowelski, st. p. Ko-
wel; kościół ,paraf, katol. św, Piotra i Paw-
ła, wzniesiony w 1727 r. z drzewa przez Do-
rotę Rzeczycką. Parafia katol., dek. kowel-
skiego, 849 dusz. Kaplica w Czersku,

Na-Buczkach, północny czubek pasma gó-
rzystego, ciągnącego się na granicy gm, Ra-
bego i Bandrowa, w pow. lisieckim, a tworzą-
cego północne rozgałęzienie działu Żukowa;
Czubek ten wznosi się w płd.-wsch. stronie
wsi Moczarów, na wschodnim brzegu pot, Głu-
chego, dopływu Jasienki, pod 40 20 25”
wsch. dłg. g, F. a 49022 18” płn. sz. g
Z, płn, stoku zlewają się wody do Głuchego

potoku, z płn.-wsch. zaś do Królówki, Wznie-

Nab 851

sienie 726 m. npm. Miejsce znaku tryang.
Na Buczyszczu kilka zabudowań wiejskich

w Bukowinie, w pow. bobreckim, na praw.
brz, Dniestru, w płd.-zach. stronie wsi,
Na-Budkach, karczmaw Radgoszczy, pow.

dąbrowski. Br. G.
Na Budzie 1.) część wsi Koziarni, pow.

Nisko. 2.) Na B., leśniczówka na obsz, dwor.
Baczyny, w pow. staromiejskim.
Nabutów, wś na lew. brz, rz. Rosi, pow.

kaniowski, paraf. praw. Neterebki (o 2 w.),
0 450 w. od Kaniowa i Bohusławia, gdzie naj-
bliższa st. poczt, i telegr., naprzeciwko wsi
Derenkowiec, na praw. brz. Rosi, w pow. czer-
kaskim leżącej, 423 mk.; od 1850 r. fabryka
cukru, Wchodziła niegdyś w skład sstwa
korsuńskiego, dziś należy do klucza korsuń-
skiego ks. Łopuchina, J. Krz.

Nabyszyce, dok, Nabisicze, niem. Nabyschitz,
wś i gm., pow. odolanowski, 2 miejsc: a) N.,
wś; b) Kuroch, pustkowie; 61 dm., 484 mk,,
wszyscy kat,, 94 analf. Poczta, gośc., st. tel,
w Odalanowie, stac. kol, żel. w Ostrowie
o [1 kil. Według regestr. pobor. z 1579 r.
wś N., w par. Odolanów, była własnością Fe-
liksą Kurowskiego, miała 4 łany, 4 zagrod.,
3 komorników i 3 rzemieślników (Pawiński,
Wielk., t, I, str. 124.) M. St,
Na Bugaju, folw. na obszarze dworskim

w obr. gm. Stryszowa, pow. wadowicki.
Na Caryni, młyn na obszarze dworskim

Miliowa Bohosiewicza, pow. wyżnicki, nad
pot. Młyńskim, Br. G.

Naceliszki, ob. Dowmontyszki.
Naeesławice, w dok. Naczesłavycze, wś nad

strum. Olszyną,i folw., pow, kaliski, gm, Staw,
par. Chlewo, odl, od Kalisza w. 24; wś dm. 7,
mk, 58; folw. dm. 3, mk. 19. W 1827 r. ii
dm., 98 mk. Wspomina tę wieś Lib, Ben,
Łask. (t. LI: 60) w opisie par. Chlewo. Według
regestr, pobor. z 1579 r. wś N. (par. Chlewo)
była własnością Naczesławskich, do których
należało 5 częścii Laurent. Desczyńskiego,
posiadającego |, łana, oraz Jakóba Osczekliń-
skiego, posiąd. !/, łana (Pawiński, Wielkop.
t. I: LII). Obecnie folw. i wieś N. rozl. m.
456: grun. or. i ogr. m. 388, łąk m. 44, past.
m. 7, nieuż, i plące m. 17; bud. mur. 4, zdrze-
wa 8; płodozmian 4 i 10-polowy. Wś N. os.
17, z grun. m. 20, Br. Ch.

Nachaczów, ob. Nakaczów.

Na Chapanicy, leśniczówka na obsz. dwor.
w Nisku, w pow. Nisko, nieopodal wsi Ka-
mienia. Br. G.

Na Chmielarni al. Cmielarnia, leśniczów-
ka, koło Rudek nieznanowskich, obsz. dwor.

: Busk, pow. Kamionka Strumiłowa.

Nachów, mała wś i folw. lenny, pow. rze- czycki, gm, wasilewieka; wś ma 7 osad, folw,,
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dziedzictwo Rudziewskich, 2%/, włóki; odiud-
ne Polesie. ! A. Jel.
Na Chyżkach al. Chyżki, pasieka koło Wer-

chobuża, obsz, dworski Kołtów, pow. zło-
czowski,
Naciany 1.) dwór, pow. rossieński, paraf.

kielmeńska, własność Reutta. 2.) N., ludna
wś nad rz, Nacianką, pow. telszewski, o 42 w.
od Telsz. Kościół kat. św, Katarzyny, w 1789
r. drzewa wzniesiony przez obyw. Pocieja,
filialny par. Gintyliszki, Na cmentarzu ka-
plica,
Nacina Wes, węg. Natafahwa, wś, hr. ziem-

neńskie, stacya węgiersko-galicyjskiej kol.
żel. Kościół katol. filial,, zbudowany w 1413
r.; uprawa roli; 1042 mk.

Nacisławice 1.) Wielkie, niem. Gross Nims-
dorf, wś i dobra nad rz. Stradunią, pow. ko-
zielski, Odl. 2 mile od Koźla, leży na grani-
cy pow. prądniekiego, posiada kościół paraf.
poklasztorny, przez cystersów wzniesiony.
Folw. należał do dóbr klasztornyeh, ma obec-
nie 223 morg, WŚ z przyległością Mierzęcin
ma 3166 morg., w tem 2,699 morg. roli. Szko-
ła katolicka dwuklasowa. W 1843 r. był tu
zamek z kaplicą, 108 dm., 808 mk. kat. Młyn
wodny. N. par, ma 1065 dusz. Należy do
par. wś Grodzisko. 2.) N. Małe, ob. Naci-

- sławki, : Br. Ch.
Nacisławki al. Małe Nacisławice, niem.

Klein Nimsdorf, wś i dobra, pow. kozielski, pa-
raf, i szkoła Gierałtowice. Dobra ryc. mają
1,544 morg. (925 m. roli i 492 m, lasu), wś
498 m. W 1843 r. 37 dm, 284 mk. katol.

Naciuny al. Naczuny, wś i gm., pow. ponie-
wieski, w 2 okr. pol. Klawany, w 1 okr. po-
koju do spraw włościańskich, składa się z 10
okr. wiejskich, 59 wsii liczy 2,583 mk. ob.
płci włościan.

Nackel (niem.), ob. Nakło i Naktalno,
Nacki w dok. Naczky, fol., pow. turecki,

gm. Bartochów, par. Tubądzin, odl. od Turka
w. 44'/,; dm, 1, mk,5. Według Lib. Ben.
Łask, (I; 413) była to wieś niemająca łanów
kmiecych już w początku XVI w. Istniał tu
tylko dwór z gruntami folwarcznymi, dający
dziesięcinę prob, w Tubądzinie,

Nackiewicze 1.) okolica szlach. nad rz.
Wersoczką, pow. lidzki, w 5 okr. pol., o 39
w. od Lidy a 15 w. od Ejszyszek, 19 mk, kat.
2.) N., wś włość., pow, oszmiański, w 3 okr,
pol., o 48 w. od Oszmiany a 18 w. od Dzie-
wieniszek, 10 dm., 72 mk, kat. A. T.
Nackowa, wś w płn.-zach, stronie pow.

słonimskiego,
Nacław w dok. Naczław, wś i folw,, pow.

kościański; fol. ma 569 mr. rozl.; gm. ma 40
dm., 315 mk., 29 ew., 49 kat., 38 analf, ce-
gielnia; poczta, tel., st. kol. żel, w Kościanie
08 kil., gość. o 2 kil, Według regestr, pobor,  
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z 1580 i 1581 r. wś Naczlaw, w par. Kościan,
miała 16'/, łanów i 4 zagrod. (Pawiński
Wielk., t. I, 61). Br. Ch,
Nacpolsk, wś, pow. płoński, gm. Narusze-

wo, par. Zukowo, odl. o 14 w. od Płońska.
Ma szkołę pocz. ogólną, cegielnię, gorzelnię,
wiatraki karszmę, 37 dm., 442 mk. W 1827
r. było tu 38 dm, i 294 mk. Gmina N.
przeniesioną została do Naruszewa. N. wy-
mieniony jest w bulli Innocentego IV z 1254
r. w rzędzie wsi dających dziesięciny klaszto-
rowi w Czerwińsku (ob. t. I, 837). Obecnie
dobra N., własność Tytusa Dembowskiego,
składają się z fol. N., Sosenkowo, Skarzyn i
Srebrna, wsi: N., Srebrna, Sosenkowo i Ska-
rzyno, MRozl, mr, 3865; fol. N. gr. or. i ogr.
mr. T28, łąk mr. 42, pastwisk mr. 147, wody
mr. 3, lasu mr. 588, zarośli mr. 68, nieuż. i
place mr. 76, razem mr. 1599; bud. mur. 15,
z drzewa 15; płodozmian 79 polowy; fol: $o-
senkowo gr, or. i ogr. mr. 419, łąk mr. 42,
past. mr, 24, wody mr, 1, lasu mr. 120, nieuż,
i place mr. 23, razem mr. 629; bud, mur. 1,
z drzewa 14; płodozmian 8 i 119% polowy; fol.
Skarzyn gr. or. i ogr. mr. 404, łąk mr. 11,
pastw. mr. 27, wody mr. 1, zarośli mr, 2,
nieuż, i place mr. 22, razem mr. 467; bud.
mur. 1, z drzewa 6; fol. Srebrna, gr. or. i ogr.
mr. 369, pastw. mr, 46, wody mr, 3, lasu mr,
721, nieuź. i place mr, 31, razem mr, 1170;
bud. z drzewa 10. Wieś N, os. 56, z gr. mr.
502; wś Srebrna ós, 20, z gr. mr. 188; wś
Sosenkowo 0, 33, z gr. mr. 200; wś Skarzy-
no, 08. 19, z gr. mr. 15, _ Br. Ch.i A. Pal,
Nacuny. po lit. Nocunaj, wś pryw. i dwór

nad rz. Abełą, pow. kowieński, par. Kiejdany,
085 w. od Kowna a 8 w. od Kiejdan, b. dzie-
dzictwo Szuksztów, którzy w 1805 r. wnieśli
tu z drzewa kapl. kat. pod wezw. WW. SS.i
mieli przy niej groby rodzinne. J. Krz.
Nacz 1.) al. Nacza, rzeka w pow. bory-

sowskim, pr. dopł. rz. Bóbr; bierze początek
na płn.-zach. od m. Chołopienicz, między wsia-
mi Borki i Tzaszki, płynie ciągle lesistemi mo-
czarami w kierunku południowym koło: zaśc,
Podgaj, fol. Kazimierów, Haldeberg, wsi Hal-
ki i Prudziec, gdzie porusza pierwszy młyn; po-
między Prudźcemi Kociuchami obraca młyn dru.

gi a w Kociuchach trzeci. Za Kociuchami
przyjmuje rzkę Moczulnę z lew. str., płynie
dalej koło wsi Kozubiee al. Kózubedz, zaśc.
Kołodzież, wsi Krestenowszczyzna al. Kresto-
powszczyzna, gdzie mą młyn czwarty, koło
zaścianka Zanącz, wsi Zabierycz, zaśc. Kusz-
nierówka i Szyjałówka, za którym zasila się
rzką Niewiarowszczyzną z pr. str,, dalej z le-
wej str. przyjmuje rzki Mieżnicę i Dubiesznię
i przecina tor dr. żel. moskiewsko-brzeskiej
pomiędzy st. BojaryiKrupka; pod wsią Na-
czą rozlewa się w jezioroima dwa młyny,

 



naprzeciwko wsi Kołpynicy al. Kołpienicy
zasila się z pr. str. rzką Kołpynicą, płynie ko-
ło wsi: Zapole, Zabrodzie, Smorki, gdzie za-
sila się bezim. strumieniem; dalej płynie koło
wsi Rudnia i tu ma młyn szósty na jeziorze,
koło wsi Wielatycze (młyn siódmy) i ubiegł-
szy 58 w. uchodzi do Bobra po za zaść, Pie-
rewoz. Dość rybna. Spławna na przestrzeni
około 10 w. 2.) N.,rzka w pow. borysowskim,
lewy dopływ Berezyny; bierze początek w
okolicy zaśc. Dubowik, płynie w kierunku
płn.-zach, około wsi Kiszczyna-Słoboda, fol.
Wilanów, gdzie ma młynek i zasila się kilku
małemi strugami, dalej przepływa około wsi
Cheteholice, gdzie porusza młynek, poczem
zwróciwszy się bardziej ku zachodowi, za fol,
Nieżeńcy, ubiegłszy około 14 w., wpada
do Berezyny. W dolnym biegu dość ry-
bna. 8.) N., rzeka w pow, słuckim, prawy
dopływ Łani. Zaczyna się pod wsią Koniu-
chy, płynie w kierunku południowym koło
kilku fol. tegoż nazwiska, wsi Chomowicze,
mczka Sieniawki, gdzie przecina dawną szosę
brzesko—moskiewską, Do $ieniawki obraca 4
młyny. Za Sieniawką przepływa około wsi:
Naruszewicze i Panacza (młyn), Słobódka,
Rudki (młyn), pod zaśc. Bojany przyjmuje
od lew, brz, rzkę Suszenkę, płynie dalej koło
wsi; Bobki, Hołynki, zaśc. Stasiewszczyzny
(młyn), pod Kryszyłowiczami przecina gośc.
wiodący z Karacka do Krugowicz i zwraca

się bardziej ku wschodowi; płynie koło wsi
Ostrów, fol. Łachowszczyzna (młyn), Nacza-
Płoska, wsi Nacza, na przeciwko której łączy
sięz Łanią za pośrednictwem strugi zw. Staru-
cha, a po za nią, przyjąwszy w siebie z pr. str,
rzkę Miertwę al. Martwy Bród, pod wsią
Łoktysze uchodzi do Łani, przebiegłszy o<oło
6 mil. Od Sieniawki aż do końca prawie pły-
nie miejscowościami poleskiemi, zwłaszcza

brzeg prawy jest nizki i odludny; łąk wszę-
dzie obfitość. Oprócz wymienionych przyj-
muje jeszcze kilka drobnych bezimiennych
dopływów. Al. Jel.
Nacz i.) al. Nacza, wś, nad rz. t. n., pow.

borysowski, w l okr, pol, chołopienickim,
gm. Nacza, w pobliżu dr. żel. moskiewsko-brze-
skiej, na pół drogi pomiędzy st. Bojary i
Krupki, ma 56 os. pełno-nadziałowych; cer-
kiew paraf. drewniana, zbudowana 1817 r.,
uposażona 6 włókami ziemi, ma około 700 pa-
rafian; duchowieństwo miało do 60 włościan
poddanych. Gmina składa się z 3 wiejskich
starostw, 27 wsi i liezy do 1120 włościan pł.
męzkiej; miejscowość lesista, nizinna, łąk ob-
fitość, młyny i rybołóstwo na rzece. Da-
wniej przechodził tędy trakt pocz, z Borysowa
na Tołoczyn do Orszy, którym odbył się w
1812 r. odwrót Francuzów z Rossyi. 2.) N.
wś, pow. słueki, w 2 okr, poł. kleckim, gm,  
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krugowicka, w pobliżu rz. Naczy, o kilka
wiorst od jej ujścia do Łani, ma 11 osad; miej-
scowość całkiem poleska, nizinna. 3.) N,,
kilka fol. i zaśc, nad rz. Naczą, dopł, Łani,
pow. słucki, w 2 okr. pol. kleckim, w par.
kat. Kleck: a) N. Bryndzowska, dziedzictwo
Czarnockich, przeszło 65 włók, piękna rezy-
dencya, gospodarstwo wzorowe, propinacye; b.)
N., własność Falskich, około 7 włók; e.) V., wła-
sność Rejtanów, przeszło 13 włók d.) V. Głe-
bowska, własność Święciekich, przeszło 20
włók, dochód z młynów, gospodarstwo piękne;
e.) V., własność Płaskowickich, około 9 włók;
f.) N., własność Iwaszkiewiczów, 2 włóki 18
morg.; g.; N. Lubaczewska od 1850 r. wła-
sność Hrehorowiczów, około 64 włók; k.) N.,
zaśc, w pobliżu fol. Hatlewszczyzna, ma 1 os.;
miejscowość lekko falista, małoleśna, grunta
wyborne pszenne, W wieku XVI N. były
własnością Hlebowiczów; Ignacy Daniłowicz
pod 15388 r. wspomina dokument Bony, naka-
zujący satysfąkcyą Hlebowiczom z powodu
sprawy granicznej z jej dobrami Sieniewlana-
mi (ob. Skarbiec, t. II: 305). O Naczy wspo-
mina w swych pamiętnikąch Ewa Felińska,
% powodu, że odbył się w niej 26 listopada
1840 r. ślub jej córki Pauliny, z malarzem
i obywatelem Adamem Szemeszem. 4.) N.
Stara, fol., pow. słueki, własność polskiej ro-
dziny Voigtów,około 14 włók, A. Jel,
Nacza 1.) rzeka w pow. bielskim gub.

smoleńskiej, bierze początek w okolicy wsi
Naczynki, płynie w kierunku płn.-zach. i po-
wyżej m. Biełyj wpada od lew, brz. do rz. Ob-
szczy, lew. dopł. Meży. Siemionow w Słowni-
ku mylnienazywa ją Nową. 2.) N., rz. w pow.
lepelskim, poczyna się blisko dóbr Orzechów-
na, długa 35 w., wpada od lew. brzegu do
Dźwiny, koło wsi Ujście Nackie. Od wsi
Ostrowszczyzny spławiają po niej cząsem
drzewo towarowa. 8.) N.al. Naczka, rz, w
pow. lidzkim, dopł. jez. Pielasy, właściwie
wierzchowina rz. Kotry (ob.), bierze początek
w bagnach po za dworem Qrołodówką i wsią
Krzywile (Krywele), płynie podmokłą doli-
ną w kierunku od płn. ku płd.-wsch. około
wsi Melechańce, Michalczuny, Ponacze, Ko-
niawo, Michańce, Puzole, Kucewicze, Nacza,
Kowalki i Sołtanówka, odkąd przybiera ra-
ptownie kierunek zachodni. Długa 25 w.;
naj większ. szerokość dochodzi 5 saż. J. Krz.

Nacza 1.) wś kośc. paraf., zwana mkiem,
nad rz Naczką, pow. lidzki, w Żokr. pol., gm.
Koniawo, odległa o 8 w. od gminy, o 74 w.
od Wilna a 38 w. od Lidy, ma 176 mk. (86

męż. i 90 kob.), Należała niegdyś do Kościewi-
czów (Kostewiczów), z których Janusz, woje-
woda podlaski, fandował tu około 1529 r. ko-
ściół i przeniósł parafię z Dubicz.. Później
była własnością Kiszków a następnie Badzi-
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wiłłów. Kościół drewniany dziś istniejący,
zbudował na miejscu dawnego kś, Józef Ku-
czewski, proboszcz miejscowy, w 1756 r.
W kościele znajduje się słynąca z cudów sta-
tua Jezusa Nazareńskiego. Folwark rozległy
na miarę nowopolską wogóle 1000 mr., z tych
540 lasu, 360 ziemi or., 80 łąk, 10 mr. ogr.
Przy nim na rzece Naczce jest młyn i folusz.
Do parafii nackiej, dekanatu raduńskiego, nale-
ży 60 wsi i osad włościańskich, 21 okolic za-
mieszkanych przez drobną szlachtę i 26 fol,
w ogóle 5086 wiernych. Dawniej znajdowa-
ła się filia w Dubiczach. Niegdyś N., jak wi-
dać z rewizyi dóbr tatarskich, dopełnionej w
1681 r. przez Jana Kierdeja, pisarza ziemskie-
go Oszmiańskiego, była osiedlona przez Tata-
rów, ślady czego zachowały się w cementarzys-
ku tatarskim (ob. Muchliński, Zdanie sprawy
o Tat. litewskich, i Tygod. ilustr. z 1885 r.
Ne 118), W skład okręgu wiejskiego wcho-
dzą wsie: N., Ginele, Kudojańce, Królewsz-
czyzna, Bieżaniszki, Puzele, Kowalki, Mieżań-
ce, Jurańce,, Mickańce, zaśc. Buda i okolica
Talmonty, razem 131 dusz włośc. uwłaszczo-
nych 135 b. włośc. skarbowych i 49 jedno-
dworców. Powierzchnia zaklęsła, bory, błot
i łąk mało, jeziór dużo, grunt gliniasty i żwi-
rowaty, zraszają rzki Raduńka Przedel, Kotra,

Qzepiełunka, Koniawka i Naczka. 2.) N., wś
włośc., tamże, 34 dusz rewiz., własność skar-
bu, stanowiła dawniej uposażenie proboszcza
nackiego, J. Krze.

Nacza, nazwa kilku wsi szlacheckich nad
rz. Naczą, pow. lepelski, w 4 okr. pol., 4 okr.
sąd.: 1) N., własność Tekli Grzymajłowskiej,
314 dzies. ziemi. 2) N., własność Tomasza
Kłodnickiego, 200 dzies, ziemi. 3) N., wła-
sność Juliana Korsaka, 142 dzies. ziemi dwor-
skiej, 4) N.—Ostrowszczyzna, dawniej Obrą-
palskich, dziś Maryi Koszkowej, 762 dzies.
ziemi dworskiej, 5.) N., dobra pojezuickie, w
1842 r. własność Stanisława Ksawerego Ka-
weckiego, w drodze licytacyi nabyta przez Ma-
cieja Lubieńskiego, przeszła po jego śmierci
w 1888 r. do jego siostry Adeli Sielawiny i
siostrzeniec Mikulskich; 332 dzies, ziemi dwor-
skiej. 6.) N.—Sipowszczyzna, własność Artu-
ra i Heleny Obrąpalskich, 658 dzies, ziemi,
7.) N., własność Jana Ńwirszczewskiego, 39
dzies, 8.) N., własność Anny Bwirszczew-
skiej, 49 dzies, 9.) N.—Hołubiewszczyzna al.
Dworzyszcze, 1200 dzies. ziemi dworskiej. W
1569 r. dziedzictwo Jacka Hołubiewicza, po je-
go śmierci przeszło do jego siostrzenicy Anny
Hlebówny Tymofiejowej Hurkowej, podsęd-
"kowej witebskiej, wziętej przez nieprzyjaciół
do miewoli. Na prośbę jej męża Timofieja
Hurki król Zygmunt August polecił w 1570
r. Barkałabowi Korsakowi, sscie dzisieńskie-
mu, ażeby N., którą nieprawnie dzierżył Mi-  
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chał Kozika (?), zwróconą było Hurkom. (o
nastąpiło w 1582 r. po przeprowadzeniu pro-
cesu. Andrzej Hurko, syn Tymofieja, części
swe w Wietrzynie i N. sprzedał za 200 kóp
groszy Piotrowi Misopadowi Kunińskiemu. W
1600 r. Piotr Piotrowicz Misopad Kuniński za-
pisał żonie swej siało Ozierie i Daniewo, cór-
ce Marochnie 4000 kóp groszy, synowi Stani-
sławowi Wietrzyn, Piotrowi N., Andrzejowi
majątek Zołodkówkę. Od Kunińskich N. dro-
gą wiana jako posag Jadwigi, córki Aleksan-
dra, przeszła na własność Michała Szpakow-
skiego. Jadwiga Szpakowska włożyła obo-
wiązek na syna swego Daniela, ażeby fando-
wał kościół w N. Od Szpakowskich N, drogą
wiana przeszła do rodziny Hrebnickich, w któ-
rych posiądaniu do dziś pozostaje. 10.) N.,
w 1606 r. własność Maryny Mitkowiczówny
Nackiej, l-mo voto Adamowej Sipowiczowej,
2-do Abramowej Leszczyńskiej, która N.,
Łoszkowo i Drożdżyn sprzedaje za 200 kóp
gr. lit. Reginie z Sipowiczów Hrehorowej
Szypilinie. W 1628 r. Hawryło Wasilewicz
Turczyn sprzedał N., Biedrzycę i Nowy Dwór
na Kniażynie Waleryanowi Jawgiellowi. W
1637 r. Albrycht Haraburda, odłączy wszy od
majętności swej Wietrzyno grunta za rz. Na-
czą leżące, sprzedał Kniażyńsk Aleksandro-
wi Jawgiellowi. W 1682 r. Michał i Helena
z Bujnowskich Jawgiellowie ustępują N., Bie-
drzycę i dwór Turczynowo synowi swemu Ja-
nowi. W 1684 r. Michał Jawgiell sprzedał
część N. Michałowi i Jadwidze z Kunińskich
Szpakowskim za 1000 złp. W 1702 r. Kazi-
mierz Waleryanowicz Jawgiell funduje cer-
kiew w N. W 1718 r. Michał Jawgiell, pod-
czany połocki, sprzedał N. Biedrzycę za 1000
złp. Danielowi Szpakowskiemu. 11.) N. Bie-
drzyca-Swaraszczyzna, później Butwiłowszczyzna,
dziś własność Obrąpalskich, 231 dzies, ziemi.
W 1582 r. Jan Stefanowicz Wojno wraz z żo-
ną Zofią Brzezińską sprzedali dwór N. z mły-
nem Janowi i Zofii z Psarskich Swarackim za
2000 kóp gr. lit. W 1599 r. Hrehory Bie-
drzycki zapisał żonie swej Marynie i synom
majątek Biedrzycę nad rz, Biedrzycą. W 1605
r. Stefan i Fiedora z Haraburdów Korsakowie
sprzedali część swą w Biedrzycy Samochowi
i Barbarze z Korsaków Swarackim za 500
kóp gr. lit. W 1605 r. bracia Jan Krzysztof,
Aleksander Hrehory i Piotr SŚwarąccy, na
równe części pomiędzy sobą podzielili majęt-
ność N. Biedrzycę, Ujście nad rz, Dźwiną,
młyn, i jez, Łuniczne. W 1661 r. Jan Win-
centy Swaracki zapisał N. testamentem sy-
nom swoim Bogusławowi i Maciejowi, W 1669
r. Hrehory, Helena z Ruckich Piotrowa Swa-
racka i Hieronim Swaracki sprzedali 4 place
w mku Biedrzycy Mikołajowi i Felicyannie
z Swarackich Butwiłowskim, W 1671 r. Ma-
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ciej i Konstancya z Petrzyszczów Swaraccy
sprzedają N. Michałowi Szpakowskiemu za
500 złp. W 1682 r. Hrehory Swaracki sprze-
dał N. Wojtkowszczyznę Janowi Różańce (?)
za 3000 złp. W t. r. Samuel i Kazimierz
Swaraccy i Helena z Szypiłłów Kazimierzowa
Swaracka sprzedają N. Michałowi Szpakow-
skiemu, mostowniczemu połockiemu, za 1000
złp. W 1686 r. Samuel Swaracki sprzedał
trzy części N, i dworzysko starodawne Mikoła-
jowi Butwiłowskiemu za 1000 złp. z wstępem
na wieczne czasy do jez. £Łuniczno. W 1696
r. Hieronim Swaracki sprzedał część N., Ale-
ksandrowszczyznę z jez. Łunicznem Danielowi
Szpakowskiemu, cześnikowi trockiemu, ze
wstępem do młyna na rz. N. pod starym Dwo-
rem, za 500 złp. W 1698 r. Kazimierz Swa-
racki i Helena z Szypiłłów sprzedali część
swą w N. Mikołajowi Butwiłowskiemu za
1000 złp. W 1702 r. Jan Butwiłowski sprze-
dał część swą w N., Swarowszczyznę i Ale-
ksandrowszczyznę Danielowi Szpakowskiemu
za 500 złp. - W t. r. Mikołaj Butwiłowski
sprzedaje N. Biedrzycę, z dworem, stawem,
młynem, wstępem do jez, Łunieczno i 4 place
w mku Biedrzycy Danielowi Szpakowskie-
mu za 10000 złp, W 1705 r. Hieronim Swa-
racki i Konstancya z Sadowskich sprzedali N.
za 1500 złp. Danielowi Szpakowskiemu, sscie
kuszlickiemu, który ufundował w 1715 r. cer-
kiew w Biedrzycy pod wezw. św. Mikołaja.
Znajduje się tu kapl. kat. par. Zahacze. Gmi.
na nacka, z zarządem w Paludowiczach, skła-
da się z 8 starostw i liczy 85 wsi, 377 chat
i 926 dusz. A. K. £.
Naczachowo wXVI w. N. wielkieimałe, oraz

Naczachówko wielkie, wś i fol., pow. kolski, gm.
i par. Izbica, odl. 25 w. od Izbicy. WŚ ma
5 dm., 109 mk.; folw. 2 dm., 11 mk, Ogólny
obszar wynosi 516 mr. W XVI w. mieszkali
tu sami częściowi właściciele, gdyż wedłng
regestr. pobor. z 1557 i 1566 r. istniały wte
dy wsie N, małe, własność Jana Dobieckiego,
mającego 2 łanyi 1 zagrod., oraz Stanisł. Wie-
trzychowskiego, do którego należał 1 zagrod,
N. wielkie miało też częściowych właścicieli:
Grzybowski posiadał tu 11/, łana, Cieplikow-
ski 1/, łana 1 i zagrod. i Jan Wietrzychowski
1 łan. i ] zagrod. Naczachówko, wielkie (par.
Izbica) należało do Jana Obalkowskiego który
miał tu 8 łanów i 2 zagrod. (Pawiński, Wielk.,

II: 21, 23, 25). „Br Ch
Naczala, rz., lewy dopływ Wilii, uchodzi

między Rykontką a Wombą.
_Nacze, zaśc. szl. nad rz. Pobierże, pow.

wileński, w 5 okr. pol., o 45 w. od Wilna, 1
dm., 6 mk, kat.

Na Czerninci, wzgórze 684 m. wys., pod
49717 płn. szer, a 4004220”. wsch. dług., w
zach, stronie Turzego, w pow. staromiejskim,  
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Na Czerwonem, karczma, przy Wyciążach,
w pow. krakowskim, należy do Kościelnik
Na Czobotatie, młyny w obrębie gm. Sło-

bódki czyli Szerowiec dolnych, pow. czernio-
wiecki, Br. G,
Naczuny, wś, pow. poniewieski, ob. Na:

ciuny,

Naczwa, rzeka, dopływ rz. Zować (ob.).
Naczyuna, kol., pow. rybnicki, odl. */,

miti od Rybnika.
Na Czysle, cegielnie w m. powiatowem

Jaworowie. |
Na Dahanach al. Dahany, część Werchra-

ty, pow. Rawa-ruska, Zajmuje płn.-zach.
część obszaru, przypierającą do Huty starej
w pow. cieszanowskim.

Nadarzyce, wś i dobra nad rz, Wrześnią,
pow. wrzesiński, należą do dóbr wrzesińskich
hr. Edwarda Ponińskiego, 1287 mr. rozl., 7
dm., 129 mk., 5 ew., 124 kat., 59 analf, Pocz-
ta, tel., st. kol, żel, i gośc, we Wrześni o 4 kil,
W XVI w. istniały tu dwie części: Nadarzy-
ce (Nadarzicze) Wielkie i Małe, Według re-
gestrów pobor. z 1578 r. N, Wielkie (par. Gro-
zdawa) były własnością Auny Gałczyńskiej,
miały pół łana i 3 zagr. (Pawiński, Wielk. I,
200), zaś N. Małe, własność Nadarzyekich nie
miały wcale łanów kmiecych, tylko 1 osadę i
3 zagrod. (Pawiń., Wielk. I, 200, 215).
„Nadarzyn, os. miejska nad rz. Utratą, pow.

błoński, gm. Młochów, par. Nadarzyn. Leży
w stronie płd.-zach. od Warszawy, w odl. 21
w., przy drodze bitej oddzielającej się za Fa-
lentami od szosy prowadzącej na Tarczyn do
Radomia, Posiada kościół par. murowany, sy-
nagogę, szkołę począt. ogólną, 1176 mk., 1115
mr, ziemi do mieszczan należącej. W 1827 r.
było tu 74 dm., 738 mk.; w 1862 r. 65 dm.
(5 mur.), 939 mk. (516 żydów). N. należał
w XV w. do szlacheckiej rodziny h. Radwan,
siedzących w sąsiednim Ruścu, Herb tej ro-
dziny, nazwisko siedziby, w zestawieniu z dość
licznymi śladami kolonizacyi malopolskiej w
ziemi rawskiej, pozwala domyślać się w tych
Radwanach małopolskiego pochodzenia. Wr.
1453 na prośbę Tomasza z Ruśca, Bolesław IV,
ks. mazowiecki, wydaje przywilej na lokacyą
miasta na prawie chełmińskiem we wsi Nada-
rzynie. Wtedy to zapewne powstał tutejszy
kościół parafialny, mający swą filią w Ruścu.
W 1554 r. Zofia z Mrokowa Nadarzyńska, żo-
na Walentego, kasztel. wiskiego, zakłada w N.
szpital i szkołę, Wizyta Wawrzyńca Goślie-
kiego, bisk. poznańskiego, świadczy, iż w 1603
r. kościół par. w M. był w dobrym stanie i
miał mansyonarzy, utrzymujących się z zapi-

su kasztelana Walentego Nadarzyńskiego.
W 1678 r. N. stał się własnością kolegium

jezuitów płockich, którzy nie zważając na
swobody zapewnione mieszkańcom przez pra-
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wo miejskie i przywileje, traktowali ich jako
ludność rolniczą, Gdy po kasacyi zakonu N.
w 1774 r. dostał się hetmanowi Braniekiemu
a następnie Ogińskiemu, ludność została po-
ciągnięta do powinności włościańskich. Dopie-
ro gdy N. przeszedł w posiadanie Tomasza
Ostrowskiego, późniejszego senatora, wojewo-
dy i prezesa senatu król. polskiego, los lu-
dności poprawił się znacznie. Nałożone na nią
robocizny zamieniono na czynsze. Nowy dzie
dzie wzniósł na miejsce starego zrujnowanego
kościoła nowy, murowany (w 1806 r.), przy-
ozdobiony trzema obrazami pędzla Bacciarel-
lego, W 1867 r. N. zamieniony został na osa-
dę i wcielony do gminy Młochów. W N. uro-
dził się Ludwik Hirszfeld, uczony anatom,
profesor b. szkoły głównej warszawskiej.
Dobra N. składają się z fol. N., Walendów,
Paszków, Czarny las, Cesin, Kajetany, os. N.,
wsi: Wolica, Kajetany, Lipnik i Walendów.
W 1866 r. rozl. wynosiła mr. 1522: gr. or.i
ogr. mr. 663, łąk mr. 243, past, mr. 117, lasu
mr. 434, nieuż, i place mr. 65. Os. Nadarzyn
os. 106, z gr. mr. 1110; wś Wolica os. 14,
z gr. mr, 567; wś Kajetany os. 15, z gr. mr.
481; wś Lipnik os, 2, z gr. mr. 6; wś Walen-
dów os, 29, z gr. mr. 281. N. par., dek. gro-
dziski, dawniej piaseczyński, 2572 dusz.
Nadasd al. Nódasfalva, ob. Trzciana al.

Trstena.
Nadawki, niem, Nadawken, fol., pow. ządz-

borski, st. p. Ządzbork.
Na-Dąbrowach, fol. w Marcówce, pow.

wadowicki. Br. G.
Na Dąbrowie 1.) gajówka na obsz. dwors.

Wininik, w pow. lwowskim, 2.) Na D. al.
Chałupy na Dąbrowie, grupa domów i fol. w
Dołhomościskach, w pow. mościskim. 3.) Na
D., nazwa niwy i lasu w płd, stronie Skniło:
wa, w pow. lwowskim.
Na Dąbrówkach, łąki we wsi Kopanką,

pow. kałuski.
Nadbaltyckie gubernie cosarstwa rossyj-

skiego, zwane zwykle Ostzejskimi, są to gu-
bernie przytykające do morza Baltyckiego:
kurlandzka, inflancka, estlandzka al. estoń-
ska i stanowiące oddzielne generał-guberna-
torstwo i oddzielny okrąg wojskowy. Zostały
one utworzone z dawnych polskich i szwedz-
kich prowincyi. Obejmują 1692 mil kwadr.
obszaru i mają do 2 milionów ludności, Szcze-
gółowe wiadomości podane są przy opisie
każdej z tych prowincyt.

Nadbaniste, kopalnia rudy żelaznej powy-.
żej Ornaku, w dolinie Kościeliskiej, w Tatrach
Nowotarskich, dziś zaniechana. Doły i gruzy
świadczą o istnieniu kopalni. Por. Bania,

Nadbiel, wś, pow. radzymiński, gm. Rę-
czaje, par. Cygów. Ma 232 mk, i 602 mr.
obszaru.  
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Nadborówko, niem. Clarashof, fol., pow.
wągrowiecki, | dm., 19 mk., należy do gm.i
dom, Nadborowa. |
Nadborowo, niem. Birkholz, dom, i gm.,

pow. wągrowiecki, 2 miejsc.: a) N. dom.;
b) Nadborówko, fol., 1841 mr. rozl, 6 dm.,
1382 mk., 89 ew., 93 kat., 70 analf, Poczta
w Wapnie o 4 kil., gość, o 4 kil., tel. w Key-
ni o1l kil., st. kol. żel, Nakło o 27 klm,
Według Lib. Ben. Łask. (I, 156) Nadborowo
dwojakie (duplex), t. j. dzisiejsze N. i Nadbo-
rówko, leżało w par. Grorzyce i dawały dzie-
sięcinę lnianą po 2 gr. i kolendę po 1 gr. z ła-
nu. W 1434 r. Stanisław, pleban z Gorzyce,
sprzedaje tę dziesięcinę za 8 grzywien (akta
w Arch. kapit, gnieźn.). Według regestr. pobor.
z 1577 i 1579 r. Nadborowo miało 7 łanów
kmiecych i 2 zagrod., a w 1577 r. 12 łanów,
zaś Nadborówko miało w 1579 r. l zagr., a
w 1577 r. 8 zagrod, (Pawiń., Wielk, I, 184).
Nadbory 1.) wś, pow. ostrołęcki, gm. i

par. Piski, W 1827 r. było tu dm. 16, mk.
114. 2.) N., wś, pow. kolneński, gm, Jedwa-
bno, par. Burzyn. W 1827 r. było tu dm, 29,
mk. 157. Br. Ch.

Nadbrożeło, zaśc., pow. wileński, w 2 okr.
pol., gm. Mejszagoła, okr. wiejski Rostyniany,
o 16 w. od gminy, 2 dusze rew.

Nadbrzeska Kępa (na Wiśle), ob. Vadbrzeż.
Nadbrzeż i Nadbrzeska Kępa, wś nad Wisłą,

pow. nowomiński, gm. Otwock, par. Karczew,
Jest tu 2238 mk, i 218 mr. obszaru. W 1827
r. było dm, 80, mk. 270. Należały do dóbr
Otwock.

Nadbrzeż, fol., pow. święciański, w 4 okr.
pol., gm. Niestaniszki, okr. wiejski Dubrowla-
ny, 0 49 w. od Święcian; należy do dóbr Du-
browlany gen. Stanisława Chomińskiego.

Nadbrzeże 1.) al. Kłopotów, kol., pow. war-
szawski, gm. Jeziorna, par. Słomczyn. Ma 10
mk, 80 mr. 2.) N., attyn., pow. kozienicki,
gm. Oblasy, par. Janowiec. Ob. Janowiec (t.
III, str, 430). Br. Ch.

Nadbrzezie z Dębiną, wś, pow, tarnobrze-
ski. Leży w nizinie nad Wisłą, zaledwie 4 m.
nad zwykły stan wody wzniesiona, na praw.
brz. Wisły, 152 m. npm., naprzeciw Sandomie-
rza, odl. 57 klm, od Dębicy. Posiada st. poczt.,
przykomórek cłowy i przewóz do Sandomie-
rza. Na płn, od N. znajduje się przys, Dę-
bina, otoczony od zach. wodami Wisły a ku
płn. i wschodowi niżej położone podmokłe pa-
stwiska u ujścia Trześni, Wś należy do par.
rz.-kat. w Trześni, a do sądu pow, i urz. no-
taryalnego w Tarnobrzegu; ma 553 mk., z któ-
rych 5 na obszarze więk. pos, bar. Horocha,
Mieszkańcy Polacy; podług szematyzmu duch.
dyec. przemyskiej % r. 1879 należy 423 do
kościoła rz.-kat. a 180 żyd. Role namuliste,
urodzajne, ale wystawione na częste wylewy
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Wisły i Trześni, łąki i pastwiska podmokłe.
Pos. więk. ma 4 mr. roli, 27 łąk i 3 mr. past.;
pos, mn. 125 mr. roli or., 11 łąk i ogr. i 58
mr, past, Kasa pożyczk. gminna posiada 385
zł. w. a. kapitału, Szkoły nie ma. Według
tradycyi miejscowej w początku XVII w.
była N. przedmieściem Sandomierza a Wisła
płynęła pod Wielowsią, dalej niż o pół mili
od Sandomierza, Mac,
Nadbużna-Wólka, wś, pow. sokołowski,

gm. Sterdyń, par. Ceranów. Ma 6 dm., 41
mk., 393 mr, obszaru. Ob. Długie Wszebory.

Naddatki, fol. pryw. nad rz. Berezyną,
pow. wilejski, w 3 okr. pol., gm. Porpliszcze,
0 88 w. od m. Wilejki, 1 dm., 5 mk. kat,

Naddawki, os., pow. augustowski, gm. Kol-
nica, par. Bargłów, odl. od Augustowa 6 w.
Ma dm. 3, mk. 29. W 1827 r. byżo tu dm,
2, mk. 13.
Nad Dąbrową, lesiste wzgórze w płd stro-

nie $ynowudzka wyżnego, w pow. stryjskim,
Naddej, uroczysko na obszarze sioła Ruży-

na, w pow. kowelskim.
Naddniestrzańska droga żelazna, ob. Dnie-

strzańska dr. żel.
Naddniestrzańska Siwka, ob. Siwka Nad-

dniestrzańska i Siwka Wojniłowska.
Naddniestrzańskie Bortniki, ob. Borżaiki,

„ Nad Dolinką Kociego, las w płd. stronie
ŻZubrzy, w pow. lwowskim.
Na Debrach, grupa domów na przedmie-

ściu łŁyczakowskiem we Lwowie.
Nadegule, wś różnych właścicieli, pow.

wiłkomierski, par. Sudejki.
Nadelitz (niem.), dobra ryc. na Rugii, st. p.

i tel. Putbus, st. kol. Bergen, wraz z Posewald

i Vierkenhof obejmują 421'/5 ha obszaru.

Właściciel ks. Putbus.
Na Demankowie, wzgórze w płd. stronie

Rakowa i płn.-zach. stronie Swaryczowa,
"w pow. dolińskim, nad Czaczawą, przy gościń-
cu dolińsko-kałuskim.

Nadeyn, las wymieniony w dok, z r. 1388,
na Warmii, w pow. olsztyńskim (ob. Cod. dipl.
Warm. I, str. 178).

Nadeżew, wś, ob. Nedeżów.

Na-Dębinie 1.) leśniezówka przy Mystko-
wie, w pow. grybowskim; należy do Cieniawy.

2.) Ną D., al. Dębina, rus. Dubyna, grupa do-

mów w Dołhem, koło Podbuża, w pow. sam-

borskim.
Nadfó (węg.), ob. Nadwej.
Nadgłoszczyzna, grupa domów w Badgo-

szczy, w pow, dąbrowskim, Br. G.
Nadgórkami, wierzchołek pasma górzy-

stego, na dziale wodnym między pot. (ichym
(od zach.) a Ratułowskim (od wsch.), na gra-
nicy Cichego i Ratułowa, pow. nowotarski,
pod 30932 14” wsch. dłg. g. F., a 49922 5”

płn. sz. g. Z pod tego szczytu, z głębokiego 
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parowu, wypływa pot. Górka, prawy dopływ
Ciehego pot. Wzniesienie 844 m, npm. Miej-
sce znaku triang. Br. G.

Nadgórki, pasmo wyniosłości w obrębie
gm, Dzianisz, nad pot. t. n., w pow. nowotar-
skim,

Nadgórze, wś, pow. pułtuski, gm. i par.
Wyszków. Część wsi N. wchodziła w skład
klucza Wyszków, dóbr biskupich Leszczydół,
druga zaś należała do plebanii wyszkowskiej.
W 1819 r. na części rządowej, dawniej bisku-
piej, siedział 1 pańszczyźniany włościanin,
wysiewający 3 korce jarzyny i 5 oziminy,
opłącający 1 zł. 8 gr. czynszu, 6 złp. subsi-
dium charitativum, 2 kur, 15 jaj, 2 kapłony,

odrabiający 78 dni pieszych i tyleż sprzężaj-
nych, 20 dni tłuki; | czynszownik, wysiewa-
jący 4 korce jare i tyleż ozim., opłacający 67
złp. czynszu i 6 złp. subsidium. Obydwaj zaś
razem płacili 42 złp. 5 gr. dziesięciny probo-
szczowi w Wyszkowie. Na części plebańskiej
było 5 włościan, 2 osad pustych i 16 chałup-
ników; włościanie wysiewali po 3 korce jarz.
i3 ozim, Razem 12 mk, na rządowej i 87 na
plebańskiej (z ogólnej liczby 99 mk, było 28
męż., 22 kob., 12 synów i 16 córek młodszych
i Zsyn. 10 cór. starszych na 10 lat; 10 parob.,
4 dziewek). Na rządowej 8 koni, 3 woły, 3
krowy, 2 jałówki, 6 świń, 2 owiec. Na ple-

bańskiej 11 koni, 14 wołów, 13 krów, 1 jało-
wica, 17 świń i 12 owiec. W 1827 r. było tu
19 dm. 172 mk. Lud. Krz,

Nadgrodzenie, wzgórze 389 m. wys. (znak
triang.), pod 49950" 30” płn. sz. a 40? 20' 30”
wsch. dłg. od F., nad potokiem Łętownianką,
w zach. stronie Ujkowie, w pow. przemyskim.

Nad Haty, szczyt górski w hr. orawskiem,
w pow. niżnio-kubińskiem. Ob. Małacina.

Nadhoriłyj, wzgórze na obsz. wsi Krywka,

w pow, turczańskim,

Nadhraniczny wierch, szczyt pod 40055!
11” wsch. dłg. g. F., a 49918 11” płn, sz, g.,

na granicy Kropiwnika starego a Łastówki,
pow. drohobycki, wzn. 810 m. npm, Las po-

krywający stok, który opada nagle do doliny
Stryja, zwie się Słotwiną, Br. G.

Nadiatycze, Nadatycze al. Nadytycze, wś,
pow. żydaczowski, odl. 8:4 klm. na płd. od

Mikołajowa, na praw. brz. Dniestru, przy uj-

ściu Brydnicy. Graniczy na wsch. z Krup-

skiem, na płd, z Piaseczną, na zach. z Rudni-

kami, na płn. z Werynem, Obszar dwor. 557

mr, w tem 457 mr. lasu, włośc. 918 mr. Par.

gr.-kat, w miejscu, dek. Rozdół, dyec, Lwów,
424 dusz; par. rz.-kat. Mikołajów. Szkoła nie-
zorganizowana, kasa pożyczk. z kapit, 2699
złr. Właśc. więk. pos. faundacya hr, Skarbka.

Nadjaz, grupa domów w obrębie gm. Szym-
barku, w pow. gorlickim, Br. G,
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Na Diduwcze, grupa domów we wsi La-
szki, w pow. przemyślańskim,

Nadjezierze Grabiny al. Grabiny, wś, pow.
węgrowski, ob. Grabiny i Kołodziąż.
Nad Jeziernią, wzgórze 284 m. wys. (znak

triang.), pod 41948 wsch. dług. od F. a
5021730” płn. szer., w płd. stronie Dzibułek,
w pow. żółkiewskim.

Nad-Jeziorcy, ob. Nadjeziorze.
Nadjezioro, os, nad strum. bezim., pow.

kolski, gm. Lubotyń, par. Sompolno, odl. od
Koła w. 22, dm. 1, mk. 7.

Nadjeziory czyli Zastawem, niem. Hinterm-
teich, kol., pow. szubiński, 4 dm., 35 mk., na-
leży do wsi Skórzewa.

Nadjeziorze 1.) al. Nadjeziorcy (Nadozierje),
wś nad jez, Sto, pow. dzisieński, w 1 okr. pol.,
gm, Plissa, okr. wiejski Justyanowo, o 20 w.
od gminy a 44 w. od Dzisny, 12 dm., 180
mk, (44 dusz rew.). 2.) N., folw. pryw. nad
jez. Kołowo, pow. wilejski, w 3 okr. pol., gm,
Duniłowieze, okr. wiejski N., 078 w. od m.
Wilejki, 1 dm., 8 mk, kat, Własność Choń-
skich. Okrąg wiejski N. stanowi wś Piotro-
wicze, mająca 44 dusz rew. J. Krz.

Nadjeżda, ob. Nadzieja,
Nadieżda 1.) wś włośc., pow. lidzki, w 2

okr, pol., gm, Ejszyszki, okr. wiejski Horno-

staiszki, o 5 w. od gminy, 1 dusza rew.; nale:
ży do dóbr skarbowych Ejszyszki, 2.) N.,
uroczysko leśne, w pobliżu wsi cerk. Czarna,
na brzegu Dniepru, pow. homelski, w gm. cze-
botowiekiej, niedaleko od m. Rzeczycy (gub.
mińskiej); wielka fabryka parowa posadzek i
wyrobów  stolarsko-budowlanych, założona
w 1873 r., zatrudniająca 80 ludzi, wyrabiają-
ca rocznie do 3750 saż. kw. posadzki, z war-
tością produkcyi do 60,000 rs. J. Krz.
Nadijew, rus., ob. /Vadziejów.
Na Diła 1.) grupa domów w Stynawie

Górnej, w pow. stryjskim, 2.) Na D. (t.j.
Na dziale), góra 644 m. wys., pod 40? 38' 40”
wsch, dłg. od F. a 4973/80” płn. szer., w płn.
wsch. stronie Butelki wyżnej, na granicy Bo-
ryni, w pow. turczańskim.
Nad-Kamieniem 1.) górai szczyt w Be-

skidach wschodnich, na granicy Roztoki Ma-
łej, Barnowie i Łomnicy, w pow. nowosądec-
kim, pod 38*27'50” wsch. dłg. g. F. a 49"
29107 płn. sz. g. Od płn.-wsch. wypływa
potok Roztoka, podążający ku płn. do Kamie-
nicy, a od płd. pot. Łomnica, dopływ Popra-
du. Stoki pokryte gęstymi lasami, Na wierz-
chołku polana. Wzniesienie 1083 m. npm.
2.) N.-K., tę nazwę szczytu spotykamy na
mapie monarchii austr.-weg. (pos. 9, kol. 22),
w paśmie Tatr, na płd. od Świnicy; jest to
Walentkowa (ob.). Br. G.
Nad Kiernicami, grupa domów w Luby-

czy Kameralnej, pow. Rawa Ruska,  

Nad -Kińskim, wzgórze, w pow. drohobyc-
kim, nad Bystrzycą 'Tyśmienicką (ob. t.
II, 155).
Nadkole a może i MNadpole, wś, pow. wę-

growski, gm. i par. Kamieńczyk. Ma 8 dm,,
106 mk., 254 mr, ziemi. W 1827r. było tu
12 dm., 69 mk. Wchodziła w skład dóbr sta-
rostwa Kamieńczyk, a następnie wchodziła
w skład dóbr Jadów.

Nadkościelny, fol. w Lipnicy Wielkiej,
pow. grybowski. Br. G.

Nadkościołem, karczma w Trzemeśni, pow.
myślenicki,

Nad-Kotliną, szczyt Wierchu Cichego, ku
płn.-zach, w potężnem ramieniu górskiem, łą-
czącem Świnnicę z Beskidem (1977 m.), a

przełęczą Lilijowem przedzielonem na dwie po-
łaci. W połaci między Lilijowem a Świnnicą
wznoszą się szczyty Skrajnia i Pośrednia Tur-

nia (2013 i 2139 m.). Między nimi, nad doliną
Wierch-Cichy, oznaczany bywa na mapach

tak dawniejszych jak najnowszych szczyt
Nad-Kotliną. Miejsce znaku triang. Wznies.

1981 m. npm. (szt. gen.). Br. G.
Nad Krupką, las we wsch. stronie Groło-

gór w pow. złoczowskim, ze szytem 425 m.
wysokim.

Nadłesie, ob. Kowalewszczyzna, pow. mazo-
wiecki,

Nadlice 1.) Wielkie, niem. Gross Naedlitz,

1250 Nadlie, 1291 Magnum Nadlicz, 13868 Nad-

licz al. Wyslanowicz, wś i dobra, pow. wrocław-
ski, par. Swojec. W 1843 r. 59 dm, zamek,

453 mk. (90 kat.). Szkoła ew. Na folwarku
owczarnia. 2.) N. Małe, niem. Klein Naedliiz,
1292 Nadlicz Parvum, wś. W 1843 r. 35 dm,,
195 mk. (92 kat.). Sołtystwo. Br, Ch.
Nad-Lipowem, wzgórze, na płn. od wsi Łaz

Dębowieckich, pow. jasielski, pod 397 6' 10”
wsch. dłg. g. F. a 49742'8” płn. szer. Na
płn. jego zboczu leżą Bajdy, przys. Niegłowie,

u płd. zach, zaś wś Łazy; od wsch. i płd.

opływa je pot. Iwina, lewy dopływ Wisłoki,

Wznies, wzgórza 318 m. npm. Miejsce znaku

triang, „Br. G.

Nadłapojnie, zaśc., pow. trocki, w 2 okr.
pol., o 48 w. od Trok, 1 dm., 14 mk, kat.

Nadłomiany, dwa zaśc. nad rz. Łomianą,

pow. trocki, w 2 okr. pol., 044 1 45 w. od

Trok, pierwszy ma 1 dm., 20 mk. kat,, drugi

zaś 2 dm. i 17 mk.(1i kat.i 6 w. ross,),

Nadłomnickie błota, moczary w pow, do-

lińskim, nad rz. Dubą i Łomnicą.

Nad-Łopatą, szczyt tatrzański, nad doliną
Tomanowską. EPG.

Na Długiem, wzgórze, 255 m. wys., pod
41056 wsch. dłg. od F. a 49756! płn. szer.,
w płn. stronie Jaryczowa starego, w pow.
lwowskim. |

Nadłanajcie, zaśc. szl, nad jez. Makajcie,
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pow. trocki, w 1 okr. pol., o 10 w. od Trok,
2 dm,, 18 mk, kat.

Nadłażnia, uroczysko około mka Tuczyna,
w pow. rówieńskim,
Nadma al. Nodma, wś, pow. radzymiński,

gm. Radzymin, par, Kobyłka. W 1827r. wś
rząd., dm. 41, mk, 328, obecnie 540 mk., 1025
mr, ziemi włośc, i 20 mr. dwor.

Nadmierzyce, zaśc. nad rz, Mierzycą, pow.
dzisieński, w 3 okr. pol., gm. i okr. wiejski
Leonopol, o 9 w. od gm., a 49/4 od Dzisny,
1 dm., 15 mk. prawosł. (9 dusz rew.); należy
do dóbr Leonopol, Łopacińskich, |
Nadmłyńce, grupa domów na obsz, dwors.

Konotopów, w pow. sokalskim. y
Nad-Moczarem, grupa chat w gm. Świdnik

pow. limanowski. Br. G.

Nad Mońkową Pasieką, nazwa niw w płn.
stronie Leszczyna i w płn. stronie Hrusiatycz,
w pow. bobreckim,
Nadmraj, wś włośc. na lew, brz. rz. Mraj,

pow. borysowski, gm. Mściż, przeszło 69 mr.
ziemi włośc, ZEŃ
Nadmusa, zaśc, nad jez. Musa, pow. wi.

leński, w 3 okr. pol., gm. Podbrzeź, okr. wiej-
ski Glinciszki, o 27 w. od gm. a 30 w. od
Wilna, I dm, 9 mk, kat. (3 dusze rew.); na-
leży do dóbr Głlinciszki, Jeleńskich.
Nadniemen, wś, pow. ihumeński, u zbiegu

Łoszy z Usą, czyli początkiem Niemna, o a
w. od mka Piaseczna a o | milę od Mohilny,
piękny pałac, wystawiony przez Ottona Nar-
kiewicza Jodkę; ob. „Kłosy*, M 882,
Nadniemeńska, gmina, pow. kalwaryjski,

ma 4,572 mk,, rozl. 9,227 mr., należy do. sądu
gm. okr. IV i st, pocz, w Olicie, W skład gm.
wchodzą: Bondary, Dębówka, Dowiatyszki,
Dubie, Dubianka, Dubiany, Grażyszki, Jaciuń-
skie, Jawojszany, Junowicze, Kiederyszki,
Kiełmonańce, Kiże wś i folw., Krewniszki wś
i folw., Madziuki, Margierowo, Mikasa, Miku-
tyszki, Mordasiki, Mordasy wś i folw, Nar-
kuny wś ifolw., Nowa-straż, Nowickie, Po-
dagle, Pokłopskie, Poniemoniki, Proniuny wś
i folw., Raudoniki, Rumbowicze, Rutka wś i
folw., Smolnica, Soboliszkany, Soboliszki wś
i folw., Strażyszki, Tołkączyszki, Uliszki-Pon-
ganisa, U.-Wiszniewskiego, U.-Zabite, Witow-
tyszki, Zaltynie i Zołnierzyszki,
Nadniemeński (dekanat), pb. Mińsk.
Nadnieprski powiat, ob. Bohusław.
Nadnotecki obwód, niem, Netzdistrict, ob.

Bydgoszcz (p. 500, t. I).
Nadobol 1.) dobra, pow. horodecki, 1 okr.

pol.. 6 okr. sąd. (witebski), nad rz. Obol, wła-
sność Kossowów, 1153 dzies. ziemi, 2.) N,,
wś, pow. połocki, własność Tekli Budźkowej,
119 dzies. ziemi dworskiej. 3.) N., wś, tamże,
własność Rutkowskich, 493 dzies. ziemi dwor-
skiej. i  
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Nadolany z Wygnanką, wś, pow. sanocki,
na'l rz. Pielnicą, dopł. Wisłoka z praw. brz.,
w okoliey podgórskiej, stanowi niejako pół-
nosne przedmieście Nowotańca. Przys. Wy-
gnamka, oddzielony rolami od głównej grupy
chat, leży na zach. na płn. stokuWysokiej
góry (482 m.), który tworzy poboczny dział
wodny Pielnicy i Odrzechowskiego potoku.
Ta wś nal. do sądu pow. i notaryatu w Bu-
dzanowie, par. rzym.-kat, w Nowotańcu a gr.-
kat. w Seńkowy woli i ma 583 mk., z których
44 na obsz. więk. pos. W, Późniaka. Ludność
polska i katolicka przeważnie. Pos. więk. ma
obszaru 410 m., mianowicie 367 m. roli, 12
m. łąk i ogr. i 28 m. pastw.; pos, mn. 705 m.,,
a to 570) m. roli, 64 m. łąk i ogr. i 71 m. past.
Szkoły ani kasy pożyczk, gm. niema. N. gra-
niczą na płd. z Nowotańeem a na płn, z Piel-
nicą, Mac.

Nadolee, folw., pow. tomasżowski, gm, Czer-
kasy, par. Łaszczów. Należy do dóbr Łasz-
czów, ma 6 dm., 2,188 m. gruntu, 292 m. la-
su. Własność Szeptyckich. Dwór murowa-
ny, obszerny ogród. X. 8. $.
Nadołe 1.) wś nad rz, Węglanką, pow. opo-

czyński, gm. Białaczów, par. Żarnów, odl. od
Opoczna w. 12. Ma dm.12, mk, 106 mr., zie-
mi folw. 378 m., ziemi włośc. 171 mr. Wspo-
mina tę wś Lib. Ben. Łask. (I: 622). War-
tość dziesięciny z tej wsi wynosiła w począt-
ku XVIw.l grzyw.W 1827 r. było tu dm, 11,
74 mk, 2.) N., wś oddzielna czy też tylko
część wsi Kościelnica, w pow. tureckim, nad
Wartą, w par. Uniejów. Wspomina tę miej-
scowość, dziś nieznaną, Lib. Benef. Łask.
(I: 340). 3.) N.,wśifolw., pow. stopnieki,
gm. i par. Busk. Folw. N. należy do zakładu
kąpielowego. W 1827 r. było tu 34 dm.,
225 mk, Br. Ch.
Nadole 1.) wś, pow. krośnieński, leży w o-

kolicy górzystej i lesistej, 374 m., npm. nad
bezim. potokiem, dopływem Jasiela, przy
gościńcu z Dukli do Zmigrodu, Od płn. otacza
wś lesiste wzgórze (403 m.), w którem się
znajduje zaniechane źródło nafty, N. ma 381
mk. rzym.-kat., paraf, rzym.-kat. w Dukli,
odl. o 1'5 klm. Więk. pos. (ez. hr. Męciń-
skiego ma 27 m. roli, | m. łąk, 8 m. pastw.
1 192 m. lasu; mn, pos. 246 m. roli, 27 m. łąk
I 40 m. pastw. N, graniczy na wschód z Iwią,
na zachód z Duklą, na płd. z Teodorówką a na
płn. z Łękami, odl, o 5 klm. 2.)N., folw. na
praw. brz, Olszynki, uchodzącej z lewego brz,
do Ropy, należy do Szerzyn, w pow. jasiel-
skim, i leży na południe od tej wsi. 3.) N..
część wsi Bytomska, pow. bocheński, 4.) N,,
część Królówki, w tymże pow. 5.) N., część
Łąkty Dolnej, w tymże pow. 6.) N,, część
Rzegociny, pow. bocheński. 7,) N., część Lu.
bli, pow. jasielski; 8.) N., część Czermny,
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pow. jasielski, 9.) N., grupa domów w Żmi-
jowiskach, pow. jaworowski. Mac., Br. Q.

Nadole, niem, Vodolle, wś włośc. nad jez,
żarnowieckiem Piaśnicą zwanem, u podnóża wy-
niosłego brz. jeziora, pow.wej herowskist. p. Mie-
rzyno (pow. lęborski), paraf. kat. Żarnowiec
'/, mili odl., ew. Gniewino, szkoła ew. Mrze-
zin, okr, ur. stanu cywiln. Kolkowo. N. obej-
muje 7 gburskich posiadłości, 15 zagród, 25
włók 16 mr. obszaru, 155 mk., 126 kat., 29
ew., 15 dm., odl. od m, pow. 31/, mili. Za cza-
sów krzyżackich była ta wieś zobowiązana do
jednej służby zbrojnej. R. 1375 nabyły ją
panny cysterki w Żarnowcu od braci Micha-
ła i Stefana Knostowiczów, 60 potwierdza w.
m. Henryk v. Kniprode tegoż samego roku po
św. Andrzeja. Aż do tego czasu składała sta-
ry pomorsko-polski podatek, świnię i krowę;
mistrz krzyżacki darował ten czynsz cyster-
kom, które wydawały potem N. aa czynsz 0-
sadnikom, Takimi byli r. 1766: Marcin Pi-
łat, sołtys, Paweł Piłat, Benedykt Kur, Mi-
chał Ladach, Benedykt Piłat, Jan Tomkowie
i Marcin Radziejewski. Zbeże mleli w Wierz-
chucinie, Do wsi należał obszerny las klasz-
torny. Wizyt, Grniewosza z r. 1649 wylicza
8 posiadł, R. 1807 zostało N. przez rząd pru-
ski dotychczasowym 7 czynszownikom oddane
na własność (Gesch. d. Kr. Neustadt, von
Prutz, str. 56, 170 i Famkidejski: Klasztory
żeńskie, str. 9 i 166). Kś, Fr.
Na Doliniakach, domy w płn. stronie wsi

Zabłotce, w pow. brodzkim, tuż przy kolei że-
laznej,
Na Dolinie 1.) leśniczówka koło Dzikowa,

obsz. dwor. Cewków, pow. Cieszanów, 2.) N.
d., gajówka koło Ohodnowie, w pow. prze-
myskim,

Nadolle, niem., ob. Nadole.
Nadolna 1.) wś i folw., pow. brzeziński,

gm. i par. Dmosin, odl. 19 w. od Brzezin.
WS dm, 7, mk, 140; folw. dm, 7, mk. 50.
W 1827 r. 13 dm., 96 mk. Według Lib. Ben,
Łask, (II: 341) w początku XVI w.był tu
folwark odrębny, dający dziesięcinę prob,
w Dmosinie, kmiecie zaś ze swych łanów da-
wali na rzecz stołu arcybiskupiego w Gnieź-
„nie. Obecnie dobra N, składają się z folw. N,

Kraszewo, wsi: N, Kraszewek i kol. Janów.
Rozl. m. 1072: folw, N. grun. or. i ogr. m. 464,
łąk m, 5, pastw. m. 25, lasu m. 246, nieuż. i
place m. 15,razem m. 755; bud. mur. 4,zdrze-
wa 18; płodozmian 10-polowy: folw. Krasze-
wo grun. or. i ogr. m. 258, łąk m, 8, pastw.
m. 18, lasu m, 87, nieuż. i place m, 1, razem
m. 317; bud, z drzewa 6; wiatrak. Wieś N.
os. 13, z grun. m. 92; wś Kraszewek os, 5,
zgrun. m, 51; kol. Janów 0s, 20, z grun.
m. 210. 2.) N. al, Kurowice, 08. „karcz., pow.
łódzki, 3.) N. wś, pow, konecki, gm, Chle-
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wiska, par. Wysoka, odl, od Końskich w. 35.
Ma dm. 32, mk, 255, ziemi dwor. 15 mr,,
włośc, 280 mr. W 1827 r. było tu 11 dm., 90
mk, Wielki piec wzniesiony tu w 1837 r.
zajmował (około 1570 r.) 24 robotników i pro-
dukował żelaza za 16,800 rs. N. należy do
dóbr i zakładów żelaznych w Chlewiskach. 4.)
N., wś, istniała w XVI w. w par. Koło i we-
dług regestr. pobor. z 1579 r. miała 13 łanów
kmiecych (Pawiński, Wielkop., t. I: 224).
Obecnie nie istnieje. Br. Ch.

Nadólne, jez., pow. kościerski.
Nadolnik 1.) os., pow. włoszczowski, gm,

Secemin, par. Czarnca, Jest to przysiołek wsi
Zelisławice. 2.) N., folw. nad rz. Skrwą, pow,
sierpecki, gm.i par. Rościszewo, odl. o 6 w.
od Sierpca. Ma 2 dm., 23 mk,, 65 mr. grun.
dobr., 25 nieuż. Jest tu tartak i młyn wod-
ny, należący do wsi Wrześni Br. Ch.
Nadolnik I.) młyn, pow. poznański, 4 dm.,

49 mk.; należy do gm. i wsi Główna (ob.).
2.) N., młyn, pow. szamotulski, 2 dm., 20 mk.;
nal, do gm. i wsi Obelżanek. 3.) N., 08., pow.
wschowski, | dm., 22 mk.; nal, do dom. i gm,
Oporówka. 4.) N., kol. i gm., pow. chodzieski.
2 miejsc,: a) N., kol., b) N., młyn, 13 dm., 86
mk., 69 ew., 17 kat, Poczta, gość. itel. w Sza-
mocinie, st. kol. żel, w Białośliwiu. 5.) N.,
młyn, pow. chodzieski, 5 dm., 36 mk. M. St.

Nadolnik, niem. Wiedermuehl, os. młyn. nad
jez. 1 rzeczką do Brdy uchodzącą (niem. Reet-
zer-Flies), niedaleko granicy pow. chojnie-
kiego; par. kat, i okr, urz. stanu cywiln, Ra-
ciąż */, mili odl., par. ew. Tuchola 1*/, mili
odl.; st, tel., pocz, i kol. Rytel, 9 klm. odl;
szkoła Lutomski most, Ma 14 bud., 5 dm,, 41
mk,, 34 kat., 7 ew. (1868). Wrazz folw. tak-
że N. zwanym obejmuje ten majątek 269 ha i
to 150 ha roli orn. i ogr., 40 łąk, 20 pastw.,
50 lasu, 3 nieużyt., 6 wody; czysty dochód
z roli 420 mrk,; młyn wodny o 5 gankach,
tartak, Właśc. 1871 r. Kopischke, obecnie
Adam Pełczyński na Wysoce, N. jest starą
osadą. Według krzyżackich ksiąg czynszo-
wych z początku XV w. płacił czynszu 3
łaszty żyta. Później należał do sstwa tucho]-
skiego; według taryfy z r. 1648, w którym u-
chwalono podwójny pobór, płacił młynarz od
2 kół 4 flor. (ob. Roczniki Tow. Przyj. Nauk
w Poznaniu, 1871, str. 185). R. 1648 d. 20
grudnia nadaje ssta tucholski Albert Michał
Radziwiłł, Nadolnik Wawrzyńcowi Karolowi
wraz z Stobińskiemi łąkami, tak jak je był
dał Samuel Żaliński, a Władysław [V po-
twierdził i 6 włók w Stobnie, które już daw-
no do młyna są dołączone; między niemi jest
jedna wybraniecka, za którą co rok 10 zł. do
wsi się płaci i kawał „„klin* zwany, między
Komorzą a Stobnem. W stawie może dla sie- bie łowić, eo rok będzie dawał 14 łasztu żyta,
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2 wieprze utuczy, i będzie czynił to, eo inni
młynarze. Konfirmacya tego przywileju ze
strony króla nastąpiła r. 1652 w Warszawie,
(ob, Księgi gruntowe w Kwidzynie, III, str.
162). Według wizytacyi Trebnica z r. 1653
płacił młynarz Nadolny od młyna 1 korzec
żyta i tyleż owsa proboszczowi, a od nieosa-
dzonych włók, które dzierżył, 2 korce żyta i
tyleż pszenicy (str. 112). To samo donosi wi-
zytacya Mathego z r. 1766 co do młyna.
Nadolny Młyn, niem, Nadmuehle, młyn,

pow. wągrowiecki, 4 dm., 48 mk,, 5 ew., 43
kat., 25 analf. Poczta, tel. i gośc. w Skokach,
st. kol. żel, najbliższe w Gnieźniei w Obor-
nikach.

Nadolsie, wś, pow. rossieński, par. widu-
klewska.
Nad Qlszowem Błotem, wyb. do Sokolej

góry należące, pow. brodnicki, st. pocz., paraf.
kat. i ew. Golub, szkoła kat. Lipnica, ew.
Gałczewo, 3 bud., 1 dm., 10 kat. mk, (1868 r.).

Nadołek, os., pow. grójecki, gm. i paraf.
Belsk,
Na Dołhim, domy w Prałkowcach, w pow.

przemyskim.
Na Dołkach, grupa zabudowań w gm. Sep-

nicy, pow. ropczycki, Br. G.
Nadołki, Nadółki, ob. Nadułki,
Na Domach, przedmieście Krystynopola,

w pow. sokalskim.
Nadomanów al. Na Dumanowie, grupa do-

mów w płd. stronie Karaczynowa, w pow. gró-
deckim, Na zach. od niej leży podmokłe pa-
stwisko, a na wschód las.

Nadorożna, wś, pow. tłumacki, odl. o 3:6
klm, na płn,-zach. od Tłumacza, nad pot. Chru-
stów, dopł. Tłumacza, Graniczy na wschód
z Brzeziną i Tłumaczem, na płd. leżą Kolińce i
Czarnołoźce, za zach. Przeniczniki, Pohonia
i Tyś.nienica, na płn, Kłubowce, Taborzyska
i Pałahicze, Okolica urodzajna, obfita w la-
sy. Obsz. dwor. gr. or. 206. łąk i ogr. 38,
pastw. 15, lasu m. 572; włośc. gr. or. 1,045,
łąk i ogr. 275, past, 40, lasu 3] m. Ludn.rz.-
kat. 170, par. Tłumacz, gr.-kat. 624, paraf.
w miejscu, we filii Kłubowce 580, w Przenicz-
uikach 902, razem 2106. Grek.-kat, dek.
tłumacki. Szkoła filialna. Sąd pow., urząd
poczt, i tel. w Tłumaczu; kasa pożyczk. z kap.
548 zł, N. należy do dóbr Tłumacz, dawniej
Potockich, Dzieduszyckich, w końcu towarzy-
stwa akcyj. fabr, cukru w Tłumaczu, które
zbankrutowawszy, rozprzedaje te dobra poje-
dyńczymi folwarkami. B, R.
Nadorożniów, wś, pow. brzeżański, odl,

7:5 klm, na płd.-zach. od Brzeżan, nad poto-
'kiem, który tu bierze początek a o 7 klm,

w Rybnikach wpada do Złotej Lipy. W śliez-
nej okolicy, w śród lasów, gór i parowów po-
łożona, wioska ta tylko od południa jest otwar-
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tą, przeto doskonale tu dojrzewają wszelkie
owoce. Sławne są sady nadorożniówskie tak
włościańskie, jakoteż i dworskie. Zarząd
dóbr Brzeżany utrzymuje tu szkółkę drzew o-
wocowych, z której co roku rozdaje szczepy
między 27 folwarków, stanowiących dobra
Brzeżańskie. Gleba licha, czerwona glina,
grunta wilgotne, pomimo iż teren mocno spa-
dzisty, sama dolinka, w której wieś leży po
nad potokiem, urodzajna. Obszar dwor. grun.
or. 172, łąk i ogr. 95, past, 54, lasu 1310 mr.;
włośc. gr. or. 195, łąk i ogr. 270, pastw. 14
kwadr. m. Graniczy od wsch. z Olchowcem,
od płd. z Mieczyszczowem, od zach. z Kurza-
nami, od płd, z Leśnikami. Lud. rzym.-kat. 5,
par. Brzeżany, gr.-kat. 623, par. Leśniki, Na
płn, od N. w kierunku ku Brzeżanom jest góra
zwana Kurmańska, 232'] m. nad poz. morza,
Właściciel pos. więk. Stanisław hr. Potocki.
Nad Ostrowem, grupa domów w Kobyl-

nicy ruskiej, w pow. cieszanowskim.
Nadorzyce al. Rodrzyca, niem, Rederitz 1.)

wś, pow. wałecki, st, p., par. kat. i ew. Syp-
niewo, szkoła w miejscu, Ma 1716759 mr.
obszaru, 343 bud., 145 dm., 1083 mk,, 700
kat., 362 ew. Tutejszy kościół ew., zbudo-
wany kosztem związku Gustawa Adolfa, zo-
stał poświęcony d. 24 sierp. 1883 r.; dwa jar-
marki do roku. 2.) N., leśn. królewskie, tam-
że, 2 bud., 7 ew. mk. Kś. Fr,
Nad Owieczkowem Jeziorem, kol., do So-

kolej góry należąca, pow. brodnicki, st. pocz.,
par. kat. i ew. Golub, szkoła kat. Lipnica, ew,
Gałczewo, 4 bud., 1 dom, 10 katol. mk,
(1868 r.). Kś. Fr,
Nadowo, jezioro w zachodniej stronie Ki-

jowa, około rz, Łybedi, w pobliżu Łybedi Su-
chej.
Nadpale, os., pow. maryampolski, gm, Mi-

chaliszki, par. Igłówka, odl. od Maryampola
w. 28, dm. 1, mk. 4. W 1827 r. było tu dm.
l, mk, 8.
Nad Pawłową, grzbiet lesisty, w dziale

Krywania, w Tatrach liptowskich; wzn. 1509
m, npm. Ob. Krywań, Br. Q.
Nadpawłówka, os., pow. sejneński, gm. i

par. Krasnopol, odl. od Sejn w. 11, dm. I, mk.
12. W 1827 r. było dm, 1, mk. 9.
Nadpojesie, pow. maryampolski, gm. Ja-

worowo, par. Igłówka, odl. 17 w.od Maryam-
pola, ma 1 dm., 13 mk.

Nadpole, wś, ob. Nadkole,
Nad Rajem, wzgórze, pod 42? 20” wsch,

dłg. g. F., a 490 21' płn. sz. g., we wschodniej
części gm, Łuczyniec, pow. rohatyński. Wzn,

962 m. npm, Miejsce znaku tryang. Br. G.
Nadratowo, wś i folw. (lit. B. C.), pow.

mławski, gm, Mostowo, par. Szreńsk, odl.o 28 w. od Mławy, ma 18 dm., 257 mk. Do wsi
należą Budy nadratowskie, W 1827 r. 9 dm,,
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50 mk. Folw.i wś N. rozl, m. 605: grun. or,
i ogr. m, 265, łąk m. 126, pastw, mr. 73, lasu
mr. 64, zarośli mr. 20, nieuż. i place mr. 57;
bud. mur. 5, z drzewa 5; pokłady torfu. WŚ
N.os. 16, z grun. mr. 46. Folw. N, lit. B.
rozl. mr. 139; folw. ten w r. 1872 oddzielony
od dóbr Nadratowo, Folw, lic. C. rozl. mr. 90,
w r. 1872 oddzielony od dóbr Nadratowo.
Nadrau 1.) niem., dobra ryc, w Prusach

wschod., pow. rybacki, st, p. Griinhof, okr.
urz, stanu cywiln. Kirschnehnen. 2.) N. niem,
ob, Nadrowo, Kś. Fr.
Nadrauen (niem.), ob. Nadrowia.
Nadreczie, dwa zaśc. pryw., pow. dzisień-

ski, w 2okr. pol., o 58 w. od Dzisny, jeden
z nich ma 2 dm., 13 mk. starow., drugi zaś
1 dm., 11 mk, starow.

Nadrezie, wś włośc., pow. dzisieński, w 3
okr. pol., gm. i okr. wiejski Przebrodź, o 25
w. od gminy,
Nadrowia al. Nadrawia, niem. Nadrauen,

dok. Nadrow, Nadrowen, Nadrowerlandt, Na-
dower, jedno z starych terytoryów pruskich,
Według Toeppena (ob. Hist, comp. Geogr. von
Preussen, str. 28) graniczyła N. na zachód
z zatoką Kurońską, ze Sambią, Natangią i z
ziemią bareką (Barten), na płd. z Galindyą
i Sadowią, okalającą jąi ze strony wschod-
niej; na płn, wreszcie, gdzie sięgała aż do Gi-
Mi, z Skalowią (Schalauen) i Karsowią. Jak
inne terytorya tak i N. dzieliła się na mniej-
sze ziemie, z których kronikarze wymieniają
Rethow i Kattow (Dusburg, III, c. 171—172);
ostatnie przypominają jeszcze dziś góra i wś
Kattenau, w pow. stołupiańskim, W Kattow
leżała też warownia Otholichien. Z innych
grodów zasługują na wzmiankę: Welawa i Ka-
miniswika; jeszcze dziś zowie się jedna góra
pod Greorgenburg: Kamswikus. Większej sła-
wy jak inne terytorya zażywała N. dla tego,
że w niej leżało sławne Romowe; bo chociaż
zwykle utrzymują, że owego R. szukać raczej
trzeba w Sambii, to jednakowoż Toepen słusz-
nie temu przeczy, opierając się na wiarogod-
nem świadectwie Dusburga, piszącego wyra-
Źnie: „Fuit autem in medio nationis hujus per-
versae, scilicet in Nadrowia, locus quidam dietus
Romow* (ILI, cap, 5), N.zawojowali Krzyżacy
dopiero r. 1274, za czasów mistrza prowincyo-
nalnego Konrada von Thierberg. Zajęli naj-
przód niedawno zbudowany gród Welawę,
wydany im przez Tirskona, który przyjął wia-
rę chrześciańską; za jego przykładem poszło
wielu przedniejszych panów tej ziemi, Służy
li oni wiernie zakonowi. Mistrz prowincyonal-
ny wysłał tam Teodoryka von Liedelau, wój-
ta prowincyi sambijskiej, z wojskiem, w towa-
rzystwie szlachty tamecznej, która znała do-
brze położenie miejsc. Liedelau wkroczył
w ziemię zwaną Rethowi, gdzie spotkawszy 
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opór, zdobył i zburzył dwa grody i uprowa -
dził wiele koni i bydła; drugą razą wyprawił
swą piechotę rzeką Węgorapią aż ku ziemi
Catthow, dokąd się udał lądem z kilku ryce-
rzami i 150 jeźdzeami, zdobył tam zamek Ol.
holichiai zamienił go w perzynę. Tem zachę-
cony mistrz prowincyonalny wystąpił z po-
tężnem wojskiem. Twierdza (Cameniswika
nad Węgorapią zatrzymała go przez czas dłu-
gi, lubo jej broniło tylko 200 ludzi; Thierberg
z ziemią ją zrównawszy, przebiegł z orężem
w ręku całe terytoryum, a Nadrowianie, cho-
ciaż posiadali nie mało jeszcze ludu zdolnego
do noszenia broni i wiele grodów (munitio-
nes), zniewoleni byli poddawać się zakonowi i
przyjęli chrześciaństwo. Pewna część jednak
wolała opuścić ojczyznę i przeniosła się do
Litwy. Wojna ta ciągnęła się przez dwa la-
ta, a kraj przedtem ludny, zamienił się, jak
świadczy Dusburg (Scriptor, rer, Prus, I, str,
152), prawie w pustynię, Kś, Fr.
Nadrowo, niem. Nadrau, dok. Nadrawen,

Nadrawsdorf, wś i dobra ryc., pow. ostródzki,
st. pocz, i okr. urz, stanu cywiln. Olsztynek,
N. istniało juź r. 1411. W 1419 r. odnawia
Michał Kuechmeister, w. Janowi Schottner
w uznaniu wierności okazanej podczas ostat-
niej wojny, przywilej na 40 włók w N., na-
danych prawem ehełmińskiem (ob. Kętrz,
O ludn. pol., str. 378). Kś. Fr.
Nadrowsie, wś, pow. wyłkowyski, gm,

Pojeziory, par. Wyłkowyszki, odl, od Wyłko-
wyszek 14 w. 9 dm., 76 mk. W 1827 r. by-
ło 6 dm., 48 mk,
Nadróż, wś, folw. i rum., pow. rypiński,

gm. i par, Załe, odl, o 8 w. od Rypina. Po-
siąda sąd gm. IV okr., cegielnię, karczmę,
wiatrak, 58 dm., 375 mk. W 1827 wś r. N. ma
82 dm., 303 mk,, os,zaś 20 dm., 196 mk. We-
dług regestr, pobor. z 1564 r. wś N., w par.
Załe, należała do częściowych posiadaczy, któ-
rzy płacą 9 flor. 3gr. 1 sold, (Pawiński, Wiel-
kop., t, I: 292). W 1780 było tu 8 części
szlacheckich, na których wysiewano 70 korey
żyta. Obecnie folw. N, z wsią t. n., Rumunki
Nadróż, Huta i os, Reszki rozl. m. 1633: grun.
orne i ogr. m. 1018, łąk mr. 154, pastw. mr,
40, lasu m. 320, wody mr, 74, nieuż. i place
m, 27; bud, mar. 12, z drzewa 15; płodozmian
7 1 10-polowy; są pokłady torfu. WŚ N. os,
46, z grun. mr. 104; wś Rumunki Nadroż os,
11, z grun. mr. 380; wś Huta os. 16, z grun.
mr. 130; os. Reszki os. 1, z grun, mr. 42,

Nadrożna, os. młyn., pow. noworadomski,
gm. Kobiele, par. Kobiele Wielkie, ma 1 dm.,
150 mr, ziemi; należy do dóbr Cadów.
Nadrożno, młyn, pow. średzki, 2 dm., 41

mk,; nal. do gm. Jerzyna, i

Nadrybie 1.) wś i dobra, i Nadrybska Wola,
wś, pow. chełmski, gm. Cyców, par. Pucha-
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czów, odl. 35 w. od Chełma, posiada gorzelnię,
wiatrak, cegielnię, poprawną oborę rasy szwaj-
carskiej i znaczną pasiekę, W dobrach tych
są cztery jeziora: Nadrybek, Uściwierz, Cie-
sacin i Uściwierzyk, mające 596 mr. obszaru.
Największa głębokość 4 do 5 sążni ma jez.
Uściwierz. Dobra N, składają się z folw. N.
i Józefina, wsi: N., Majdan, Przymiarki, O-
strów, Zarobna, kol. N., Janowiec i Wólka,
Rozl. mr. 3048: folw. N. grun. orne i ogr. mr.
539, łąk mr. 270. pastw. m. 351, lasu mr,
450, wody mr. 478, w wieczystych dzierża-
wach mr, 473, nieuż. i place mr. 183, razem
mr, 2749; bud. mur, 3, z drzewa 35; płodo-
zmian 10-polowy; folw. Józefin grun. orne i
ogr. mr. 286, łąk mr. 4, nieuż, i place mr. 9,
razem mr. 299; bud. z drzewa 5; płodozmian
1i-polowy. 2.) N. al. Potyrała, nomenklatu-
ra dóbr Janowice, w pow. stopnickim,
Nadrybska Wólka, wś, pow. chełmski, ob,

Nadrybie, :
Nadrzecz 1.) pow. dzisieński, attyn. dóbr

Leonpol, Stanisława Łopacińskiego. 2.) N.
al. Zuny, folw. szl. nad rz. Szyrwinczą, pow.
wileński, w 2 okr. pol., o 56 w. od Wilna, 1
dm., 14 mk. kat,

Nadrzecze, wś, pow. zamojski, gm. ipar.
Frampol. Ma 35 dm., 153 mk., 190 mr. zie-
mi. Ludność rolnicza, Wś N. założył b. dzie-
dzic Antoni Wisłocki. dosk 3
Nadrzecze 1.) zaśc. nad pot. Zanozną, pow.

dzisieński, w 3 okr. pol., o 50 w. od Dzisny,
1 dm., 7 mk, z tego 6 prawosł, i 1 kat. 2.)
N., folw. szl. nad rzeczką Mierzycą, pow. dzi-
sieński, w 3 okr. pol., o 481/, w. od Dzisny,
1 dm., 4 mk, prawosł.
Nad Sędziówką, wzgórze polne, w gm. Po-

lanki, pow. krośnieński, na zach, od wsi, mię-
dzy pot. bezimiennym (od wsch.) a drożyną
wiodącą ze Szczepańcowej do Polanki (od
zach,). Wznies. 29] m. npm. Miejsce zna-
ku tryan, Br. GQ.

Nadsolna, folw, na obszarze wsi Przecie-
szyna, w pow. bialskim, leży na praw. brz
Soły i graniczy na płn. z Wilczkowicami, a na
płd. ze Skidzinem. Mac.
Nad Stawem 1.) grupa domów w Toporo-

wie, pow. brodzki. 2.) N.s., niwy w Sko-
morochowie, pow. sokalski, na praw, brz. Bu-
gu. Najwyższe wzniesienie 211 m. 3.) N - 8.,
część Zaszkowa, pow. w złoczowskim, zajmuje
płn.-zach. część obszaru nad stawem, przez
Złotą Lipę utworzonym, Lu. De.
Nad Stawem al. Nadstawy, niem. Nadsta-

wen, wŚ, pow, krobski, 17 dm., 146 mk., 138
ew., 8 kat,, 29 analf. Poczta, gośc. i tel,
w Jutrosinie, stąc. kolei żel. Zduny o 10 kil,
Nadstawki, pustkowie, pow. odalanowski,

10 dm., 162 mk.; nal. do Przygodzie (ob.),
Nadstawnieca, skała w Tatrach nowotar-  
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skich, w dolinie Pięciu Stawów polskich, na
wschód od nich. „Tak nazywają górale od-
dzielne najwyższe skał szczyty (Staszie,
0 Ziemior. Karp., 120). Br. G.

Nadstruże, os. leś., pow. płocki, gm, i par.
Brwilno.
Nadstynga, zaśc. szl. nad jez, Styngie, pow.

wileński, w 3 okr, pol., o 51 w. od Wilna, I
dm., $ mk. kat,
Nad Szeroką, szczyt tatrzański, ob. Toma-

nowa polska,
Nadszunie, wś, pow. rossieński, par, tau-

rogowska.
Nadtaczejówka al. Nadtoczyjówka, wś,

w płd. str. pow. rzeczyckiego, nad zatokami
Prypeci, w 2 okr. pol. jurewiekim, gm. derno-
wicka, ma 20 osad; miejscowość obfitująca
w ryby iłąki, Lud trudni się rybołówstwem,
flisąctwem i rolnictwem. Niegdyś majętność
metropolii kijowskiej, ob. Arch, J. Z, R., cz.
I, t. 4: 648, | A. Jel,
Nadtoczyjówka 1.) wś nad rz. Taszły-

kiem, pow. czerkaski, o 7 w. od Matusowa,
ma 84) mk, ob. płei, Cerkiew drewniana pod
wezw. św, Jana Złotoustego, wzniesiona w r.
17738. Na mocy umowy wykupnej włościanie
nabyli 560 dzies, ziemi za 27,788 rs. Grunta
stanowią wzniesioną równinę, bardzo urodzaj-
ną lecz zupełnie bezleśną. Pokrywa ją mnó-
stwo mogił, Pomiędzy włościanami przeważa
nazwa Nadtoczyjew, ród których ma pochodzić
od pierwotnego założyciela sioła. 2.) N. ob.

Nadtaczejówka, J, Krze,
Nad Tysowym, szczyt w Beskidach wscho-

dnich, na granicy gm. Ożenny (w pow. jasiel-
skim) a Ciechania (w pow. krośnieńskim); pod
890 10” wsch. dłg. g. F. a 49? 26 15” płn, sz,
g. Wznies, 713 m. Miejsce znaku tryang.
Przez płn.-zach, stok tej góry przechodzi go-
ściniee ze Źmigrodu do Zborowa (na Wę-
grzech). Br. G.
Na Dubeckim, nazwa łąk w Kołtowie, pow.

złoczowski.
Nadubie, mały zaśc., pow. mozyrski, o 5 w.

na płd. od wsi Zytkowicz, w 4 okr. pol. leniń-
skim; ma 3 osady. A. Jel,

Nadubie, potok na obszarze wsi Kołpiee,
w pow. drohobyckim, dopł, Słonicy.
Na Dubowej, pastwisko w Jabłonówcee,

pow. Kamionka Strumiłowa.
Naduchy, uroczysko w Nalewajkówce, pow.

kijowski,
Nadukowo, wś, pow. sieński, gm. kakow-

czyńska, 16 dm., 50) mk., z których 1 zajmuje
się garbarstwem.
Na Dukowym, os. wiejska w Podhorcach,

w pow. złoczowskim.
Nadułki (może Nadołki), wś i folw., pow.

płocki, gm, Łubki, par. Daniszewo, odl. o 30
w. od Płocka, ma 51 dm., 286 mk. W 1827r,
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7 dm., 48 mk. Folw. i wieś N, rozl. mr. 660,
grun. orne i ogr. 399, łąk mr. 18, pastw. mr,
42, wody mr. I, lasu mr. 39, zarośli mr. 132,
nieuż.i place mr. 29; bud, mur. 8, z drzewa 4;
wiatrak, WŚ N. os. 22, z grun. mr. 118.
Na Dumanowie, ob. Vadomanów.
Nad Upustem, nazwa niw we wsch. stronie

Kropiwnika w pow. kałuskim, na lew, brz.|pot.
Kropiwnika.
Nadwa 1.) rzeka w gub. orłowskiej i smo-

leńskiej, lewy dopływ rz. Ipuci (Iput'), lew.
dopł. Soży; uchodzi w powiecie rosławskim
gub. smoleńskiej na wprost wsi Szyrkówki.
Łrzybiera od lew. brz. Drahiń i Wopryt*. Wraz
z dopływami odlewa 6 stawów. 2.) N. al. Or-
leja, rzka w gub. smoleńskiej, uchodzi od pr.
brz, do Dniepru pomiędzy rz. Wop* a Chmost.
Nadwej, węg. Nadfó, mała wioska w hr.

szaryskiem (Węg.), śród lasów, 82 mk.
Nad Weselówką, lesista płn. część Woli

Krzywieckiej iWeselówki, w pow. przemy-
skim. Wody z tego obszaru spływają stru-
gami na płd.-zach. i płd-wsch. do Sanu.
Nad WielkąŁąką, os, do Mokrego lasu na-

leżąca, pow. brodnicki, par. kat. i ew., szkoła
i st. poczt. Golub, 4 mili odl., 4 bud., 1 dom,
9 kat. mk. (1867 r... Fr. Ks.

Nadwilejski (dek>nat), ob. Wilejka.
Nadwilia, zaśc. włośc. nad rz. Wilią, pow,

wileński, w 1 okr. pol., gm, Rzesza, okr, wiej-
ski Krzyżaki, o 9 w. od gminy, 4 dusze rewiz,
Nadwiślanka, wś, pow. garwoliński, gm

Pawłowice, par. Stężyca. Ma4 dm., 32 mk.
1261 mr, ziemi,
Nadwiślańska droga żelazna całą swą dłu-

gością przecina przeważnie królestwo polskie;
w skład jej wchodzą następujące części: 1) li-
nia główna Mława-Kowel, długa 429'76 w.,
łączy drogę żelazną z malborsko-mławską
z siecią dróg południowo-zachodnich. Rozpo-

czyna się właściwie po za granicą kraju; bo-
wiem już od Iłowa, krańcowej stacyi drogi
malborsko-mławskiej, obok wąskiego jej toru
biegnie szeroki tor drogi nadwiślańskiej. Prze-
kroczywsży granicę w kierunku południowo-
wschodnim, przebiega pow. mławski i ciecha-
nowski, oraz stacye: Mława, Konopki, Ciecha-
nów i Gąsocin. Po za tą ostatnią zwraca się
ku południowi łagodnym łukiem, wchodzi do
pow. pułtuskiego, przecina zachodni kraniec
takowego, mijając przystanek Świercz i st.
Nasielsk i pod Modlinem zjawia się znowu na
terytoryum gub. płockiej, pow. płońskiego.
Po za twierdzą i st. Nowo-Gieorgiewsk prze-
biega most żelazny na Narwi, u samego ujścia
jej do Wisły, wkracza do pow. warszawskiego
i zwróciwszy się prawie pod kątem prostym ku
wschodowi, podąża w górę Wisły, nieopodal
prawego jej brzegu, przez Nowy-Dwór, Ja-
błonnę, Płudy do Pragi, w pierwotnym płd.-  
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wsch. kierunku. Minąwszy Pragę, okrąża jej
przedmieścia po nad liniami dróg: warsząwsko-
petersburskiej i terespolskiej, biegnie przez -
pow. warszawski i nowomiński przez stacye:
Otwock, Wawer, Celestynów i wkracza do
pow. garwolińskiego gub. siedleckiej. Prze-
chodzi środkiem takowego, pozostawiwszy za
sobą stącye: Pilawa, Wilga, Sobolew, Żyrzyn
i zjawia się w pow. nowo-aleksandryjskim
gub. lubelskiej na st. Iwangród (Dęblin). Ta-
taj łączy się z dr. żel. iwangrodzko-dąbrowską
i wysławszy na lewo odnogę do Łukowa,
przechodzi po moście żelaznym na Wieprzu
pomiędzy fortami twierdzy, podąża dalej ku
Lublinowi przez Gołąb, Nowo-Aleksandryą
(Puławy), Klementowice, Nałęczów (dawniej
Miłocin) i wkracza do pow. lubelskiego. Na
terytoryum takowego mija: Konopnicę, Lub-
lin, Minkowice, Trawniki, przebiega powiat
chełmski ze st.: Rejowiec, Chełm, Dorohusk
i zaraz po za nim, opuściwszy granicę króle-
stwa, wkracza przez Bug do pow. włodzimier-
skiego gub. wołyńskiej, przechodzi st, Lubcml,
Maciejów i w Kowlu łączy się z brzesko-ki-

jowską linią dróg południowo-zachodnich. Grłó-
wna linia drogi nadwiślańskiej otwartą zosta-
ła d. 15 lipca 1877 r., lecz dopiero w końcu
sierpnia tegoż roku rozpoczął się ruch prawi-
dłowy. 2) Odnoga Iwangród (Dęblin)-Łu- '
ków, długa 56'78 w., łączy drogę warsz.-te-
respolską z drogą iwangrodzko-dąbrowską i
nadwiślańską. Od st. linii głównej Iwangród
dąży w kierunku płn.-wschodnim, przeciąw-
wszy kilkowiorstową przestrzeń pow. nowo-
aleksandryjskiego wchodzi do gub. siedleckiej
i przez pow. garwoliński i łukowski dobiega
kolei warsz.-terespolskiej. Posiada -3 stacye:
Leopoldów (pierwotnie Rososz), Krzywda i
Łuków-Towarowy, odl. 11/, w. od st, Łuków
drogi terespolskiej, która jest zarazem st. pa-
sażerską drogi nadwiślańskiej, Odnoga łu-
kowska otwarta dla ruchu d. 2 grudnia 1876
r. jest linią mającą czysto militarne znaczenie

i dla handlu miejscowego. 3) kolej obwo-
dowa, długa wraz z bocznicami 17:32 w. łączy
drogi żelazne prawego brzegu Wisły z drogą
warsz.-wiedeńską, Począwszy od st. towaro.
wej drogi warsz,-wiedeńskiej na Qzystem,
okrąża Warszawę z płn.-zach. strony, przeci-
na drogę bitą kaliską, przechodzi po pod mu-
rem cmentarza Powązkowskiego, po za któ-
rym skręciwszy na płn.-wschód, wkracza na
esplanadę warszawskiej cytadeli, mija stacyą
główną Warszawa-Nadwiślańska i przebiega
Wisłę po moście żelaznym kratowym długim
1659 stóp. Po za nim 'rozgałęzia się na dwie
odnogi, z których jedna na lewo dąży do
dworca Praga-Nadwiślańska, druga zaś na
prawo do dworców kolei petersburskiej i te-
respolskiej, odczepiwszy po drodze gałąź do
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warsząwskiej fabryki stali. Zbudowana wraz
z mostem pod cytadelą przez rząd, a następnie
oddana do eksploatacyi towarzystwu dr. nad-
wiślańskiej, ońtwartą została w d. 28 listopada
1876 r. Ze względu na znaczne oddalenie od
miasta pierwotnej głównej stacyi Praga na
Peleowiźnie, towarzystwo dr. nadwiślańskiej
postarało się o urządzenie stacyi Warszawa-
Nadwiślańska, na której ruch towarowy i oso-
bowy otwarty został d. 13 lutego 1878 r.
Ogólna długość wszystkich linii dr. nadwi-
ślańskiej wynosi 507:08 w., w tem krzywych
96*29 w., najmniejszy promień łuku 300 saże-
ni, Ilość wiorst poziomych wynosi 218, po-
chyłych 289:08; najmniejszy spadek 0*001,
największy 0:008. Tor pojedyńczy, z wyjąt-
kiem dystansu Iłowo-Mława oraz kolei ob-
wodowej, które posiądają 2 tory, wąski i sze-
roki. Szyny na linii głównej i odnodze łu-
kowskiej stalowe, takiemiż zastępują się sto-
pniowo żelazne drogi obwodowej. Mostów na
całej przestrzeni 181, w tej liczbie żelaznych
na murowanych fundamentach 76. Z tych
znaczniejsze: 1) Na Wiśle pod Warszawą,
światło 23674 sażeni, waga konstrukcyi żela-
znej 168,455 pudów, pomost kolejowy biegnie
po wierzchu, spodem odbywa się komunikacya
wozowa. 2) Na Narwi pod Nowo-Gieorgiew-
skiem (Modlinem), światło 105 saż., waga
konst, żel. 46,650 pud., pomost kolejowy za.
wieszony u samego dołu, górą przejazd dia
wozów. 3) Na Wieprzu pod Iwangrodem,
światło 79 saż., waga konst. żel. 25,700 pud,
4) Na Bugu pod Dorohuskiem, światło 75 saż.,
waga konst. żel, 25,500 pud. 5) Na Wieprzu
pod Trawnikami, światło 60 saż,, waga konst,
żel. 23,860 pud. 6) Na rz. Turwi, światło 40
sąż,, waga konst. żel. 11,500 pud. 7) Wiadukt
nad dr. petersb., światło 80*96 saż., waga
konst. żel. 8,508 pud. 8) Przez Wkrę pod
Iwangrodem, światło 25:00 saż., waga konst,
żel. 8,500 pud. 9) Na Bystrzycy, światło
20:00 saż., waga konst. żel, 5,200 pud. 10)
Wiadukt nad dr. terespolską, światło 14:80
sąż., waga konst. żel, 2,3850 pud. Długość li-
nij rozjazdowych na 29 stacyach i 10 przy-
stankach wynosi 104*:77 w.; dworce murowa-
ne posiada tylko Mława i Lublin, reszta dre-
wniane. Tabor drogi składają: 114 parowo-
zów, 186 powozów osobowych i 1700 wagonów
ładunkowych. Kolej nadwiślańska stanowi
ważną drogę dla handlu tranzytowego. Naj-
ważniejszym artykułem przewozowym na linii

głównej jest zboże, idące od Kowlaz dróg
południowo-zachodnich do portu gdańskiego
przez drogę malborsko- mławską; na drodze zaś
obwodowej węgiel w kierunku z dr. warsz.-
wiedeńskiej, na drogi prawego brzegu Wisły,
W pierwszym roku prawidłowej eksploatacyi,

t.j. 1878 r., przewieziono na wszystkich li-.
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niach 920,075 pasażerów i 40,744,580 pudów
ładunku, w tem zboża 13,591,692, węgla zaś
5,613,968 pud.; dochodu osiągnięto 2,663,052
rs. f!,ą kop., przy wydatkach 2,339,708 rs.
16 kop. Sprawozdanie dyrekcyi za 1884 r.
wykazuje: dochodu 3,294,950 rub. 551/, kop.,
kosztów eksploatacyi 2,911,481 rubli 737/,
kop.; przewieziono pasażerów 854,938, ładun-
ku 72,770,005 pud., a mianowicie: w komuni-
kacyi wewnętrznej 15,999,447, bezpośredniej
28,766,698 i tranzytowej 27,003,860 pud., w
tem węgla 13,449,103 pud., zboża 13,260,073,
produktów zbożowych (mąka, kasza, otręby)

3898,655, surowca 3,172,721, olei mineral-
nych 2,861,407, soli 2,852,636, drzewa opa-
łowego 2,803,190, drzewa budule. 2,735,523,
żelaza kutego 1,752,255, cegły, dachówki i
sączek 1,740,828, wyrobów żelazn. 1,330,530,
cementu 1,178,177, szyn 1,146,147, buraków
1,002,999, wyrobów jedwabnych i bawełnia-
nych 936,089, eukru 901,677, śledzi 898,751,
Inu i pakuł 768,469, wapna 628,393, kartofli
618,679, nasion 511,570, makuchów i wytło-
czyn 508,808, żelaza starego (szmele) 503,809
pud.; przewóz żadnego z pozostałych artyku-
łów nie dosięgnął 500,000 pud. Najruchliw-
szemi stacyami na drodzę nadwiślańskiej są:
Warszawa, z dochodem rocznym około 1 mi-
liona rubli, Lublin około 300,000 rub., Praga-
Nadwiślańska 200,000 rub., Praga-Stalownia i
Iwangród każda po 180,000 rub., Nowo-Ale-
ksandrya (Puławy), Mława, Chełm i Rejo-
wiec po 100,000 rub., Ciechanów i Kowel po
10,000 rub., Nowy-Dwór i Nowo-Gieorgiewsk
(Modlin) po 50,000, Nasielsk, Pilawa, Jabłon-
na, Maciejów i Soboiew po 20,000 rub., Nałę-
czów, Iłowo, Dorohusk, łuków pasażerski,
Grąsocin, Luboml i Trawniki po 15,000 rub.,
Otwock i Minkowice po 10,000 rub., Krzywda,
Łuków-towarowyi Konopnica po 6,000 rub,
Dochód pozostałych, jako to: Konopek, Cele-
stynowa, Wawra, Leopoldowa, Wilgi, Kle-
montowice, Płud, Żyrzyna, Swiecza, Warsza-
wy-Obwodowej i Gołębia nie przenosi razem
80,000 rub. Komunikacye tranzytowe dają
przecięciowo około 650,000 rubli. przychodu.
Droga nadwiślańska należy do dróg gwaran-
towanych, kapitał jej zakładowy wynosi:
w akcyach 6,588,125 rub. kredytowych, w 0-
bligacyach 18,003,700 rubli metalicznych.
Z tytułu gwarancyi po 1 stycznia 1884 r. do-
płacił rząd akcyonaryuszom i właścicielom
obligacyi 5,948,246 rub. 88 kop. metalicznych
i 1,620,681 rub. 37 kop. kredyt. —St. W.
Nadwitne, wś i fol, pow. radzyński, gm.

Biała, par. Radzyń, dm. 3, mk, 18, ziemi 220 m,
Nad-Wodą 1.) karczma, nieopodal Królo-

wej Polskiej, należąca do Cieniawy, w pow.
grybowskim. 2.) N-W., część Zabierzowa,
pow. krakowski, Br. G.
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Nadworna, miasto powiatowe w Galicyi
wschodniej, nad rz. Bystrzycą Czarną, pod
48” 37' płn, szer. i 42012' wsch. dłg. F. Leży
na wsch, brzegu rz. Bystrzycy i przy gościń-
eu rząd. ze Stanisławowa na Bohorodczany,
Kołomyję, Sniatyn do Czerniowiec. Graniczy
na wsch. z wsiami: Weleśnica Leśna, Majdan
Górny i Majdan, na płd. z Strymbą i Pnio-
wem, na zach. z Bitkowem i Hygą, na płn.
z Mołotkowem, Hwozdem, Nazawizowem i Tar-
nowicą Leśną. Przez samo miasto przepływa
w kierunku z płd. ku płn. pot. Strymba, a na
wsch, od N. w tymże kierunku pot. Worona.
Na zach. od N. na granicy od Bitkowa i Hy-
gi wznosi się góra zwana Zadkiwka (608 m.),
Na wsch, i płn.-wsch, od N. rozciąga się pła-
szczyzna moczarowata, przecięta niezliczoną
ilością potoków i rzeczek; od płd. w odległości
7 klm, piętrzą się Karpaty, które w Pasiecznej
(10 kil. od płd. zach. od N.) pod ostrym ką-
tem zwracają się ku płn., a wschodnia ich
ściana przechodzi prawie po pod samem mia-
stem, leżącem na płaszczyźnie między rz. By-
strzycą Czarną a pot. Worona. W pobiiżu N.
leżą słynne z piękności miejscowości karpac-
kie: Delatyn (o 1*7 mili) i Dora (2:7 mili). N.
ma obszaru 2259 ha, 6705 mk, (w 1880 r.),
z tych: 709 obrz. rz-kat., 1762 gr.-kat., 41
akat., 4198 izrael, Majątek miasta wynosi
402'4 ha pastwiska i 2350 zł. r. w obliga-
cyach. Dochód w r. 1888 wynosił 7040 złr.
Par. rz. kat., należąca do dek, stanisławowskie-
g0, dyec. lwowskiej, fundowana w r. 1609
przez braci Pawła i Mikołaja Kuropatwów.
Kościół obecny mur., poświęcony 1838 r. pod
wez. N. M, M. Par. ta obejmuje 16 miejsco-
wości: Cucyłów o 15 klm. z 45, Fitków o 7:5
klm. z 44, Hwozd o 7:5 kil. z 3, Majdan Gór-
ny o 15 klm, z 114, Majdanhuta o 10 klm,
zlIi, Nazawizów o 4 klm, z 6, Pasieczna o 10
klm. z 100, Pniów o 2 klm. z 142, Przerośl
o 7:5 klm, z 144, Strymba o 4 klm. z 8, Tar-
nawica o 7:5 klm, z 85, Tyśmieniczany o 20
klm. z 83, Weleśnica o 15 klm. z 103, Woło-
sów o 15 klm. z 68, Zabereże o 19 klm. z 2,
Zielona o 22 klm. z 158 rz.-kat. Ogólna licz-
ba katolików 2330, akat, 14, izrael, 3260.
W Majdanhucie jest kaplica publiczna. Gr.-
kat, par. należy do dek, N,, dyec. lwowskiej,
mą cerkiew pod wez. N. P, M., do której na-
leży 2354 dusz, w filii Nazawizów z cerkwią

"48. Jana 808 dusz, w filii Strymba z cerkwią
ś. Mikołaja 658, w filii Łojowa z cerkwią
Przemienienia Pańskiego 738, razem 4553 gr.-
kat. Oprócz proboszcza jest tu wikary, Szko-
ły: 4-klas. męska o 4-ch nauez, i 2-klas, żeń-
ska o 3 naucz. W r. 1870 była tu fabryka
zapałek Simona Huebnera i browar piwny
Wilhelma Buehmuellera. Hipolit Stupnicki
w dziełku: „Galicya pod względem topogra-
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[ficzno-geograficzno-historycznym' pisze: ER
dwórna z szczątkami niegdyś warownego zam-
ku, który od najezdników często napadany,
ale nigdy nie był zdobytym. W pobliżu tego
znajdująca się mogiła ma pokrywać zwłoki
pobitych Tatarów. Nazwisko N. pochodzi od
licznej służby nadwornej możnych Potockich,
która w zamku nie mając miejsca, około tego
w przyrządzonych domach została osadzona,
z których poźniej miasteczko powstało. Hr.
Kuropatnieki w „(Geografii Galicyi* (z 1786)
zalicza N. do cyrkułu stanisławowskiego i pi-
sze: Miasto i wielka włość JW. Ignacego hra-
bi Cetnera, arcymarszałka Galicyi, obfite ma
solne źródła, z których sól warzą i wielka tu
jest plantacya naddniestrzańskich tytoniów,
Obecnie jest N. siedzibą c. k. starostwa po-
wiat. i połączonych z niem urzędów, oraz
władz autonomicznych, tudzież e, k. sądu pow.,
notaryusza, urzędu poczt., i telegr. Dobra N.
należą do Fryderyka Buchmueller i Gustawa
hr. Rohan.

Nadworniański powiat w płd.-wsch. części
Galicyi, graniczy od wsch. z kołomyjskim i
kossowskim, od płd. z Węgrami, od zach.
z pow. bohorodczańskim, od płn, z pow. tłu-
mackim, Ma obszaru 19:50 kw. miryam. albo
38'80 mil kw., 60,040 mk., w 38 osadach i 41
gminach, między temi 2 miasteczka: Delatyn
i Nadworna. Jedna gmina zajmuje w przecię-
ciu 3561 mr., jeden obszar dworski 5894 mr.
przestrzeni. Rzym.-katol. parafii ma powiat
dwie: w Nadwornie z 2330 i w Delatynie
z 1100 duszami.; należą do dek. stanisławow=
skiego. Gr.-kat. dek. nadworniański obejmu-
je 20 par.: Białe Osławy, Bitków (pow. bo-
horodczański), Cucyłów, Delatyn, Dora, Fit-
ków, Glinki, Hwozd, Jabłonica, Krasna, Łan-
czyn, Mikuliczyn, Nadworna, Paryszcze, Pa-
sieczna, Pniowie, Przerośl, Sadzawka, Zarzy-
cze i Zełena, z ogólną liczbą 44,445 wiernych.
Dekanat ten zalicza się obecnie do dyee. lwow-
skiej, należy jednak do liczby tych, które
w moc patentu cesarskiego z 8 maja 1850 r.
mają stanowić w przyszłości dyecezyą stani-
sławowską. Sądów powiat, jest 2: w Nadwor-
nie i Delatynie. Rada szkolna okręgu na-
dworniańskiego obejmuje powiaty: nadwor-
niański i bohorodczański. Szkoły: a) etatowe
męskie: 4-klas. w Nadwornie; 1-klas,: Dela-
tyn, Hawryłówka, Jabłonica, Kamienna, Kra-
sna, Łanezyn, Mikuliczyn, Paryszcze, Pniów,
Sadzawka i Zarzecze; filialne: Cucyłów, Do-
brotów, Dora,Fitków, Majdan Górny, Naza-
wizów, Pasieczna, Przerost, Skopówka, Strup-
ków, Tarnowica Leśna, Weleśnica, Wołosów,
Zelona, Niezorganizowane: Glinki z Majda-
nem Średnim, Hwozd i Hołosków, Ewangie-
lickie: Neudorf kol. niem. b) Etatowa zeńska

2-klasowa w Nadwornie, Kasy pożyczkowe 
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gminne: Dora 2,700 zł, Hołosków 900 zł.,
Majdan Średni 2,367 zł., Mikuliczyn 2,940 zł.,
Przerośl 1276 zł., Strupków 690 zł., Zarzy-
cze 1,200 zł. a. w. Grościńce: rządowy idący
z Bohorodczan w  płd.-wsch. kierunku przez
Nadwornę do Delatyna i tu skręca ua płn.-
wsch, ku Kołomyi, Krajowy, jabłonowsko-
delatyński przecina ten pow. od Delatyna za-
cząwszy w płd.-wsch, kierunku do granicy
kołomyjskiego,  Grórzysty obszar powiatu
przecina wielką ilość potoków i strumieni,
dopływów Dniestru. Główną rzeką między
tymi dopływami jest Bystrzyca Qzarna, któ-
rej liczne źródła mieszczą się na samej grani-
cy węgierskiej, w płd.-zach. kącie powiatu.
Drugą ważną rzeką jest Prut, przepływający
ten pow. z płd. ku płn. aż do Delatyna, gdzie
się skręca na wsch. kuKołomyi. Prut maswoje'
źródła w płd.-wsch. cyplu powiatu. Na płd.
od Nadworny i Delatyna, aż ku granicy Wę-
gier, rozsiadły się szeroko Karpaty, które tu
przedstawiają znączne wzniesienia. W paś-
mie idącym z płn. ku płd. a potem z płn.-
zach. ku płd.-wsch. są następujące szczyty:
Kizieski Grorgan 1616, Poleński Gorgan 1697,
Piekun 1647, Doboszanka 1757 m. npm. Na
płn.-wsch. od tego pasma wznosi się Toustki
Gorgan 1805 m. npm., tuż kolo tego na płd.-
wsch. Ilemski Grorgan 1589 m., tuż koło tego
na płd.-wsch, znowu pasmo gór ze szczytami:
Mały Gorgan 1367, Jawornik Grorgan 1413i
Jawornik 1772 m. Z Jawornikiem łączy się
Nóżeczkai Kliwa, rozdzielone potokiem Nó-
żeczka, 1158 m. Na płd.-zach. od tych pasm
ciągnie się z nimi równolegle pasmo ze szczy-
tami: Wesnarka Grorgan 1595 m., Bahina Tem-
na 1875'9 m., Seniek Grorgan 1664 m., Cho-
miąków 1540 m., Chomiak 1820*5 m., Hreble,
Bukowinka i Czertes 1255 m. npm., dochodzą-
ce do zach. brzegu Prutu, po którego brzegu
wsch. wznosi się Łyszniów 1256 m, npm, We-
dług sprawozdań izby handl. lwowskiej z lat
1866 do 1870 istniały wtedy w pow. N. na-
stępujące zakłady przemysł: hamernia żelaza
Grustawa hr. Rohana i Fryderyka Buchmuelle-
ra w Pasiecznej, poruszana siłą wody, trzy ce-
gielnie wyrabiające rocznie 144,000 sztuk ce-
gieł, wartości 1624 zł., huta szklana dra La-
zara Dubsa w Majdanie Srednim,o jednem kole

wodnem, zatrudniająca 81 mężczyzn, 3 kobiet
i 18 dzieci przez 160 dni w roku, huta szkla-
na Zygmunta Piwko w Majdanie Górnym, o 10
piecach i warsztacie doszlifowania, poruszanym
siłą konia, zatrudniająca 32 męż., 8 kob. i5
dzieci przez 200) dni w roku; Huta szklana

G. hr. Rohana i Fryd. Buchmuellera w Miku -
liczynie, zatrudniająca 22 męż., 4 kob. i 6 dz.
Wapna wypalają w 3 miejscowościach 408
korcy rocznie. Warzelnia soli w Łanczynie,
o 10 klm, na wsch. od Delatyna nad Prutem,  
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spotrzebowała w 1866 roku 1838 sągów drze-
wa i przerobiła 327,754 sześciennych stóp ro-
py solnej, w 1869 roku 1427 sążni drzewa i
250,105 s. sz. ropy sol., w 1870 roku 2,886 s.
sz, drzewa i przerobiła 459,801 s. sz. ropy sol-
nej, i dostarczyła w 1866 r. 39,155 cetn. so-
li kuchen. i 7,667 soli bydlęcej, w 1869 r.
36,795 cetn. soli kuch. i 320 cetn. soli na-
wozowej, w 1870 r. 66,050 c. soli kuch.
1829 e.soli nawozowej, Sprzedano w 1866
r. soli kuchennej 36,423, soli szarej 983, soli
bydlęcej 7,529 wied. cetnarów. W 1869 r.
soli kuch. 38,458, soli szarej 78425, soli by-
dlęcej 7,514 cetn. W tej salinie było 4 cze-
runy czyli panwy, każda 300 stóp kwadr.,
objętości, dostarczająca w 24 godzinach 95
cetn. soli. Fabryka zapałek Szymona Hub-
nera w Nadwornie, zatrudniała 3 męż., 4 kob.,
6 dzieci przez 200 dni w roku, przez 6 godzin
dziennie, za opłatą 25 do 50 cent. dziennie,
W roku 1870 wydobyto w powiecie 575 cetn,
węgla kąmiennezo, wartości 230 zł. a, w. A-
merykański młyn parowy Franciszka Kunza
w Strupkowie, z maszyną parową o sile 8 ko-
ni. Młynów wodnych 21 o 36 kamieniach,
które w 1870 r. zmełły 25,700 korey zboża
1 dostarczyły 26,725 cetn. mąki, wartości
167,442 zł. a. w. Browar piwny jeden na
cąły pow. w Nadwornie Wilhelma Buchmuel-
lera, zajmujący 5 ludzi przez 22 dni w roku
po 24 godzin dziennie. QGrorzelni3, a to: Jea-
netty Dubs w Glinkach, zajmująca 15 ludzi
przez 251 dni po 24 godzin, Rudolfa hr, Sta-
diona w Przerośle, zajmująca 13 ludzi przez
101 dni po 24 godzin i Franciszka Kunza
w Strupkowie, o maszynie parowej, zatrudnia-
jąca 22 ludzi przez 249 dni po 24 godzin dzien-
nie. W 1870 dostarczył ten powiat 3,500
wied. cetn, ordynacyjnej wełny, wartości
140,000 zł. a. w., wyprodukował 5,000 łokci
sukna ,„Halina* zwanego, wartości 9,000 zł.
a. w. Warsztatów tkackich w tymże roku by-
ło 460, które przerobiły 1,000 wied, cetn,
przędzy konopnej i lmianej i -dostarczyły
170,000 łokci płótna, wartości 35,000 zł. a.
w.; kuśnierzy było 14, którzy zużyli 5,000
skór i sporządzili 800 ordynaryjnych kożu-
chów, wartości 8,000 zł. a. w. Tartaków 3 sa-
me wodne, i wszystkie będące własnością G.
hr. Rohana i F. Buchmuellera, mianowicie: 1)
w Mikuliczynie, któren ściera rocznie 5,000
kloców na 25,000 sztuk rozmaitego materya-
łu, zajmuje 10 ludzi przez 160 dni, 2) w Pa-
siecznej, zużywający 8,000 kloców, rocznie na
45,000 sztuk rozmaitego materyału tartego,
zajmuje 13 ludzi przez 160 dni, 3) w Pniowie
0 2 kołach wodnych, 8piłach, w2 budynkach,

przerabiający rocznie 20,00) kloców na
100,000 sztuk rozmaitego materyału tartego,
zajmuje 80 ludzi przez 160 dni rocznie 12
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godzin dziennie. Te trzy tartaki ogołociły
góry nadworniańskie z ich lasów i zwiększy-
ły gwałtowność corocznych prawie powodzi.
W roku 1870 dostarczył powiat 62,079 sztuk
materyału budowlanego, wartości 125,000 zł.
a. w., 20,000 n. a. sągów drzewa opałowego
twardego i 40,000 n. a, sągów drzewa mięk-

_kiego, wartości 260,000 zł. a. w. Na 19 pi-
łach w tartakach wodnych wyrobiono 44,190
sztuk podkładów kolejowych, 166,914 sztuk
desek, 34,320 sztuk łat, wartości 99,257
zł. a. w., 24,400 kóp gontów, wartości 7,550 zł.,
2,528 kóp kory drzewnej, wartości 1,540 zł.
a, w. W roku 1870 wyprodukował ten po-
wiat następującą ilość ziemiopłodów: pszenicy
8,500 korcy, żyta 15,000 k., jęczmienia 5,000
k., owsa 50,000 k., kukurydzy 4,000 k., bobu
500 k., grochu 1,000 k., ziemniaków 100,000
k., kapusty 50,000 kóp główek, chmielu 40
cetnarów, słomy 200,000 cetn., siana 400,000
cetn., potrawu 5,000 cetn., owoców 4,000 kor-
cy, mleka 10,000 n. a. wiader, masła 600 cet-
narów, sera 900 cetn., wełny owczej 3,500
cetn., drzewa opałowego twardego 20,000 n.
a. sąg., miękkiego 40,000 n. a. sąg., materya-
łu budowlanego drzewnego 900,000 stóp sze-
ściennych, węgli drzewnych 1,250 korey. In-
wentarza żywego było w powiecie ogierów 24,
klaczy 934, wałachów 1,439, źrebiąt do skoń-
czonego 38-go roku 332, muł 1, osłów 38, by-
ków 515, krów, 9,628, wołów 6,905, jałowi-
zny nie mającej jeszcze 2 -ch lat 8,001, bawo-
łów 3, owiec 15,207, kóz 2,458, świń 12,662,
ulów pszczelnych 1,635, Przemysłowey i rze-
mieślnicy byli następujący: aptekarzy 2, go-
larzy 4, murarzy 2, cieśli 2, piekarzy 2, mekler
1, bednarzy 6, pędzących gorzelnie 7, tarta-
ków 3, szezotkarz 1, druciarzy 5, rzeźników
28, farmanów 12, oberżystów 6, szklarzy 4,
fabrykantów szkła 3, handlarzy skórami 26,
handlarzy drzewem 14, handlarz miodem 1 ż
kramarzy 97, krupiarzy 13, handlarzy owoca-
mi 4, handlarzy końmi 2, handlarzy produk -
tami 24, handlarzy bydłem 18, greszlerów 4,
handlujących zwierzyną 2, mydlarzy 4, kot-
larz 1, kuśnierzy 7, malarz pokojowy 1, fabryka
wyrobów metalowych 1, młynów 38, komi-
niarz 1, rymarz |, szynkarzy 121, ślusarz E;
kowali 16, krawców 6, szewców 14, powro-
Źników 9, blacharzy 2, stolarzy 5, garncarzy
2, kołodziejów 2, tkaczy 6, fabrykant zapałek
1. Służbę zdrowia przedstawiali w powiecie:
4 lekarzów, jeden w Nadwornie, drugi w De-
latynie, dwóch chirurgów, 4 egzaminowane
akuszerki, z tych 3 żydówki, 2 apteki, jedna
w Nadwornie, druga w Delatynie. Zakłady
dobroczynne: Fundusz ubogichw Nadwornej
założony w r. 1667 przez Zofię ze Stanisła-
wowic, żonę Pawła Kuropatwy, dziedziczkę
z Pasieczyny, z kwotą 200 zł. a, w., powięk-  
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szony przez inne datki, mianowicie przez sche-
dę po Ś. p. zmarłym bez testamentu rz.-kat.
proboszczu Śwobodzie w Nadwornej. Majątek
zakładowy 800 zł. a. w., dochód z 1883 r. 40
zł., przełożony: rzym.-kat. proboszcz. Kasy
pożyczkowe gminne: Dora 2,700 zł, Hoło-
sków 900 zł., Majdan Średni 236 zł., Mikuli-
czyn 2,940 zł, Przerośl 1,276 zł., Strupków
690 zł., Zarzecze 1,200 zł. a, w. B, R.
Nadworów, wś i os. leśna, pow. konecki,

gm. Grodzisko, par. Radoszyce, odl. od Koń-
skich w, 22. WŚ ma 28 dm,, 169 mk., ziemi
włośe, 257 m.; os. leśna 1 dm., 4 mk. i 800 m.
lasu. W 1827 r. było tu dm. 10, mk. 65,
Na Dworzyszczy al. Dworzyszcze, osada

w Dobrohostowie, pow. drohobycki,
Nadyby, wś, pow. samborski, 10 klm. (14

klm, koleją żelazną) na płn-zach, od sądu po-
wiat, w Samborze, 3 klm, na zachód od stac,
poczt, w Wojutyczach, w miejscu stac. kolei
naddniestrzańskiej Nadyby-Wojutycze. Na
płn, i wsch. leżą Wojutycze, na płd. Humie-
niec, na płd.-zach. Czaple, na zach, Sąsiadowi-
ce. Płd. część wsi przepływa Strwiąż, do-
pływ Dniestru, płynący od płd. na płn -wsch.
a potem na wsch. do Wojutycz, Środkiem wsi
płynie mały potok, lewoboczny dopływ Strwią-
ża, od płn., gdzie powstaje, na płd.-wsch. Płd.-
zach. narożnik wsi przepływa mała struga,
wchodząca od zach, z Sąsiadowie, i wpadająca
odlew. brz, do Strwiąża, Płn.-wsch. część wsi
przepływa pot. Piekliska, wpadający również
do Strwiąża, W dolinie środkowego potoku
leżą zabudowania wiejskie (322 m.). Płd, część
wsi przerzyna kolej naddniestrzańska, Idzie
ona lewym brzegiem Strwiąża i ma tu stacyą,
której dworzec leży na granicy Nadybi Wo-
jutycz. Płd. część wsi wznosi się średnio do
804 m. Ku płn. wznosi się obszar stopnio-
wo. Na płd.-zach. leżą niwy „„Szubieniczy-
ska'', a na krańcu płn. las wzniesiony po nad
340 m. Przez wieś idzie także, równolegle
prawie z koleją, droga wiodąca z Sambora do
Chyrowa. Własn. więk. (Tchórzniekich) ma
roli or, 496, łąk i ogr. 34, past. 10, lasu 93;
własn. mn. roli ornej 537, łąk i ogr. 96, past,
66 mr. W r. 1880 było 694 mk. w gminie,
116 na obsz, dwor. Nadyby iWojutycze (mię-
dzy nimi 550 obrz. rzym.-kat., 260 gr.-kat,),
Par. rzym. i gr.-kat, w Wojutyczach. We
wsi jest prywatna kaplica, w której się nie-
kiedy mszę odprawia, i cerkiew. W cerkwi
tej była, wedle zapisków wizytatorskich z r.
1732, starożytna pisana ewangelia i minia. Na-
leżała też do niej z dawien dawna, od ruskich
kniaziów jeszcze nadana ćwierć pola, to jest
24 zagonów bez 8 staj. Jest tu także dwór,
folw., gorzelnia i karczma „Budy*, Wieś na- -
leżała dawniej do Leona hr. Stadnickiego i
słynęła wzorowćm gospodarstwem. Stadnie-

b
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ki założył tutaj piękną chmielarnię na wzór
czeskich (Rskp. Ossol. N 2865, str. 45). W r.
1446 nadał Piotr, biskup przemyski, kanoni-
kom kapituły przemyskiej dziesięcinę w Na-
dybach (ob. A. G, Z., t. 8, str. 122). Zu. Dz,
Nadycze, rus. Nadyczi, wś, pow. żółkiew-

ski, 14 klm. na płd-wsch. od Żółkwi, tuż na
wsch. od sądu pow. i urz. poczt, w Kulikowie,
Na płn. leżą Mohilany, na wsch. Hrebeńce, na
płd. Nowesioło, na zach. Kulików. Wody u-
chodzą do Pełtwi za pośrednictwem Kulików-
ki, nadpływającej od zach. z Kulikowa a pły-
nącej na wsch. do Hrebeniec przez płd. część
obszaru. W tej części obszaru podmokłej prze-
ważnie, leżą zabudowania wiejskie i karczma
„Krakowianka. W części płn., wyżej wznie-
sionej, leży karczma „„,Zabawa'. Własn, więk,
ma roli or. 217, łąk i ogr. 69, past. 1; własn.
mniej. roli or. 298, łąk i ogr. 59, past, 2 mr.
W r. 1880 było 204 mk, w gminie, 63 na
obsz, dwor. Lu, Dz.
Nadyszeń, uroczysko i cmentarzysko przed-

historyczne z epoki krzemienia, na obszarze
wsi Korytne, pow, ostrogski.
Nad Zalezą al. Ołszyńki, domy w Jabłoni-

cy ruskiej, pow. dobromilski.
Nad Zamkiem, turnia nad doliną Kościeli-

ską, po nad polaną Pisaną, w szeregu skał
tworzących wschodnią ścianę doliny. Br, G.

Nadżanecy, niem, Nadelwite, wieś serbska,
na Saskich Łużycach, pow. budyszyński, W r.
1680 było 12 dm., 94 mk,, w tem 59 Serbów.
„Na Dziale 1.) folw. i os, leśn., na obszarze

dworskim Posadowy, pow. grybowski. 2.) Na
D., karczma na obsz. dworskim w Woli Rafa-
łowskiej, pow. rzeszowski, 3.) Na D., propina-
cya na obszarze dworskim w Łodygowicach,
pow. żywiecki, 4.) Na D., karczma na obsza-
rze dworskim w Brzezowie, pow. wielicki,
Nadzianka, rzka w pow. czerkaskim, ob.

Miedzianka.
Nadzieja 1.) wś, pow. rawski, gm, i par.

Boguszyce. WŚ dm. 2, mk, 52, ziemi 5 mr.; os.
dm, 1, mk, 3, ziemi 15 mr.; os, karcz. dm. I,
mk. 4, '/, mr. ziemi. 2.) N., wś, pow.
konecki, gm. Ruda Maleniecka, par. Lipa, odl.
od Końskich w. 20, dm. 12, mk. 64, ziemi
włośc. 55 mr. 3.) N., wś, pow. opoczyński,
gm. i par. Niekłań, odl. 20 w. od Opoczna, ma
41 dm., 253 mk., 175 mr. ziemi włośc. i 10
mr, dwor., nal. do dóbr Niekłań. 4.) N., urzęd.
Nadjeżda, wś, pow. opoczyński, gm. Owczary,
par. Błogie, odl. od Opoczna w 24. Ma 13
dm., 73 mk., 61 mr. ziemi włośc.; utworzona
przy uwłaszczeniu włościan po 1864 r. 5.) N.,
kol., pow. radzyński, gm. Siemień, par. Par-
czew, dm, 35, mk, 228, mr. ziemi 341. 6.) N.,

_ wś, pow. węgrowski, gm. Ossowno,par.Czer-
wonka, 12 dm., 90 mk., 244 morg. ziemi,

Nadzieja 1.) zaśc, pryw. nad rz. Dzisienką,  
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pow. dzisieński, w 1 okr. pol., o 6 w. od
Dzisny, | dm., 6 mk. kat. 2.) N., fol., pow.
lidzki, w 1 okr. pol., gm. Żyrmuny, okr. wiej-
ski Apolin, o 10 w. od Lidy, 23 mk.; własność
Zebrowskich. 2.) N., os. karez., pow. wileń-
ski, w 5 okr. pol., o 25 w. od Wilna, 1 dm.,
5mk. żydów. 4.) N., os. karcz,, pow. nowo-
gródzki, przy drodze ze wsi Podbory do folw.
Wierzbowo, o 4 w. na płd, od mka Walówki,
5.) N., wś, pow. lepelski, w 2 okr. pol.,2 okr.
sąd., o 8 w. od Lepla, 340 stóp npm. wznie-
siona. Własność niegdyś Świackich, Ku-
ścińskich, Sosnowskich, obecnie Reuttów; 81
dzies. ziemi dworskiej, 6.) N., wś, pow. rado-
myski, właściwie Domanówka (ob.).

Nadzieja, grupa domów w gm. Kwaczały,
pow. chrzanowski. Br. G.

Nadzieja Ludwikowa, kopalnia węgla ka-
mien., pow, będziński, na obszarze wsi Sielee,
na pół drogi od Będzina do Modrzejowa, nad
rz. Przemszą (zarną. Wydaje od 30 do
60,000 korey węgla.
Nadziejewki 1.) al. Vadztejewskie Olędry, kol,

0 4 kil, na płn, od Warty, pow. międzychodz-
ki, 12 dm., 82 mk., 58 ew., 23 kat., 17 analf.
Poczta we Wiejeach o 5 kil., gośc., st. tel,
w Międzychodzie o 15 kil, st. kol, żel. Drez-
denkoo 28 k, 2.)N. niem, Hof/fnung, leśnictwo,
Nadziejewo, gm. i dom., nad rz. Muskawą,

pow. średzki, 1758 morg. rozl.; 2 miejse.: a)
N., dom., b) Mądre, folw. proboszczowski, dm,
9,116 mk., wszyscy kat., 62 anałf, Poczta,
gośc., tel. i st. kol. żel w Środzie o 6 kil., st.
kol. żel. Sulencin o 4 kil. Własność duchow-
nego seminaryum w Poznaniu. Pod wsią od-
kryto rozległe cmentarzysko. Groby były
płaskie, otoczone kamieniami, zawierały naj-
rozmaitsze naczynia, od największych do naj-
mniejszych (wielkość naparstka prawie). Ze-
brano już bogate żniwo, chociaż rozkopano
ledwie połowę Pomiędzy naczyniami znaj-.
dują się jasne, pomalowane miseczki, inne na-
czynia opatrzone we wnętrzu najrozmaitszemi

kreseczkami, podobnemi prawie do pisma ru-
niczego, są nadto naczynia do kadzenia, lam-
py jak w Manieczkach, urny pękate, małe tak
nazwane dwojaki i trejaki, brązowe sprzączki,
spilki, igły do szycia, rodzaj stilusa, z małym
brązowym listkiem, pierścienie, paciorki (ca-
łe sznury) z masy szklannej i gliny, także
z bursztynu; w wielkiej urnie kamienna sie-
kierką, osełka, brązowy naramiennik z haczy-
kami i żelazny, Wykopalisko nadziejowskie o-
pisał Domaradzki w V1 tomie Roczników Tow.
Przyj. Nauk. Poznańskiego p. 205 i st. Jego
staraniem dokonano dzieła; rozkopano około
jednego morgu i 171 prętów, odkryto na tej
przestrzeni 300 grobów i wydobyto przeszło
800 naczyń. Wykopalisko to jest bogatsze
od manieckiego i dobieszowskiego. Według
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regestr. pobor. z 1578 r. N., w par. Mądre,
było własnością Dąbkowskiego, miało 5 łanów
(Pawiński, Wielkop., t. I, 204). M. St.

Nadziejki, wś nad rz, Mytwą, dopł. Pry-
peci, pow. rzeczycki, gm, narowlańska, przy
dr. z Rudni-Smolikowskiej do Wierzbowicz,
17 os.; miejscowość poleska. A. Jel,
Nadziejkowicze 1.) wś cerkiewna, pow.

klimowicki, gm. w miejscu, 57 dm., 449 mk.,
wchodziła niegdyś w skład sstwa mścisław-
skiego. Gmina Nadziejkowicze ma 6,086 mk.
(1415 męż., 1476 kob. i 3195 dzieci), z któ-
rych 100 zajmuje się ścinaniem, obróbką i wy-
wozem drzewa, używając do tego 200 koni;
w gminie jest 2,407 dzies, lasów prywatnych
i 2,868 włośc. 2.) N., wś, pow. rohaczewski,
gm. (iechinicze, 33 dm., 829 mk,  J. Kre,

_"_ Nadziejów, wś, pow. konecki, gm. i par.
Niekłań, odl. od Końskich w. 26, dm. 4], mk.
252, ziemi dwor. 10 mr., włośc. 175.

- Nadziejów, rus. Nadzjew, z niem. kol. Hof-
nungsau, wś, pow. doliński, 7 klm. na płn.-
wsch. od sądu pow. i urz. poczt. w Dolinie.
Na zach. i płd, Rachiń, na wsch, Raków, na
płd.-wsch. Strutyn Niżny, na płd. i płd.-zach,
Dolina. Przez wś płynie Siwka, dopł. Dnie-
stru, Wchodzi ona tu od zach, i płynie zrazu
na wsch., potem na płn.-wsch. do Rakowa i
zabiera wody z całego obszaru za pośrednic-
twem małych dopływów, z których znaczniej-
sze wpadają od lew. brz. Najwyższe wznie-

'sienie w tej stronie 421 m. blisko granicy
płn. Na praw. brz. Siwki wznosi się punkt
najwyższy do 415 m. (w płd. stronie obszaru,
zwanej „W okniszczach*). Płd. część wsi
przebiega gościniec dolińsko-kałuski, część
płn, linia dr. żel. arcyks. Albrechta. Własn.
więk. (rządowa) ma roli or. 9, łąk i ogr. 27
mr. (ob. Kameralny las); własń., mn. roli or.
1187, łąk i ogr. 810, past. 230 mr. W r. 1880
było w Nadziejowie 1210 a w Hoffnungsau
109 mk, (między nimi 198 obrz. rz.-kat,). Par.
gr.-kat. w Rakowie, rz.-kat, w Dolinie. We
wsi jest cerkiew pod wez. św. Mikołaja i

_ szkoła etatowa 1-klas. Za czasów Rzpltej wś
ta należała do dóbr koronnych, do ststwa do-
lińskiego. W lustracyi z r. 1662 (rkp. Ossol
M 2834, str. 134) czytamy: „,Ta wś zasiadła
na łanach 15; teraz osiadłych łanów 2. Pod-
danych w tćj wsi bywało 120, teraz tylko 8.
Czynszu z łanu dają po złp, 7, żyta z łanu
półtory macy, facit z łanów dwu mac 3 po zł.
1, facit zł. 3; pszenicy z łanu po 3 ćwierci,
facit z łanów 2 mac 1/4 po 1 zł. 15.gr.; owsa
z łanu po mac 6 po gr. 15; serów z łanu po 6;
drzew z łanu wozów 6; jałowieę 1, za nią zł.
7; wieprza jednego; gęsi z łanu po 2 po gr. 6,
trzecia na pana podstarościego; jajec z łanu po
kopie; sarnę jednę. Siana zrobić powinni stóg,
a kiedy nie zrobią powinni dać zł. 15, które  
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się w prowent skarbowy nie kładą, Powóz
powinni odprawić za mil 20.  Dziesięciny
pszczelnej dziesiąty pień dawać powinni; te-
raz sięzdostało pniów 5 po złp. 2. Dziesięcinę
owczą 20-stą owcę, teraz ich nie mieli. Dzie-
sięciny świnnej, kiedy się żer zrodzi, wieprza
10 tego, a kiedy się nie zrodzi od wieprza po
gr. 8, dostało się teraz od wieprzów 30 zł. 3.
Za, stróżę i hajduka dają zł. 60. Kolendy z ła-
nu po gr. 24, przychodzi ze dwu łanów 1 zł.
18 gr. Z młyna zł. 50. Pop daje zł. 2. Suma
prowentu z tej wsi facit 161 zł, 4 gr. 9 den.*
Inwentarz ststwa dolińskiego z r. 1758 (rkp.
Ossol. N 1419, str. 7 do 10, 34, 40, 41 i 43)
podaje następujące szczegóły: Najprzód wy-
mienia po nazwisku 73 osudników i podaje ile
każdy z nich posiada wołów, krów, koni,
świń, Inwentarz tak się przedstawia: wołów
było 125, byków 5, krów 65, koni6, świń
32. Między nazwiskami osadników znajduje-
my: Karmazyn, Czyłów, Jacyszyn,  Biłasz,
Bahajowski, Fedor Rakoczy (ataman), Lol-
ków, Bakujów, Mycak, Cypiak, Smereka, Ma-
łeta, Boyczub, Korolik, Wołarczyn, Lesiow,
Uhrynowski, Bararaba, Weretka, Grabowski,
Welko, Łopanecki, Komoniowski, Mizuński,
Arycyszyn, Ourhać, Teliha, Hodowaniec i t. p.
Powinności tej wsi: Czynszu'daje wieś na rok
ogółem dwoma ratami zł. 500, hyberny zł. 150,
pogłównego zł, 24, świątecznego zł. 18, smo-
lackiego (nie podano, zostawiono wolne miej-
see), wieprzowego zł. 18, stróżczyzny zł, 30;
owsa osepu osmaczek 16. Soli furnej wywożą
do Lwowa beczek 330. Stróżę, robotę do fol-
warku z drugimi wsiami jako i do kieratu od-
bywa. Część gruntu na tym folwarku zorać,
zasiać, zebrać i zmłócić powinni. Sianożęć in-
wentarską skosić, zgromadzić i zwieźć, tudzież
drwa do folwarku tego według zwyczaju wo-
zić powinni. Młyn w tej wsi o 2 kamieniach
słomą pokryty. Karczma w N. na gościńcu
wieźna, z drzewa budowana, dach gontami po-
bity. Do sieni drzwi wielkich w perspekty-
wę dwoje; do izby drzwi na biegunach; w iz-
bie okien dwie w drzewo oprawaych, komin
z gliny lepiony i piecyk piekarski, piec kaflo-
wy prosty, z izby komora, drzwi do niej ta-
kież jak w izbie i okno jedne. Niedaleko
karczmy szpichlerz nowy z drzewa budowa-
ny, drzwi do niego nowe na biegunach; połap
i pomost tudzież sąsieki nowe; słomą ten
szpichlerz nakryty. Winnica z drzewa stąre-
go; kocioł potażowy skarbowy oddany do
skarbu być powinien. Krescencyi na folwar-
ku nadziejowskim: żyta ozimego kóp 210,
pszenicy ozimej kóp 2 snopów 50), jęczmienia
kóp 3, owsa kóp 383, prosa kóp 10. Siana
zrobiła gromada nadziejowska na łące pro-
wentarskiej wzdłuż 5, w czole 2 sążni, na łą-
ce błotnej wzdłuż 31/4, w czole 2 sążni, na łą-
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ce kupnej Tepeckiej wzdłuż4, w czole 2 są-
żni,
siana brogów 2, z tych byłoby sążni 9. Na-
reszcie na str. 43 podany jest kontrakt na
arendę nadziejowską, następującej osnowy:
„„Daję ten kontrakt od skarbu JW. Jmp. Wa-
cława na Rzewuskach, Olesku, Podhorcach,
Rejowcu Rzewuskiego, wojew. podolskiego,
hetm. pol. kor., chełmskiego, drohobyckiego,
dolińskiego ete. starosty, starozakonnemu
Herszowi Szmujłowiczowi na arendę wsi Na-
dziejowa ze wszystkiemi należytościami i
gruntem do niej należącym, a to za sumę 1500
złp., którą sumę dwiema ratami do skarbu
wypłacić powinien, pierwszą na dzień 14 gru-
dnia w r. 1758, t.j. złp. 750, bez żadnej de-
falki, drugą takowąż sumę na dzień | czerwca
roku da Bóg 1759, złotem ważnem czyli mo-
netą, rachując każdy czerwony złoty po zło-
tych 18. Ten kontrakt zaczynać się ma od
dnia piewszego sierpnia 1758, a kończyć się
powinien o takowymże dniu i czasie r. 1759.
Do tejże arendy przydaje się młyn- z miarką
zwyczajną, w którym ludzie wszyscy z tej
wsi mleć zboże powinni, nie gdzie indziej,
Ten młyn według zwyczaju gromada zawsze
reparować powinna, Myto do karczmy tejże
należące arendarz na siebie wybierać ma, je-
dnak bez extorcyi żadnej. Trunki dobre, ceną
i miarą sprawiedliwą z zamku wydaną i ce-
chowaną szynkować arendarz powinien. Wspo-
mnionej wsi wzajemnie poddani trunków pod-
nosić ani podwozić nie powinni, pod grzywna-
mi ikarą od zwierzchności zamkowej ferowa-
ną, za dowiedzeniem im tego. Ludziom trun-

ków proporcyonalnie borgować powinien, to
jest pociężnemu na zł. 6, pieszemu na zł. 3,
nie więcej, które długi za wiadomością i exe-
kucyą zamkową przy porachowaniu się co

kwartał z gromadą arendarskim oddawać po-
winni, co strzymać i ziścić obieeuję się, aren-
darz zaś pod wielkim rygorem i wolnem wszę:
dzie postąpieniem powinien. Działo się w zam-
ku dolińskim 31 julii 17584. A. G.iZ. za-
wierają w t. IV, str. 187 dokument, wydany
we Lwowie w r. 1469, w którym Kazimierz
Jagiellończyk odnowił i potwierdził uposaże-
nie kościoła. W dokumencie tym zwie się

wieś „„Nyadzeow*. Lu. Dz.
Na Dziobie, lesista góra, pow. limanow-

ski, na płn. brzegu rzeki Łososiny. Wznies.
602 m. e" ię
Nadzów, wśifol., pow. miechowski. Po-

siada cegielnię, pokłady gipsu i kamienia.
W XV w. należy do Mikołaja Słupskiego h.
Lis (Dług. I: 130), W 1827r. było tu 29
dm. i 218 mk. Dobra N. składają się zfol,
i wsi N.i Bolów, rozl. mr. 798: fol. N., gr.
or. i ogr. mr. 440), łąk mr. 55, pastwisk mr, 8;
lasu mr. 44, nieuż, i place mr. 18, razem mr.
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565; bud. mur. 4, z drzewa 8; płodozmian 12
polowy; fol. Bolów gr. or. i ogr. mr. 189,
pastwisk mr. 28, nieuż, i place mr. 11, razem
mr. 228; bud. mur. 1, z drzewa 4, WŚN,,
os, 48, z gr. mr, 174; wś Bolów os, 18, z gr.
mr. 87. Br. Ch.
Nadżwin, wś, pow. rzeczycki, w 4 okr, pol.

rzeczyckim, gm. Chołmecz, o 10 w. ku zach.
od mka Chołmcza, w miejscowości mającej od
zachodu bezludne Polesie; 25 osad, 4. Jeł,

Naeglack al. Naegelack (niem.), dobra rye,
w Starych Prusach, pow. morąski, st. p. Lib-
sztat 7 klm. odl., okr, urz. stanu cywila.
Waltersdorf; mają roli orn, i ogr. 169 ha, łąk
19, pastw. 6, nieuż. 3, wody 8, razem 205 ha;
właśc. Piotrowska, . Ks. Fr,

Naehrschuetz, 1310 Nekersitz, wś i fol,,
pow. stynawski, szkoła ewang., cegielnia, ow-
czarnia. W 1843 r. 56 dm., 502 mk. (41 kat,),
Par, kat. i ewang, Koeben. Do N. należy
przyl. Loeskau i folw, Wilhelminenthal.
Na Fajkę, turnia w połud.-wschod. boku

polany SŚmytni, w dolinie Kościeliskiej, po-
nad lasem Zarem, w Tatrach nowotarskich.
Na Fenikach, grupa domów w Olszanach,

w pow. przemyskim.
Na Frankach al. Franki, domy w Bordu-

lakach, w pow. brodzkim.
Naftałówka al. Naftułówka, na mapieChrza-

nowskiego Nastołówka, wś nad rz. Pisią, pow.
proskirowski, w 2 okr. pol., gm. i paraf, Ful-
sztyn, o kilka wiorst na płd. od niego odległa;
58 osad, 312 mk., w tej liczbie 62 jednowor-
ców, 202 dzies. ziemi włościań,, 100 dzies.
dworskiej. Dziedzictwo dawniej Grabianków,
jako wiano Teresy Grabianczanki wraz z klu-
cza Fulsztyńskim przeszła do Czarneckich, na-
stępnie własność Mysłowskich, obecnie, sprze-
dana na publ. licytacyi, przeszła w obce
ręce. J. Krz.
Na Gaciach, karczma, w  Monowicach,

pow. bialski. Br, G.
Na Gaciskach, os. leśn., w płn. stronie

Kołodrub, w pow. rudeckim, we wsch stronie
lasu zwanego Rubaniem, niedaleko pot. Kożu-
sznego,
Nagadów, wś, mylnie podana w t. II, str.

749, za Nagodów.

Na Gaju 1.) al, Gaje, karczma na obsz.
dwor. Kosienie, w pow. przemyskim. 2.) Na.
e pole na obszarze wsi Łuka, w pow. buczac-

im.
Na Garbach, lesiste wzgórze w płd, stro-

nie Rakowej, w pow. samborskim.

Nagawczyna, wś, pow. pilzneński, nad Za-
wadzkim pot., dopływem Wielopolki (praw.
dopływ  Wisłoki), przy gościńcu z Dębicy
(9:5 klm,) do Ropczyc, w okolicy równej, le-
sistej, 232 m. npm. Na obszarze tej wsi w
stronie połd, zaczynają się przedgórza Karpat
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i sięgają do 382 mr. wzniesienia. Z 555 mk.
rzym. kat., (par. w Zawadzie) przebywa 5 na
obszarze więk. pos. A, hr. Raczyńskiej, wyno-
szącej 221 mr. roli, 20 mr. łąk, 8 mr. past. i
193 mr. lasu; pos. mn. ma: 405 mr. roli, 44
mr. łąk i ogr., (9 mr. past. i 3! mr. lasu. N,
graniczy na południe z Gawrzyłową i Stobicz-
ną, na zach. z Dębieą; na płn, z Zawadą a
na wschód z Sopotnią, Mac.

- Nagawki, dok. Nogawki, wś nad rz. Mrogą,
pow. brzeziński, gm. i par. Dmosin, odl. 8 w.
od Brzezin i9w. od Rogowa, st. dr. żel.
warsz.-wied. Rzeka Mroga odgranicza N.
na północ od Kamienia, Janowa i Grodziska,
Na zach, struga Pęcherek, która wpada do
Mrogi, odgranicza grunta włościańskie wsi
N. od wsi Dmosina i Lubowidzy. W 1827r.
było w N, 13 dm., 88 mk., obecnie wś ma 6
dm., 49 mk., folw. 4 dm, 96 mk. Obszar
ziemi włość w N. wynosi 1000 mr., między 15
osad rozdzielony. Obszar dworski ma mr.
685 prętów 189, w tem ogrodu 4 mr. 97 prę-
tów, gr. or. 544 mr. 208 pr., łąk 82 mr. 173
pręty, zagajn. 90 mr., wód, które składają się
z 6 sadzawek, mr. 4 pr. 168, rowów i wygo-
nów mr. 7 pr. 101, pod zabudowaniami mr. 2
pr. 47. Według Lib. Ben, Łask. (II: 342) wś
Nogawki, w par. Dmosin, miała w początku
XVI w. folwark, dający dziesięcinę miejsco-
wemu proboszczowi, zaś łany kmiece płaciły
kanonii i prebendzie łęczyckiej. Nap, Pre.
Nagawki, wś nad jez. t. n., pow. wilejski,

w 3 okr. pol., gm, Miadzioł, okr. wiejski Po-
sopowo, o 12 w. od gminy a 63 w. od Wilej-
ki, 15 dm., 247 mk,, w tej liczbie 210 praw.
i 37 katol. (105 dusz rewiz.); należy do
dóbr Posopowo hr. Tyzenhauzenów. J. Krze.
Nagawszczyzna, wś nad jeziorem Kojda-

nowo i Wierecejką, powiat wilejski, w 8
okr. pol., gm. Miadzioł, okr. wiejski Posopo-
wo, o 12 w. od gminy a 66 od Wilejki, 2 dm.,
18 mk., w tej liczbie 10 prawosł., i 8 katol.
(9 dusz rewiz.); należy do dóbr Posopowo hr.
Tyrzenhauzenów. J. Krze.

_, Na Gąsiorawem, młyn w Pękowicach,
pow. krakowski. Br, G.
Naggen (niem.), wś, pow. wystrucki, st, p.

i okr. urz. stanu cywiln. Aulowoehnen.
Nagie, dwór, pow. rossieński, par. szy-

dłowska, własność Korewy,
Nagiertławki, wś, pow. rossieński, par.

szyłalska,
Naglady, niem. Nagładen al. Nagladden, dok.

Naglanden, wś na W armii pol., pow, olsztyński,
st. p. i kol, Bieżele, par. kat, iokr. urz, sta-
nu cywiln. Gietrzwałd, par. ew. Olsztyn,
2384,51 mórg obszaru, 35 dm., 257 mk, tylko
katolików i Polaków (1864 r.). WŚ tę zało-
żyła r. 1888 kapituła warminska (ob, Cod,
dipl. Warm, I: str. 424) na 25 włókach; soł-  

tys dostaje 3 wł. na prawie chełm, mniejsze
sądownietwoi 1/, kar od większych sądów, od
reszty włók będą posiedziciele płacili po 9
skojców i po 2 kury od włóki. List nadaw-
czy na karczmę tutejszą został wystawiony r.
1594 (ob. Cod. dipl. Warm. III, str, 110).
Według lustr. z r. 1656 N. obejmowały 25
włók, 8 gburów, 2 sołtysów, 1 karczmę; czyn-
szu płacili 5 flor. 15 gr. i 26 kuri 14 gęsi
(ob, Zeitschr. fuer d. Gresch. Ermlands, 1880,
str. 245.).
Na Glinie, przesmyk górski nad pot. Krzy-

żówka, przez który idzie gościniec prowadzący
z Orawy do Galicyi. Ob. Krzyżówka.

Naglus, ob. Zammsfeld.
Nagłowice, wś i fol. nad rz. Nidą, pow. ję-

drzejowski, gm. i par. Nagłowice, leży przy
drodza bitej z Jędrzejowa do Szczekocin, o 6
w. na połud. od Okszy a 14 w. od Jędrzejowa.
Posiada kościół par. drewniany, 45 dm., go-
rzelnię, tartak parowy i wodny, młyn, gąciar-
nię, pokłady kamienia wapiennego i torfu.
W 1827 r. było tu dm. 33, mk, 364. N. na-
leżą do rzędu starożytnych osad małopolskich.

W 1269 r. ks Bolesław nadaje Sulkowi, woj.
krak., trzy łany ziemi w N. i Łątezynie (dziś
w pow. jędrzejowskim, gm. Raków). Sulko
zamienia te łany z klasztorem jędrzejowskim
na części w Krzesławicach (Piekosiński Cod.
dipl. min, Poloniae, 79). Kazimierz W. poru-
cza w 1369 r. założenie miasta Przyrowa nie-
jakiemu Jakóbowi Rechickiemu „de Naglo-
wycz haeres* (tamże 361). Z początkiem
XV w. N. przechodzą w posiadanie Rejów,
Długosz w liczbie rycerzy walczących pod
Grunwaldem wymienia Jana Reja (Johannes
Rey de Naglowycze de armis Okscha, Lib. IX:
294). W 1434r. N. posiada Jan Rej, sędzia
sandomirski (Paprocki Herby, 564). Syn te-
go Jama, Mikołaj pisze się na N. i Topoli,
bierze w zastaw za 1000 czerw. złot, wsie
Żerniki i Brzeźno w 1464 r. Umiera on przed
1497 r., zostawia wdowę Barbarę i synów:
Piotra i Stanisława „,haeredes de Bobyn.*
Piotr ów żyje jeszcze w 1587 r. ipisze się
„haeres de Naglowicze et Novawysz.* Brat
jego Stanisław przenosi się na Ruś i tam się
żeni z Buczacką i osiedla się w Zurawnie nad
Dniestrem, posiada przytem jednak w krakow-
skiem Topolą, dla której nawiedza te strony.
Syn jego Mikołaj, głośny reformator i poeta,
zapisuje się w 1518 r. do akademii krakow-
skiej: „Nicolaus, Stanislai Rey de Topola
diocesis Cracoviensis", widocznie więc ojciec
jego uważał Ruś za miejsce czasowego pobytu
jedynie. W dokumencie z 1532 r. Mikołaj
pisze się tylko z Topoli. Dopiero w aktach
od 1545 występuje jako dziedzic Nagłowie.
Siedziba ta staje się centrem działalności gos-
podarczej i kolonizatorskiej Reja w tych stro-
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nach. Skupuje on w okolicy wsie i zakłada
miasto Okszę w 1554 r. na gruntach wsi
Tworowa, w pobliżu N. Po śmierci Mikołaja
(1569 r.) mieszkają w N. synowie (Krzysztof
Rej). Jak długo Rejowie byli dziedzicąmi N.
niewiadomo. Folw. leśny Rejowiec upamię-
tnił ich gospodarstwo. Kościół i parafia po-
wstały w N. zapewne w drugiej połowie XV
wieku. Przedtem N. należały do par. w przy-
ległych Slęcicach. Długosz w Lib. Ben. nie
opisuje parafii nagłowiekiej. Wizyta bisku-
pia Jerzego Radziwiłła w latach 1596 do
1598 r. odbyta powiada o tutejszym kościele:
,„Przez tegoż Mikołaja Reja z Nagłowice, ka-
cerza, od 50 lat sprofanowany, na użytek he-
retycki zabramy, odarty ze wszelkich przybo-
rów uposażenia, Zarządza nim jakiś Kacerz
Marcin (Bukowski, Dzieje Reformacyi, 641
str.). Zamiana ta na zbór nastąpiła widocznie
między 1540 a 1550 r. Kiedy przywrócony
został katolikom niewiadomo. W 1734r. wznie-
siono nowy kościół z drzewa. Od roku 1784
N. zostały własnością Walewskich. Antoni
Walewski, podprefekt jędrzejowski, następnie
gubernator kielecki, ożeniony z Maryą Damb-

ską, wojewodzianką brzesko-kujawską, wybu-
dował wr. 1798 dwór nowy izałożył park
okazały. W ogrodzie owocowym są dotąd
ślady wspaniałych lip rejowskich, słynnych
dawniej w tej okolicy. W. pierwszych trzech
dziesięcioleciąach obecnego wieku dwór tutej-
szy stanowiłjedno z najprzyjemniejszych ognisk
towarzyskiego życia okolicy, Od Walew-
skich przeszły dobra do Kosickich. Szezegó-
ły historyczne i dokumenta odnoszące się do
N. podali w pracach o Reju i jego rodzinie
Fel. Rybarski w Ateneum z 1880 r. i $. Pta-
szycki w rossyj. rozprawie o Mikołaju Reju
(Petersburg 1883 r.), Obecnie dobra N. skła-
dają się z fol.: N., Ślęcin, Maryanów, 0s. Sy-
berya, wsi: N., Slęcin, Rejowiec i Kuźnica,
roz. mr. 3987: fol. N. gr. or.iogr. mr. 681, past.
mr. 11, łąk mr. 59, lasu mr. 2455, nieuż.i
place mr. 114, razem mr. 33829; płodozmian 10
polowy; fol. Slęcin gr. or. i ogr. mr. 335,
pastwisk mr. 1, nieuż. i place mr. 14, razem
mr. 350; płodozmian 10 polowy; fol. Marya-
nów gr. or. mr. 41, łąk mr. 108, pastwisk
mr, 1, lasu mr, 79, nieuż. i placemr. 16, razem
mr. 245; os. Syberya gr. or. mr. 4, łąk mr.
60, lasu mr. 7, nieuż. mr. 2, razem mr, 73.
We wszystkich folwarkach bud, mur. 8, z
drzewa 28. Wś N. os. 58, z gr. z mr. 564; wś
Slęcin os, 26, zgr. mr. 208; wś Rejowiec|
08. 9, z gr. mr. 110; wś Kuźnica os. 9,z gr.
mr, 37. N. par., dek, jędrzejowski, 989 dusz.
N. gmina należy do sądu gm. okr. III w Węgle-
szynie, st. poczt. Jaronowice, ma 3149 mk.
i 12837 mr. obszaru (1867 r.). Br, Ch.
Nagnajów, wś nad Wisłą, pow. tarnobrze-  
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ski, w pasie granicznym. Leży w nizinie 161
m. npm. na prawym brz. Wisły, przy gościń-
cu z Baranowa (6 klm.) do Tarnobrzegu.
Z 399 mk, należących do par. rzym. kat. w
Miechocinie przebywa 65 na obszarze więk,,
własności (Hindla Ratlera), 231 rzym. kat.
a 69 izraelitów. Grunta namuliste i sapowa-
te są często wystawione na wylewy Wisły,
N. niema ani szkoły ani kasy pożyczkowej
gminnej. Przypiera wschodnią stroną do ob-
szernego lasu zwanego Borkiem chmielow-
skim 181 m. bezwzględnej wysokości, połud-
niową i płd.-zachodnią graniczy z Siedliszcza-
nami, płn.-wsch. z Miechocinem a wschodnią
przez lasy z Chmielowem. Mac.

Na Gnójnem, po rusku Hnżjno, grupa do-
mów w Bruchnalu, w pow. jaworowskim,
Nagodów dok. Nagodowo, wś, pow. kut-

nowski, gm. Krzyżanówek, par. Łąkoszyn,
dm, 10, mk. 118. Mieszka tu drobna szlachta.
Obszar wynosi 225 mr., w tem gruntu pszen-
nego 150 mr., łąk i pastwisk 75 mr. W 1827 r.
12 dm., 68 mk. Według] Lib. Ben. Łask
(II: 482) M, w początku XVI w. miał fol. da-
jący dziesięcinę wikaryuszom w Łęczycy, ale
łany kmiece dawały miejscowej parafii. Zaś
według regestr. poborów z 1557 r. N. w par.
Lankossino było własnością Stanisława Woj-
ciechowskiego, który miała 17/, łana kmiecego
i 4 kolonistów, oraz Łucyi Wojciechowskiej,
mającej tu 2 łany i 4 kolon. (Pawiński Wielk.
II: 84), Br. Ch.

Nagodowice niem. Zudwigsdorf, 1402 Lud-
wigissdurff wś i dobra rząd. pow. kluczborski,
odl. 9 klm, od Kluczborka przy drodze z By-
czyny do Oleszna. Posiądą kościół ewang.
filialny, szkołę ewang., par. Bęk, katol. par.
Kluczbork. Młyn, karczma, kopalnie rudy
żeląznej, glinki, królewskie podleśnictwo na-
leżące do Bodlandu. Wraz z fol. Wrzosa, ma
112 dm., 866 mk. (741 ewang). Wś ma 2300
morg. W 1848 r. 118 dm., 894 mk. (164
kat.). Część wsi o ćwierć mili odległa zwie
się Biadącz, Do N. należą: Buddenbruk kol.
8l dm. 186 mk., Prytwice kol. 19 dm., 138
mk, i Steinberg. Br.. Ch.

j Nagodowo, wś, pow. gostyński, gm. Rata--
je, par. Gostynin, Ma 131 mk., 466 mr.
obszaru ziemi włość, W 1827 r. było tu dm,
12, mk, 140; ob, Grostynin (IL: 749).

Nagóra, wzgórze, w pow. staromiejskim,
nąd rz. Lenina.

Na Górach 1.) grupa domów w gm. Za-
górze, pow. chrzanowski; 2.) Ną. G. grupa do-
mów w Sepniey, pow. ropczycki, Br. G.
Na Górach 1.) część Kobylnicy ruskiej,

w pow. cieszanowskim; 2 ) Na. G. rus. Na
horach, grupa domów w Bokszycach, w pow,
przemyskim.
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Na Górce, przysiołek Pobitna, w pow. rze-
szowskim, |
_ Na Górkach, 1.) karczma, w Kobierni-
cach, pow. bialski; 2.) Na. G. grupa domów
w Rajbrocie, w pow. bocheńskim; 3.) Na. G.
karczma przy Białej wyżniej, należąca do
Grybowa, pow. grybowski. Br. G.
Nagórki 1.) wś ifolw., pow. nieszawski,

gm. Osięciny, par. Byczyna. Odl. 12 w. od
Radziejowa. Ma 166 mk. W 1827 r. było
dm, 8, mk. 87, Fol., wśi N. Rozl. mr. 460;
gr. or. i ogr. ror. 359; łąk mr. 7; pastwisk
mr. 57; wody mr. 25; w osadach mr. 36; nie-
użytki i place mr. 11; bud. mur. 8; z drzewa
6, wiatrak. WŚ N,, os. 19, z gr. mr. 24. 2.)
N., wśi fol., nad rz. Ner, pow. łęczycki, gm.
i par. Grabów, odl. od Łęczycy 1Żw. Wś
ma dm. 6, mk, 75; fol. dm. 6, mk, 60. W
1827 r. 15 dm., 176 mk, Według Lib. Ben.
Łask. (II: 437) zdawna tu istniał dwór i folw.
szlachecki płacący dziesięcinę do Grabowa,
kmiecie zaś dawali kollegiacie. uniejowskiej,
w wartości dwóch grzywien, Według re-
gestr. pobor. z 1576 r. we wsi Nagorky po-
siądał własność Leonard Trzebiecki, '/, łan.,
2 zagrod., Stanisław Nagorski syn Mateusza
Piątka, po 2łany kmiece i 3zagrod. i Jam Na-
gorski "/, łana, (Pawiński, Wielkop. II: 132).
Obecnie fol. N. z wsią t. n. i wś Teofilki, rozl.
mr. (97; gr. or. i ogr. mr. 307; łąk mr, 20;
wody mr. 2; lasu mr. 137; zarośli mr. 150;
nieuż. i placu mr, 21; bud. mur. 3; z drzewa
18. WŚ N,, os. 17, zgr., mr. 19; wś Teofilki,
os. 13, z gr, mr. 98. 3.) N. Dobrskie, wś
i fol. pow. Płocki, gm. Drobin, par. Rogo-
tworsk, odl. o 28 w. od Płoe., mają 9 dm,,
168 mk, Rozl. mr. 613; gr. or. i ogr. mr. 520;
łąk mr. 11; lasu mr, 57; nieuż, i place mr. 25;
bud. mur. 4; z drzewa 9, płodozmian 4i14
polowy, wiatrak. Wś N. Dobrskie, os. 23,
z gr. mr, 58. 4.) N. Judyce al, Sędziowskie,
wś i fol., nad rz, Karszenicą, pow. Płocki, gm.
Drobin, par. Rogotworsk, odl. o 28 w. od
Fłocka, ma 8 dm., 67 mk. Rozl. mr. 319;gr.
Or. i ogr. mr. 268; past, 17; nieuż, i place mr,
20; bud, mur. 2; z drzewa 5, płodozmian 11
polowy, W$ N. Judyce, os. 6,z gr. mr. 8.
5.) N. Olszyny, wśi fol. nad rz. Karszenicą,
pow. Płocki, gm. i par. Drobin, odl. o 20 w.
0d Płocka, Ma 6 dm., 84 mk. Rozl. mr.
243; gr. or. iogr. mr, 181; łąk mr. 12; past,
mr. 42; nieuż. i place mr. 8; bud, mur. 1; z
drzewa 6, Wś N. Olszyny, os. 12 z gr. mr.
100. 6.) N., wś szlach., pow. Kolneński, gm.
Rogienice, par. Piątnica. 1827 r. 25 dm,, 105
mk, 7.) N. Jabłoń, wś szlach,, pow. łom-
żyński, gm.i par. Zambrowo. W 1827 r.17
dm. 122 mk, Jestto gniazdo rodowe Nagór-
skich wspominane w dokum, z XVI w. (Glo:
ger.) Br. Ch,  
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Nagórna wieś, w dok. Nagorna wyesch, wś,
fol., pow. kolski, gm, Czołowo, par. Koło, odl.
od Koła w. 2; wś dm. 19; fol. dm. 1, mk,5.
N. wś poduchowna 2 dm., 14 mk. N. należa-
ła do dóbr rządow. Koło, Według Lib. Ben.
Łask. (I, 251) płaciła dziesięciny kościołowi
szpitalnemu w Kole, zaś według regestr. po-
borow. z 1578 r. miała 13 łanów kmiecych
(Pawiński, Wielk., I, 224),

Nagórki, zwykle Górki, niem, Gurken al..
Nagurken, wś na pol.-prus. Mazurach, pow.
jańsborski, st. p. Biała. N. istniały już r.
1471. R. 1480 nadaje Ziegfried Flach von
Schwarzburg, komtur baldzki, Mikołajowi Na-
górze, Mik, Zełzułce (Szelszolka) Janowi Ma-
ternie, Krawcowi, Jędrzejowi, Stamisławowi i
Tomkowi na prawie magd, 12 wł. w N. w dą-
browie między granicą Danowskiego, Rolka-
mi (Rollkoff) i Brzózkami z sądownictwem
wyższem 1 niższem i z obowiązkiem jednej
służby zbrojnej. Dan w Balde (ob. Kętrz,,
O ludn. pol., str. 431). Kś. Fr.
Nagorna al. Nahorna 1.) wś, pow. nowo-

gródzki, gm. horodyszczańska o 4 w. na płd.
od mka Horodyszcza, 6 osad, miejscowość bez-
leśna, falista, grunta dobre. 2.) N., wś nad
rzką Ubmarką dopł. Miejki, pow. wowogródz-
ki. gm. Czernichow, ma 13 osad; miejscowość
bezleśńa, grunta wyborne. 3.) N., wś nad
bezim. rzką, pow. słucki, w 2 okr, pol. klec-
kim, gm. hrycewieka, przy drodze z Płasko-
wicz do wsi Bałwan; ma 23 osad pełnonadzia-
łowyeh, miejscowość lekko falista, 4. Jel.
Nagórne al. Nahirny, grupa domów w gm.

Cieplice, w pow. jarosławskim. Br. G.
Nagórnik, wś, pow. kozienicki, gm.ipar.

Sieciechów, odl. od Kozienice w. 18, dm. 33,
mk, 249, ziemi włośc. 402 mr. W 1827 r.
było tu dm, 25, mk, 184.
Nagórnik al. Nagorny, młyn, pow. mogil-

nicki, 2 dm., 22 mk. Należy do wsii gm,
Niestronna (ob.). Wspomina ten młyn Lib.
Ben. Łask. (I, 171).
Nagorya, st. drogi żel. pińsko-żabińskiej,

o 66 w. od Pińska, między st. Śnitowem (o 22
w.) a Dnieprowsko-buską (o 23 w.).
Nagórzanka 1.) wś, pow. buczacki, o 2

klm. na płn. od Buczącza, właściwie przed-
mieście tego miasta. Graniczy na wsch. i płd.
z Buczaczem, na zach, z Jezierzanami, na płn,
z Rakomyszem. Obszar dworski gr. or, 960,
łąk i ogr. 80, past. 39, lasu 145 mr.; włośc.
gr. or. 2292, łąk i ogr. 186, past. 149, lasu
31 mr. kw.; ludn. rz.-kat. 800, gr.-kat, 1041,
obydwie par, w Buczaczu; kasa pożycz, z ka-
pitałem 5000 złp. Właśc. więk. pos, Artur i
Emil hr. Potoccy. 2.) N., wś, pow, czortkow-
ski, stanowi niejako przedmieście Jagielnicy,
od której ją dzieli tylko głęboki Jar, spodem
którego płynie pot. Czerkieski zwany. Gra-

 



niczy od wsch. z Sosołówką i Ułaszkowcami,
na płd. z Muchawką, na zach. z Chomiaków-
ką, na płn. z Jagielnicą Nową. Przestrzeń
dwor. 936 mr.; włośc. 1196 mr. kw.; ludn.
921. Par. rz.-kat, i gr.-kat, Jagielnica, urząd

_ poczt. tamże, kasa pożycz, z 300 złr. kapitału.
Należy wraz z Jagielnicą do dóbr Ułaszkowce;
własność Karola hr. Lanckorońskiego. B. R.

Nagorzanki, wś i fol., pow. pińczowski,
gm. Nagorzany, par, Gorzków, odl. 35 w. od
Pińczowa. W 1827 r, było tu dm. 7 mk. 51.
Obecnie rozl. mr. 190: gr. or. i ogr. mr. 158,
łąk mr. 12, lasu mr. 12, nieuż. i place mr. 8,
bud. z drz, /, płodozmian 9-polowy. W$ś N.
os, 10, z grun. mr. 35.
Nagorzany, wś i fol., pow. pińczowski, gm.

Nagorzany, par. Kościelec, odl. 35 w. od Piń-
czowa. W 1827 r. 9 dm., 79mk. Obecnie
fol. N. z wsią N., Wielgus i Łękawy rozl. mr.
506: gr. or. i ogr. mr, 441: łąk mr. 33, lasu
mr. 19, nieuż. i place mr. 13, bud. mur. 4,
z drz. 5. WŚ N. os. 12, z gr. mr, 41; wś Wiel-
gus 0s. 5, z gr. mr. 27; wś Łękawy os, 19,
z gr. mr. 106. N. gmina należy do sądu gm.
okr. LV w Kazimierzy Wielkiej, st. p. w Pro-
szowicach, ma 2286 mk, i 6336 mr. obszaru.
Nagórzany 1.) wś rząd. nad rz, Surzą,

dopł. Źwańca, pow. kamieniecki, w 1 okr. pol.
Zwaniec, gm. Dłużek, par, Kamieniec, podomi-
nikańska, 132 osad, 780 mk., w tej liczbie 11
jednodworców, 813 dz, ziemi włośc., 32 dz.
cerkiewnej; cerkiew podwez. N. M. P., liczy
do 1000 parafian. Skonfiskowana po 1831 r.
przez rząd Wacławowi Rzewuskiemu, 2.) N,,
wś nad Dniestrem przy ujściu Ladawy, pow.
mohylowski, gm. Berezówka, par Jaryszew,
86 dm., 520 mk., ziemi włośc, 78] dz., dwor-
skiej wraz z Ohońkowcami 1924 dz., w tem 91
nieuż,; cerkiew paraf. posiada 34 dz. Grunt
opoczysty. Dziedzictwo niegdyś Humieckich,
później Czackich, dziś, wraz z Ohońkowcami,
Berezowskich. - Dr. M,
Nagórzany 1.) rus. Nakiriany, pow. lwow-

ski, 14 klm. na płd.-zach. ode Lwowa. 15 klm.
na płn.-wsch. od sądu pow. w Szczercu, 4 klm,
na wsch, od urz. poczt. i st, kol. w Nawaryi,
Na wsch. leży Sołonka, na płd. Porszna, na
na zach. Nawarya, na płn.-zach. Maliczkowi-
ce, Wzdłuż granicy zach. płynie pot. Szcze-

- rek, od płn. na płd., a wzdłuż granicy płd.
pot. Kower, lewoboczny dopływ Szczerka od
wsch. na zach,, i tworzy w pobliżu ujścia ma-
ły stawek; wzdłuż granicy płn.-zach. nako-
niec płynie pot. sołonecki, również lewobocz-
ny dopływ Szczerka, od płn. wsch. napłd,
zach., a potem na zach. Zabudowania wiejskie
leżą na płn. zach. *w pobliżu pot. Sołoneckie-
go; na płd, zach. grupa domów i młyn ,„Ko-
wyrek (al. Kower, Kowyr). Na płd. wsch,
leżą niwy ,Obszar ze szczytem 339 m. wy-. 
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sokim. Własn, więk. ma roli or. 468, łąk i
ogr. 32, past. Ż1, lasu 65 mr.; własn. mn. reli
or. 34], łąki ogr. 50, past. 16 mr. W r. 1830
było 264 mk. w gminie, 68 na obsz, dwors.
(między nimi 114 obrz. rz.-kat., 140 gr.-kat.).
Par. rzym.- i gr.-kat, w Nawaryi. Za czasów
Rzpltej należały N. do dóbr koronnych, do
dzierżawy szczerzeckiej, Lustracya z r. 1662
(rkp, Óssol. M 288. str. 155) podaje o niej
następujące szczegóły: Posesorem wsi jest
WJP. Jerzy Wandalin Mniszek z Wielkich
Kończyc starosta sanocki i dębowiecki; za
tymże przywilejem, którym i dzierżawę szcze-
rzecką trzyma w posesyi swojej. Na którą
także jus communicativum WJPannie Annie
Chodkiewiczównie małżonce JMei de privile-
gio sacrae regiae Majestatis jest eollatum,
W tej wsi juxta lustrationem a. 1616 kmieci
osiadłych było na półłankach 2, którzy pła-
cili czynszu z półłanku po gr. 24 =1 zł. 18
gr.; owsa po pół kłody z półłanku po gr. 3 =
1 zł. 10 gr., kapłonów po 2, kapłon gr. 3 =
12 gr.; kur po 2, po 12 gr. = 6 gr.; jajec po
20, kopa gr. 4 = 2gr. Podsadków 2 było,
płacili czynszu po gr. 6 = 12 gr. Kumiecie.
robić byli powinni dwa dni z poranku do wie- -
czora z półłanku w tydzień, orać z łanu płu-
giem 2 dni. Z poranku w tydzień do żniwa
po dwoje z półanku. Podsadkowie robią po 2
dni od południa. Z młynka czynszu i z ogrodu
marcas sex facit zł. 9 gr. 18. Suma prowen-
tów tej wsi faciebat zł. 13 gr. 18. Folwark
był na 3 łanach juxta lustratione a. 1616.
Krescencya: żyta kop 18, kłód 41/, (na zasiew
11/,, na wikt 1, reszta 2 po zł. 3 gr. 6 =6zł.
13 gr.); pszenicy kop 16, kłód 3 (1 na zasiew
reszta 2 po zł, 4 gr. 8 = 8zł. lógr.), owsa
kop 20, kłód 5 (1 na zasiew. 1 na wikt, reszta
8 po zł. 2 gr. 20 =Szł.); tatarki kop 10,
kłód 1% ('/, na zasiew, 1 za2 zł. 20 gr.);
jęczmienia kop 6, kłód 17/, ('/, na zasiew, 1
za 2 zł. 20 gr.); grochu kop 4, kłoda I =3 zł,
6 gr. Suma za urodzaj folwarkowy 3] zł. 14
gr. Kuma wszystkich dochodów tej wsi i
z urodzajem czyniła 45 zł. 2 gr. Defalkowaw-
szy na urzędnika zł. 2 gr. 6, restat 42 zł. 28
gr. Teraz po spustoszeniu nieprzyjacielskiem i
Kozakach ta wieś zniesiona, tylko sam folwark
bywał*. Pod względem geologicznym zajął
się szczegółowem badaniem tej wsi radca p.
.Nechaj, który zebrał skamieniałości w łomach
tutejszych (ob, Pol, „Dzieła wszystkie”, t. 10,
str. 262). W r. 1843 umieścił Kronenthal
w Graz. Lwow. (M 48, str. 317 i 318) artykuł
P. t.: „Kamieniołomy w N. pod względem ge-
ologicznym*, W artykule tym opisał głównie
skamieliny w tem miejscu znalezione. Czytaj
także „Die Kreidefossilien von N. bei Lem-
berg*ć, v. Hauer, 1877. 2.) N. z Lipnikami,
Ludwikówkąi Węglarzyskami, wś, pow. sanoe-
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ki, leży na płd. od Nowotańca, przy gościńcu
do Bukowska (3*7 klm.), w okolicy górzystej
390 m. npm. na dziale wodnym Pielnicy
(dopł. Wisłoka) i Sanoczka (dopł, Sanu). Two-
rząc niejako przedmieście Nowotańca, nosi
nazwę przecjwstawną do Nadolan, leżącej na
płn. od miasteczka. Ludność r. 1880 wynosiła
446 osób, szematyzmy duch, podają 927 rz.-
kat. należących do par. w Nowotańcu i 55 gTr.-
kat. do par. w Seńkowy Woli. Ozdobą wsi
jest murowana cerkiew p, t, Apost, Piotra i Pa-
wła, do której należy 16 mr. pola i 16 mr.
karczunków na opał. N. graniczą na płd. z Ja-
worową Wolą i Bukowskiem. 3.) N., wś,
pow. zaleszczycki o 6 klm, na płn, od st. poczt,
w Uścieczku., Graniczy od wsch, ze Słonem

, 1 Torskiem, na płd. z Uścieczkiem, na zach. i
płn. z Czerwonogrodem. Obszar dwor. gr. or.,
dąk i past, 732, lasu 733 mr.; włościańskiej
1581 mr. kw.; ludn. rz.-kat, 209, par. Czer-
wonogród, gr.-kat. 580, par. Nyrków. Ziemia
bardzo urodzajna, klimat łagodny; tytoń, ku-
kurydza i kawony w polu dojrzewają, Malo-
wnicze brzegi Dniestru pokryte lasem. Posia-
dłość więk. należy do dóbr Czerwonogród (o 2
klm. odl.) będących własnością Kaliksta ks.
Ponińskiego. Lu. Dz.—Mac.—B. R.
Nagórze |.) częsć wsi Bytomska, w pow.

bocheńskim. 2.) N., część wsi Królówki, w
tymże pow. 28.) N., część wsi Łąkty Dolnej,
w tymże pow. 4.) N., część wsi Rzegociny,

„w tymże pow. 5.) N., karczma na obszarze
dwor. w Olszynach, pow. gorlicki, 6.) N.,
fol. w Szerzynach, pow. jasielski, 7 .) N., fol,
w Czermnie, pow. jasielski. Br, G.
Nagorzyce 1.) nad rz, Pilicą, kol., 3leś,

0s., karcz., pow. piotrkowski, gm. Golesze,
par. Wolbórz. Kol. dm. 58, mk. 361, ziemi
855 mr.; 3 leś, os, rząd, dm, 3, mk. 24; karcz,
dm. |, mk, 5. Obszar leśny 4489 mr. lasu
rząd. W 1827 r. było tu dm, 27, mk. 198.
Ń. stanowiły zdawna posiadłość (dobra stoło-
We) bisk, kujawskich, Była to wś na prawie

. niemieckiewu osadzona, W XV, co najpóźniej,
wieku założyli tu biskupi parafią i zbudowali
drewniany kościół, Na uposażenie probostwa
nądano mu miejscowe wójtostwo. W XVI w.
bisk, Hieronim Rozrażewski wcielił to probo-
stwo do kolegium wikaryuszów koleg. w Wol-
borzu, Gdy w XVIII w, kościół jako zrujno-
wany, został zamknięty, parafją (do której
należały N., Wiaderno, Swolszewice Wielkie i
Małe) wcielono do par. w Wolborzu, Szcze-
gółowy dość opis N. i uposażenia parafii tu-
tejszej podaje Lib. Ben, Łask. (II, 184, 185).
Według regestr. pobor. z 1518 r. N. miały
6 łanów i 12 kolonistów (Pawiński, Wielk,
LI, 268). 2.) N., fol., pow. opatowski, gm.
Boksice, par. Waśniów, odl. od Opatowa w
14, ma36 mk, Według Lib. Ben. Długosza 

(II, 474) N. były własnością Nagórskiego h.
Ostoja, miały łany kmiece, zagrodników i fol.,
które płaciły dziesięcinę do Waśniowa. Obec-
nie wś przestała istnieć a fol. N. ma rozl. mr.
965: gr. or. iogr. mr. 231, łąk mr. 21, lasu
mr, 104, nieuż, i place mr. y, bud. z drzewa
14, płodozmian 15-polowy, młyn. Fol. ten
w r. 1870 oddzielony od dóbr Witosławice.
Nagórzynek, wś włoś., pow. lipnowski, gm.

Jastrzębie, par. Karnkowo odl, o 5 w. od Li-
pna. Ma 2 dm., 12 mk,, 27 mr. gr. Ob. Ko-
lankowo.
Na Gościńcu, przys. Poręby Spytkowskiej,

pow. brzeski. Br. G.
Na Gościńcu, rus, Na Hostyńcu 1.) karcz-

ma na obsz, dwor. Milatyna Starego, pow,
kamionecki. 2.) Na G., karczma na obszarze
dwor. Rzepniowa, pow. kamionecki. 3.) Na
G., karczma na obsz. dwor. Horbacza, pow.
rudecki, 4.) Na G., karczma w Dąbrówce,
pow. samborski. 5.) Na G6., karczma w Kai-
sersdorfie, pow. samborski,
Nagoszewo al. Naguszewo, wś u źródeł rz.

Tuchełki, pow. ostrowski, gm. Poręby, par.
Brok, przy szosie z Ostrowia do Wyszkowa,
Ma 110 dm., 714 mk. Szkółka począt., urząd
gminny. W 1827 r. było 65 dm., 407 mk.
Wchodziła jako wś ezynszowa w skład dóbr
biskupów płockich. Po zabraniu dóbr tych na
rzecz skarbu, za czasów pruskich, włączono ją
do dóbr narodowych Brok, Na mocy przywi-
leju z 16 lipca 1746 r. od biskupów płockich,
włościanie mieli wolność dobywania i krudo-
wania gruntów leśnych na pola i łąki, wyra-
biania barci we wszystkich lasach biskup-
czyzny, również otrzymali prawo własności
na grunta; za to byli zobowiązani płacić 48
zł. czynszu od włóki chełmińskiej, leez przy-
tem wolni od dziesięciny z nowo wydobytych
gruntów. Przywilej ten został wydany na
imię włościan Jakóba i Wojciecha Lipko, Ja-
kóba Fidora, Adama Kozła i t. d. i potwier-
dzony 11 iipca 1758 r. przez bisk, Szembeka.
Podług pomiaru z czasów pruskich wś liczyła
1686 mr., w tej liczbie 853 mr. lasów rząd.
Na początku obecnego stulecia ciągłe zacho-
dzą zatargi z urzędami leśnemi i proboszczem
z Broku. z pierwszemi o korzystanie z lasów,
jako to: karczunek lasów i t. d., zdrugim o
szkołę. Utrzymywali bowiem włościanie swo-
im kosztem nauczyciela, ale proboszcz obawią-
jąc się o zmniejszenie dochodów, z powodu
ubytku pewnej ilości uczniów ze szkółki na
plebanii, postarał się ousunięcie takowego,
W 1819 r. proszą włościanie urząd ekonomi-
czny o pozwelenie na utrzymywanie swoim
kosztem we wsi nauczyciela. W 1819 r. spo-
tykamy tu 1 kolonistę na gruntach leśnych,
opłacającego czynsz do urzędu leśnego, 67
gospodarzy opłacających 1989 zł. 41/, gr.
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czynszu i hyberny, kowala i strażnika leśne-
go, tudzież 65 dm., 230 mk. (70 męż., 59 kob..
83 syn., 78 cór., 22 parobków, 18 dziewek),
119 koni, 106 krów, 123 wołów, 90 jałowiec,
97 świń. Wysiew wynosił 201*/, korcy ja-
rzyny i tyleż oziminy; siana zbierano 406 fur,
W 1827 r. 6» dm., 407 mk. Lud. Krz,
Nagoszówka, rzka, ob. Zuchełka.
Nagoszyn, wś, pow. ropczycki, Szeroko

rozłożona w równinie, otoczonej 6d płn. szpil-
kowym lasem (wznies. 221 m.). Leży nad
bezim. potokiem uchodzącym z lew. brz. do
Wisłoka. Ztąd rozchodzą się drogi: na płd.
do Bobrowy, gdzie się łączy z gościńcem rzą-
dowym z Pilzna do Przecławia i na zach. do
Zassowa (0*7 klm.), dokąd wiedzie znowu go-
ściniec z Pilzna. Na płd.-wsch, krańcu wsi,
na rozdrożu stoi kościół drewniany filialny do
par. rz.-kat. w Przecławiu; szkoła ludowa 2-
klasowai zabudowania większej posiadłości,
Teraźniejszy kościół zbudowany w r. 1790
p. t. Ś. Barbary został dopiero w r. 1862 od-
łączonym od parafialnego. Z 1740 mk. prze-
bywa 58 na obszarze więk, pos., 1670 należy
do wyznania rz.-kat. a 70 do mojżesz. Pos.
więk. (687 roli, 19 łąk, 41 past. i 156 mr. la-
su, jest własnością spółki izraelitów; pos. mn.
ma obszaru 1778 roli, 206 łąk i ogr., 399 past,
i 441 mr. lasu. Ta wieś graniczy na zach.
z Mokrem, na płd. z Górą Motyczną i Wolą
Zyrakowską, na wsch. z Bobrowem i Korze-
niowem a na płn, z lasami, Mac.

Na Grabinie, las w płn.-zach. stronie Żura-
tyna, pow. kamionka strumiłowa,

Nagradowice, dom., pow. średzki, 1712
mr. rozl., 8 dm., 138 mk,, 10 ew., 123 kat,,
59 analf. (Qrorzelnia parowa i młyn. Poczta
we Węgierskiem, o 7 kil., gość. o 7 kil., tel,
i stac. kol. żel.w Gądkach o 7 kil.
Na Granicach, 1.) karczma, na obszarze

dworskim w Gosprzydowy, w pow. brzeskim.
2.) Na 6. część wsi Poręby spytkowskiej, w
pow. brzeskim, 3.) Na G. karczma, na obsza-
rze dworskim w Lipnikach, w pow. gorlickim,

Na Granicy, 1.) przysiołek Ubrzeża, w
pow. bocheńskim, 2.) Na 6. karczma, na ob-
szarze dworskim Czelatyc, w pow. jarosław-
skim. 3.) Na 6. karczma, na obszarze dwor-

skim w Horodku, w pow. Lisko. 4.) Na 6.
grupa zabudowań w gm. Cyranki, w pow,
mieleckim. 5.) Na G. podleśniczówka przy La-
chowicach, należąca do Ńiryszawy, w pow.
żywieckim. Br. G
Na Granicy 1.) leśniczówka na obsz, dwor.

Hujcza, pow. Rawa ruska. 2.) Na G. al. Pry-
bytka gajówka i karczma na obsz. dwor.
Karowa, pow. Rawa ruska. 5.) Na G,, po-
szczególne domy wMitulinie, pow. złoczowski,
4.) Na 6. poszczególne domy i młyn w Kemi-
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zowcach, pow. złoczowski. 5.) Na G. poszcze-
gólne domy w Kupiczwoli, pow. żółkiewski.

Nagrobla, młyn nad strum, Pichną, pow.
sieradzki, gm. i par. Szadek, odl. od Sieradza
w. 24!/,; dm. 1, mk. 8.
Na Grobli 1.) młyn w płd. stronie Sokol-

nik, w pow. lwowskim. 2.) Na G., karczma
na obsz. dwor. Czerlan, w pow. gródeckim.
Nagroda karczemna, os., pow. włocław-

ski, gm. Kłóbka, leży przy szosie z Kowala
do Lubienia, ma 3 dm., 7 mk., 4 mr. ziemi.

Na Groniu, grupa zabudowań w obrębie
gm. Jeleśni, pow. żywiecki. Br. G.
Nagruntowska, rola w obr. gm. Szlachto-

wy, pow. nowotarski, Br, Q.
Nagurren, niem. 1.) dobra rye., pow. we-

lawski, st. p. Alembork 8 klm. odl., okr. urz.
stanu cywiln, Eiserwagen; 397 ha roli orn. i
ogr., 50 łąk, 28 past., 48 lasu; 14 nieuźyt,,
razem 527 ha; czysty dochód z gruntu 3,876
mrk. 2.) N., cegielnia tamże. Kś, Fr.
Naguszewo, ob. Nagoszewo.
Naguszewo (dok. Naguszowo 1667), wś,

pow. lubawski, st, p. Dąbrówno, par, kat. Ru-
mian */, mili odl., ew. Lubawa, szkoła kat.
w miejscu; do niej uczęszczają dzieciz Lesiaka,
okr. urz. stanu cywiln. Rybno; ma 2060,79
mr. obszaru; 80 bud., 18 dm., 278 mk., 265
kat. 13 ew. (1868 r.); Z wizytacyi Strzesza.
z r. 1667 dowiadujemy się, że N. było wów-
czas wsią szlachecką, obejmującą 30 włók w 9
częściach, Kościołowi byli w Naguszowie.
winni: Mikołaj Naguszowski 63 fl. 10 gr., *
Barbara Kruszyńska, wdowa 80 £fl., Jakób
Rynkowski 50 fl, Wawrzyniec Draszewski
100 f1., Jan Leliwa Naguszowski 64 fl., An-
na Naguszowska 44 fl., Lewalska 93 £l. 10
gr. i Albert Naguszowski 90 fl. Były to sa-
me szlacheckie familie (tamże, str. 244). R.
1706 byli jeszcze winni Jan Naguszewski,
spadkobierca Mikołaja 76 fL., Jerzy Lewalski
15 £L, Jan Leliwa Naguszewski 50 fl, Jan
Konigowski 50 fl., wdowa Jana Naguszew-
skiego z Napierszczyzny 100 fl, Mesznego po-

bierał probosz 14!/ korey żyta i tyleż owsa.
(ob. Wizyt. Potockiego, str. 459 i 460). In-
wentarz biskupstwa chełmińskiego z r. 1731
wykazuje, że N., obejmujące 10 posiadeł na

80 włókach, płaciło do kasy biskupiej 5 pie-
niążków, 1 funt wosku, 10 korcy pszenicy i
tyleż żyta (str. 73). WŚ tutejsza wzięła swoje
nazwisko pewnie od Siecisława Nagusza z Ra-
dzyna, który r, 1278. podpisuje statut polski
między reprezentantami szlachty polskiej, (ob.
Kętrz, O ludn. pol., str. 114). Ks. Fr.
Na węg.), znaczy wielki.

Na ai dopł. Cissy, lewego dopływu
Dunaju. | Ę
Nagy Bereg, ob. Brehy. Nagy Bisterecz, ob. Bisterec,
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Nagy Bobrocz, węg., ob. Bobrowec welki,
Nagy Borowe, ob. Borowe.
Nagy Dobrony, ob. Dobronowo.
Nagyfalu al. Arva Nagyfalu, ob. Wielkawieś

(hr. orawskie),
Nagy Frankowo, ob. Frankowa wielka.
Nagy Hinilecz, ob. Zalec wielki,
Nagy Ladno, ob. Zocina.
Nagy Laz, ob. Zazy 2.) (V: 627).
Nagy Magyoros, ob. Kopinówce.
Nagy Mihaly, ob. Jf:hałowce.
Nagy Poljana, ob, Krojna Poljana.
Nagy Saros (węg.). Stac. dr. żel. na linii

Preszów-Orló, o 9 klm. od Preszowa.
_._ Nagy Selmec, słow. Velka Stiawnica, ob.
Szczawnica Wielka,

__ Nahaezów al. Nachaczów, rus. Nahacziw,
wś, pow. jaworowski, 12 klm, na płn.-zach.
od urz. poczt. w Jaworowie, 12 klm. na płn.-
wsch. od sądu pow. w Krakoweu. Na wschód
leży Semerówka, na płd, Qzernilawa i Huki,
na ząch. Kochanówka, Wilcza góra, Boża Wo-
la i Żmijowiska, na płn. Lindenau (kol. niem.)
Drohomyśl. Wzdłuż całej graniey płynie pot.
Retyczyn, dopływ Szkła, od wsch. na zach.
Srodkiem obszaru płynie prawoboczny dopływ
Retyczyna, pot. Lipowiec (ob.). W środku
obszaru, na lew. brz. Lipowca, leżą zabudowa-
nia wiejskie (227 m., cerkiew), na zach. od
nich folwark Ryczywół, na płd. grupa domów
Kilerówka, w stronie płd. niwa Sucha Kosa
(247 m.): na płd.-wsch. wznosi się pukt jeden
do 248 m. Na praw. brz. Lipowca leży część
wsi Zarzycze, na płd, od niej część wsi Ful-
mesy (al. Folmes), a na płd.-zach. fol. Werb-
cze. Najwyższe wzniesienie 261 m. Własn.
więk, mą roli orn, 1112, łąk i ogr. 293, past.
24, lasu 258; wł. mn. roli orn. 2,070, łąk i
ogr. 589, pastw, 73, lasu 2 mr. W r.1880
było 1,465 mk. w gm., 55 na obsz. dwor.
(między nimi 8 obrz, rzym.kat,, 1,300 gr.-
kat.). Par. rzym.-kat. w Krakowcu, gr.-kat.
w miejscu, dek, jaworowski, dyec. przemyska.
Do parafii należy Semerówka. We wsi jest
cerkiew pod wezw. św. Szymonai szkoła eta-
towa jednoklasowa. Gruntu ornego ma para-
fia 61 mr., 1,175 sążni, łąk 16 mr., 856
sążni. Lu. Dz.

Nahajew, rzka w pow. czehryńskim, ucho-
dzi od pr. brz, do Dniepru pomiędzy Olszanką
a Taśminą.

Nahajna Łuka, wś w pow. zwinogródz-
kim, w XVII w. wchodziła w skład dóbr Ły-
sianka (ob. Zisianka, t. 5: 504—92).

Na Hańkówce, karczma, na obsz. dwor.
" Warzyc, pow. jasielski.

Na Hatkach al. Zatki, kirczma koło Bożej
Woli, na obsz, dwor. Wielkie Oczy, pow. ja-
worowski,
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Na Hawlińcu, grupa domów w Rudzie,
pow. Kamionka Strumiłowa. <gw

Nahirci, rus, ob, Nahorce,
Nahirczany, rus, ob. Nakorczany,
Nahiriany, rus. Nagórzany.
Na Hirkach al. Górki, rus. Hirki, część Po-

tylicza, pow. Rawa ruska.
Nahmheist, niem., pow. prusko-holądzki,

st. pocz. i tel. Reichenbach 4:5 klm, odl., okr.
urz. stanu cywiln. Kanthen; 375:6 ha roli oru.
iogr., 70'4 łąk, 5 pastw., 118'2 lasu, 11 nie-
użyt., 1:4 wody, razem 579'6.
Na Horajcu, os. w Czerniłowej, pow. ja-

worowski.
Nahorany, wś, niedaleko źródeł rz, Jasień-

ca, pow, owrucki, dawniej w gm, Welednik
(na płn.-wsch.); ob. Arch. J, Z. R., cz. VE, t.
I, dodatki: 191, 192.
Na Horbie, lesiste wzgórze w płd. stronie

Strutyna niżnego, w pow. dolińskim. Wody
jego spływają na płn. do Czeczwy. o
Na Horbku, grupa domów w Źmijowis-

kach, pow. jaworowski.
Nahorbne, wzgórze 270 m. wys. w zach.

stronie Dźwinogrodu, w pow. bobreckim, pod
497 44' płn. szer., a 410 53' wsch. dług. od F.
Dokoła niego nizina podmokła, którą przepły-
wa na płd.-wsch. pot. Wodniki (252 m.), a na
płn. pot. Horożanka. Lu. Dz,
Nahorby, część Isajów, w pow, turczań-

skim,
Nahoree, wś nad rz. Prypecią, pow. rado-

myski, par, prawosł. Kopacze (o 2 w.), 118
mk.; nal. do klucza czarnobylskiego, hr. Chod.-
kiewiczów.
Na Horce 1.) al. Dąbrowa, grupa domów i

poster. straży skarbowej w Sieńkowie, pow.
Kamionka Strumiłowa, 2.) Na IL. Małe, rus. Na-
hirci małyi, z Jamnem i z Łodyną, pow. kamio-
necki, 14 klm, na płd, od sądu pów,i urz,
poczt. w Kamionce Strumiłowej. Na płd, le-
żą Tadanie, na wsch, Streptów i Żelechów ma-

ły, na płd. Sokołów, na płd.-zach. Wyrów,
na zach. Horpin, Wzdłuż graniey zach. pły-
nie pot. Horpinka (al. Ostrówka), lewy dopł.
Bugu, od płd. na płn., i przepływa w końcu
płn.-zach, część obszaru. N. małe zajmują
płd. część obszaru (zabudowania wiejskie w
środku, na zach. od nich grupa domów Kraso-
ta). Na płd, od N, leży Łodyna nowa i stara
a na płn.-wsch. od Łodyny część wsi Jamne
z folw. Własn, wiek. ma roli or. 438, łąk i
ogr. 91, pastw, 67, lasu 155, własn. mniej,
roli orn, 248, łąk i ogr. 78, pastw. 8, lasu 7
mr, W r. 1880 było 731 mk. w gminie (w N.
37), między nimi 600 obrz. gr.-kat., 215 rz,-
kat. Par. gr.-kat. w Horpinie, rzym.-kat,
w Zelechowie. W N. jest cerkiew pod wezw,
św. Michała i szkoła filialna. 3.) Na HH. Wielkie

| z Dernówką i Kozowem, Ws, pow, żółkiewski,
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11 klm. na płd.-wsch, od Żółkwi, 5 klm. na
płd.-wsch, od sądu pow. i urz. poczt. w Kuli-
kowie. WŚ zajmuje obszar na 1 do 17/, klm.
szeroki, ciągnący się od płd. ku płn. na prze-
strzeni przeszło 7 klm. i przypiera płn. naroż-
nikiem do Dzibułek. Na tym narożniku stoi
karczma Brod. Na wschód leżą Dzibułki i
Artasów, na płd, Mohylany, na zach. Prze-
drzymiechy, W płd. stronie, na granicy Mo-
hylan, nastaje pot. Zołtańce (al. Dołhy), zwa-
ny w dalszym biegu Kamionką, dopływ Bu-
gu, i płynie wzdłuż granicy od zach. na wsch.
W płd. stronie obszaru leżą zabudowania
wiejskie, na płd, od nich, grupa domów „„,Ko-
zowe', a jeszcze dalej na płn. „Darnówka.*
to jest karczmai kilka domów. Płd, część
obszaru wyżej wzniesiona (Belszów góra 277
m.), płn. opada niżej. Własn. więk. (Prob.
łaciń. w Żółkwi) ma roli or. 202, łąki ogr.
88, pastw. 13, lasu 326; własn. mn. roli or.
428, łąk i ogr. 244, pastw. 10 mr. Gleba na
płn. a po części na wsch. i zach. sucha, na płn.
wsch. glinkowata, na płd. czarna, pszenna.
Las przeważnie sosnowy. W r. 1880 było
419 mk, w gm., 34 na obsz. dwor. (między
nimi 25 obrz, rzym..kat., 389 gr.-kat.). Par.
rzym.-kat. w Kulikowie, gr.-kat. w miejscu,
dek. kulikowski, dyec. przemyska. Do tej
parafii należą Przedrzymiechy i Mohylany,
Dotacya parafii wynosi 25 mr., 134 sążni
ornego pola, 4 mr. 142 sąż. kw. sianożęci, 1
mr. 978 sąż, kw, ląsu w Nahorcach, a 5 mr.
1254 sąż. kw. ornego polai 1488 sążni kw.
siąnożęci w Przedrzymiechach, Erekcya po-
chodzi od Floryana Józefa Byka, protonota-
ryusza apostolskiego, prob. gródeckiego, żół-
kiewskiego i kulikowskiego, sekret, król. z r,
1629. Erekcyą tę potwierdził w r. 1729 Je-
rzy Mocki, kanonik kat. płockiej, a po raz
trzeci Jerzy hr. Laskarys, biskup zenopolitań-
ski, opat żółkiewski, łaciński proboszcz żół-

- kiewski, i patron nahorecki, We wsi jest cer-
kiew drewniana zbudowana w kształcie krzy-
ża z trzema kopułami, na miejsce starej, spa-
lonej, w r. 1757 przez hr. Laskarysa i groma-
dę. Jest także szkoła, a do niej należy 6 mr.
gruntu wedle erekcyi z r. 1629, cytowanej
wyżej, przeznaczonych „dla diaka a oraz dla
pomocnika szkolnego.* Strój włościan tutej-
szych: kożuch, opończa czarna albo siwa do
stanu, płótnianka do stanu, kamizelka (od nie-
dawna) niebieska przeważnie, z guzikami meta-
lowymi, pas szeroki czerwony, czapka czarna na
zawiasach, albo siwa, buty czerwone na obca-
sach, Kobiety noszą kożuchy, świty, zamoż-
niejsze: niebieskie jupki z szerokim, czerwo-

. nym kołnierzem i mankietami, albo popielate
jupki, podbite barankami popielatymi, korale
na szyi, chustki na głowie. Dziewczęta noszą
na głowie bukiety, a do Ślubu 1 na święta  
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wielkie korony z różnych kwiatów i barwin-
ku złoconego, a z tyłu przy koralach lub kwia-
tach różnokolorowe spinki, W r. 1403 po-
twierdził Władysław Jagiełło Iwaszkowi Ka-
pliczowi darowiznę tej wsi nadanej od Lwa,
ks, ruskiego i wolne jej posiadanie potomkom
Iwaszka z zachowaniem służby wojennej ob-
warował. Przywilej ten nadany był w Me-
dyce, i znajduje się w Petersburgu w  archi-
wum metr. lit, X 102. Zółkiewscy nadali
wieś łacińskiemu probostwu żółkiewskiemu.
Jam III pisał w r. 1685 do Konst. Wapowskie-
go, mieczn. przemyskiego, aby egzaktorom bro-
nił pobierać z tej wsi podatek karczemny.

Nahorczany al. Nahurczany, rus. Nahireza-
ny, część Sliwnicy, w pow. przemyskim, Zaj-
muje ona płd.-zach. część obszaru, nad samym
Sanem. Ob. Słżwniea,
Nahordy, góra i szczyt w paśmie Grołogór,

na wsch, granicy gm. Hanaczowa, w pow.
przemyślańskim, pod 42% 7” 20” wsch, dłg,
F.,a 490 43 płn. sz. g. Wznies. 407 m,
npm. Od południa płynie pot, Młynówka Ja-
sowa, Źródlane ramię Hanaczówki (ob.).

Nahorecka, karczma około Korszewa, pow.
łucki,

Nahoreckie al. Florka, wś nad rzką Połon-
ką, pow. łucki; w 1 okr. pol.. gm. Połonka,
pomiędzy wsią Połonne a siołem Połonką, na
płd.-zach. od Łucka; liczne wzmianki znajdu-
ją się w Pam. kij. Arch. Kom. w t. LIIL, ez, 2.
Na Hori, część Podlipiec, w pow. złoczo-

wskim.,
Nahorna al. Zilinki, wś na pr. brz. rz, Bur-

ty, pow. taraszczański, na granicy pow. hu-
mańskiego, 644 mk., par. prawosł. Pobojna
(w pow. humańskim); należy do klucza krasi-
łowskiego, hr. Branickich. Na okolicznych
polach znajduje się wiele starych mogił,
Nahorynie al. Nakorynia, Nakoryn, część

wsi Oryszkowiec w pow. bobreckim., W t.7
A.G.iZ., str. 167, znajduje się dokument
wydanyw Krakowie 15 kwietnia 1489 r.,
w którym Kazimierz Jagiellończyk zatwier-
dza dokonaną przez rajców lwowskich zamia-
nę wsi Łuczan, Nahorzan czyli Piotrowej Gó-
ry i Bolszowa w powiecie żydaczowskim po-
łożonych, a do szpitala św. Ducha należących
na wieś Melechów, Otóż wieś Nakorzany al.
Piotrowa Skała nazywa się w r. 1457 Mohy-
łyszcze, a dziś zwie się Nahoryniem. Lu. Dz,
__Na Hreble, wzgórze 551 m. wys. pod 499
18' 40” płn, szer., a 40957 w. dłg. od F,,
w płd.-wsch, strony Podbuża, w pow. droho-
byckim. Od zach. opływa je Bystrzyca, od
płd. i płn. jej dopływy: pot. Opaka i Wielki
potok. Lu. Dz.
Na Hryćkach al. Zryćk., młyn w Fajnie,

pow. żółkiewski.
Na Hucisku 1.) leśniczówka koło Huciską
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na obsz, dwor. Remenowa, w pow. bobreckim.
2.) Na II., karczma na obsz. dwor. Rażniowa,
w pow. brodzkim.
Nahujewicze, wś, pow. słonimski, na pln.-

wschód od Słonima.
Nahujowice nóżne i wyżne, rus. Nahujewy-

czy m Swobodą al. Słobodą, wś, pow. drohobyc-
ki, 14 klm. na zach, od sądu pow. iurz. poczt.
i tel. Drohobyczu. Na płn.-wsch leży Niedź.-
wiedza, na wsch, Uniatycze; na płd.-wsch.
Jasienica solna, na płd.-zach, Podbóż, na zach.
Uroż, na płn.-zach, Winniki i Mokrzany, na
płn. Słupnica (dwie ostatnie w pow. sambor-
skim). Na płn.-wsch. stoku Kruhelnicy, lasu
zajmującego płd.-zach. część wsi (wznies. 628

 m.), nastają liczne potoki, jak np.: Sadnej,
_ Zbór, Szyszowa i inne, płyną na płn.-wsch,,
łączą się pod ogólną nazwą Zboru, który przy-
biera liczne strugi od lew. brz. z płn. części

_ obszaru i płynie na wsch. do Uniatycz, a na-
stępnie podąża pod nazwą Baru do Tyśmie-
nicy dniestrzańskiej. W dolinie najznaczniej-
szego z tych potoków, Zboru (Zbiru), leżą za-
budowania wiejskie (364 do 376 m.) Na płd.-
wsch, granicy, wznoszą się wzgórza: Mahello
horby, (szczyt 389 m, znak tryang.), na pln.-
wsch. las 'Trosnyki, a na płd, od niego Kra-
sny las ze szczytem 393 m. wysokim, Własn.
więk. (rządowa) ma roli or. 3, łąk i ogr. 32,
pastw. 1, lasu 1725; własn, mn,roliorn. 2162,.
łąk i ogr. 466, pastw. 434, lasu 2 mr. W N.
jest zarząd lasów i domen, szk. etat. 1 kl,,
kasa pożyczk. gm. z kapit. 1,108 zł. i fundusz
ubogich założony przez radę gminną z kapit,
208 zł. W r. 1880 było 1,638 mk, w gm.,a 14na

_ obsz. dwor., między niemi1,614 obrz. gr.-kat.
Par. rzym.-kat. w Drohobyczu, gr.-kat. w
miejscu, dek. mokrzański, dyec. przemyska.
W N.niżnych jest cerkiew drewniana pod
wezw. św. Mikołaja, w N. wyżnych kaplica.
Dotacya parafii: pola ornego 95 mr., sianożę-
ci9) mr, Wieś ta należała do do dobr biskup.
przemyskiego (ob. „Staats und Kirchensetzun-
gen v. Malinowski, str. 461, i Historische
Skizze ueber die Dotation der ruthenischen Kle-
rus in Galizien, str. 25). Za czasów Rzplitej
należała wieś do dóbr koronnych, do krainy
podbuskiej, w ekonomii samborskiej.  Lustra-
cya zr. 1686 (Rikp. Ossol, M 1255, str, 34,
165 do 197) zawiera następujące szczegóły

_0 wsi i żupie nahujowskiej: „W żupie nahu-
jowskiej wież 3'skarbowych, gdzie tołpy ro-
bią, wieża czwarta, gdzie beczkową sól robią,
Panewka nie doszła, Półpanwia o kluczach
46 jeszcze nie zła, wydaje beczek 5 i pół.
W tych wieżach 3 znajduje się czerynów 3
nie bardzo dobrych; jednego czeryna nie masz,
Remanentem zostaje soli beczek 225.  Czeryn
jeden wydaje beczek soli 2. Te wszystkie,
Drugi beczek 3, nie dobre. Trzeci beczek nie

R

 

wydaje, bo nanim tołpy robią. „Wieś N,
ma łanów 24/5, z osobna wójtowskich łanów
2, wolniczy 1, popowski 1, hajducki 1, Po-
winności i czynsze tej wsi. Ta wieś dawała
przedtem z każdego łanu drew do żupy wo-
zów 190, ale że potem odmieniono te powin-
ności i na czynszu ich ustawiono, kiedy za te
drwa kazano z każdego łanu płacić 50 zł.
Przytem prosili, aby byli zachowani, tedy
przy tem onych zachowujemy, dają do tego
z każdego łanu 2 pół miarki owsa, gęsi 2, ku-
ry 4, jajec 16, kuchennego od chlebnika każ-
dego po 27/,; hajducznego gromada ogółem da-
je zł. 8; pop czynszu płaci zł. 2 gr. 22; od pu-
stych łanów koszonych płacą z każdego zł, 40.
Wolnik według dawnej rewizyi nie daje z ła-
nu, tylko w żupie służy i lasu pilnować po-
winien. Ta wieś żadnych innych powinno-
ści nie pełni, ani drzewa daje, tylko powin-
na żupę oprawiać i w porządku dobrym za-
chować, gdzie potrzeba. Dawniejsze rewizye
opisowały na tej wsi łan plebański, z którego
rewizya A. 1658 nakazała płacić gromadzie
czynszu na rok zł. 50. Teraz, że ten łan ple-
bański nie jest osadzony, tedy cd płacenia te-
go czynszu z łanu plebańskiego gromada na-
hujowska uwalnia się do dalszej ordynącyi
J. Kr. M. Jest żupa w tej wsi, w której jest
panewka mała i 5 czehryny. Budynki ta-
meczne są wyżej opisane, Poddani tameczni
mają czehrynów 6 swoich, z których prowent
do arendy tamecznej solnej należy, Ma tak-
że wójt swój czehryn, w którym tylko tołpy
robić powinien, a teraz już i sól beczkową ro-
bi i przedaje, co jest wielką przeszkodą J.
Kr, M. Skarbowi. Ciż poddani wożą sól, za
którą im płacą od każdej beczki po 24 gr.
Jest pod tą wsią łan jeden roli, Mosty vel Mo-
ściki nazwany, który niniejsza komisya ZMP.
Teodorowi Jaworskiemu, jako prawo pierwsze
nad Jmp. Stanisława Krzywieckiego mające-
mu przysądziłaiw zupełną oddała posesyą.
Z tego łanu dotąd żaden prowent do skarbu
J. K. M. nie wschodził, lubo w pierwszym
konsensie Imp. administratora samborskiego,
dołożono salvo censu do zamku samborskiego,

według rewizyi z tego łanu praesolvent, Te-
raźniejszą jednak komisya na teraźniejszego i
następujących włożyła posesorów tego łanu,
aby co rok na św. Marcin płacili do dalszej
ordynacyi J. K, M. po zł. 15. Pokazali ciż pod-
dani nahujowscy privilegiam locationis Vlądi-
slai LV de dto Cracovia feria quarta post fes-
tum Innocentii A. 1424. Pokazali i oblatę ex
testibus premisliensibus de data feria tertia post
Dominicam Conduetus Paschae A, 1678 confir-
mationis przywileju pewnego, per Serenissi-
mum Sigismun lum datum de dat. Oracovie 21
Augusti (roku nie położono) nadanego, a po-
tem per $erenissimum Joannem ILI de dto we  



Lwowie 25 czerwca1673 potwierdzonego, pro-
sząc, aby przy tych prawach i wolnościach so-
bie nadanych zachowani byli; przytem onych
zachowaliśmy. Pokazał prawo Michał Ihna-
tow na łan hajducki de dat. w Janowie die
12 stycznia 1682, w którym, że ma pewną ro-
lę gromadzką do łanu hajduckiego przyłączo-
ną, tedy aby wszystkie podatki z tej roli co
będzie należało wedle rewizyi do gromady
płacić nakazujemy, a łan hajducki wolny ma
zostawać od tych podatków. , Inwentarz z r.
1760 (Rkp. Ossol. 1682, str. 11, 18, 14), po-
daje następujące szczegóły o żupie: „Z przy-
jazdu sd Podbuża most z dylów na ligarach
aż do bramy ułożony. Brama alias wrota w
słupach podwójne, z wierzchu na kunach że-
laznych, u spodu na biegunach daszkiem po-
kryte, przy nich komora z drzewa łupanego,
do której drzwi na biegunach z wrzeciądzem

i skoblem, pomost i pułap z dylów, żłób i dra-
biny dobre, dach tak nad komorą jako i staj-
nią gontowy, dobry; koło tej stajni suszarnia
nowa z drzewa łupanego, do sieni drzwi na
biegunach z wrzeciądzem i skoblem; z sieni do
izby drzwi niemasz tylko odrzwi; w izbie okien
8 bez szyb, trzecie małe, pułap dobry; z izby
do komory drzwi na zawiasach z wrzeciążem
i skoblem, podłoga i pułap z dylów dobry, da-
lej idąc budynek stary, przed nim ganek na
słupach 8 jodłowych, dach nad nim gontowy
zły, z ganku drzwi do sieni na biegunach z
zakrętkiem drewnianym, w sieni pomost z dy-
lów zły, na prawej stronie izdebka stara, wca-
le zrujnowana, po lewej stronie izba, do niej
drzwi na zawiasach i hakach intus z haczy-
kiem żelaznym, okien 5 w drewno oprawnych,
pod nimi ławy 2, piec kaflowy nie zły, komin
z gliny lepiony, piec piekarski dobry, pułap
dobry, podłoga zła. Dalej idąc ku drugiej
bramie wieża mała na czehryn, z drzewa w
słupy budowana, częścią dachem gontowym
częścią dranicami pokryta, drzwi do niej dwo-
je na biegunach z zasuwami drewnianemi.
Czehryna dobra o kluczach 8 niezałożona i nie
w niej ad praesens nie robią, Kadź przy tym-
że czehrynie surowiczna, dobra, denkiem na-
kryta; przy tej wieży szopka na 5 słupach
i przypusnicach pod dachem gontowym, przy
tej wieży wrota ku wsi podwójne z tarcie, no-
we, w słupach starych, od dołu na biegunach,
od wierzchu na kunach żelaznych, z poręczą i

kuną żelazną do zamknięcia, przy nich furtka
od spodu na biegunie, od wierzchu na kunie
żelaznej z wrzeciężem i skoblem, te wrota z
furtką daszkiem gontowym przykryte; od tych
wrót niedaleko kierat stary z drzewa budo-
wany, do niego drzwi na biegunach drewnia-
nych z zasuwą intus drewnianą i okno suro-

wiczne, nad którem rusztowanie złe, koła kie-
ratu, lina i kosze dwa niezłe, dach nad całym

Słownik geograficzny. Tom c= Zeszyt 72.
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kieratem gontowy dobry; dalej idąc wieża
stara drewniana, dachem drewnianym po czę-
ści dranicami pokryta, w której izdebka, gdzie
przedtem pisarz mieszkiwał, zrujnowana, tyl-
ko ściany i te walą się w tej wieży. Panew
nowa o kluczach 100, z wieży komora na sól,
z drzewa bndowana, dachem gontowym po-
kryta, do niej drzwi na biegunach z wrzecią-
żem i skoblem, pomost z dylów dobry; z ko-
mory, nadwór wyszedłszy, komórka mała, pu-
sta, do wieży przybudowana, po dle tej komór-
ki przypustnica na słupach, dachem gonto-
wym pokryta. Wieża druga nowa, w roku
przeszłym postawiona, z drzewa łupanego jo-
dłowego, w słupy na podwalinach, dachem
gontowym zakryta, do której drzwi dwoje, je-
dne od wieży starej, drugie ku szopie na sól,
na biegunach drewnianych, z zasuwami dre-
wnianemi. Panew o kluczach 100 od półtora
roku zażywana. Kadzi surowicznych dwie,
z wieży komora na sól z drzewa, wraz z wie-
żą budowaną, drzwi do niej na bieguuach dre-
wnianych, z wrzeciążem i skoblem, w tej ko-
morze pomost z dylów dobry na wieżę, szopa
na sól na słupach jodłowych, wzdłuż łokci 65,
wszerz 4, dachem gontowym pokryta. Do tej-
że żupy kierat drugi na wsi drewniany, gon-
tem kryty, do niego drzwi na biegunach, z za-
suwą drewnianą i okno surowiczne dobre,
koła kieratu cum omnibus requisitis z koszami
dwoma i lina nie złe. Podsadkowie tej żupy
wymienieni po nazwisku w liczbie 338 (nazwi-
ska niektóre: Petak, Kałmuk, Czerepowski,
Haczkiewicz, Grudziula, Dzidacz, Kaweczka,
Kaziuta, Glinka, Parteka, Halików, Dumir,
Sopotnieki, Sudoryk), między nimi 3 żydów.
Powinności tych podsadków: Na oczeretkę,
kiedy potrzeba w interesie skarbowym, cho-
dzą, a którzy mają woły, tedy do innej żupy po
żelazajechać powinni. Ciż pogłównego seu czyn-
szyku płacą zł, 50, zkupnicy sztukowei kupne
al. targowe zł. 40.* O wsi samej czytamy
tamże (str. 59 i 60): „Wieś osiadła na łanach
24!/, (videlicet sianych łanów 14, koszonych
7, pustych 8'/+). Z osobna wójtowskich łanów
2, wolniczy 1, sołtyski |, popowski 1. Chle-
bnika ad praesens znajduje się in N-ro 141.
Czynsze tej wsi (wymienione szczegółowo) wy-
noszą 1058 zł. 7 gr, 3 den., ad haec wolniczy
in N-ro 5, to jest: Stefan i Iwan Kimakowicz,
Wasyl Drohobycki, Stefan Steniuków, Kość
Łaniów. Ci wszyscy pół łane trzymają, z
którego lasów pilnować powinni i żupie ta-
mecznej nadsługować, jednak hybernę i expen-
szczyznę płacić mają. Drugie pół łanu wol-
niczego zakontraktowali Michał Drohobycki i

z innymi in N-ro 8, z którego do kary w je-
sieni eo rok płacić mają zł. 40, tudzież hyber-
nę i expenszczyznę i do pilnowania lasów być
pomocnymi powinni. Z gruntu Mostów vel
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Mościsków czynszu zł, 15, na które nikt pra-
wa niepokazał. Plebański łan pod górną cer-
kwią leżący, do tejże cerkwi należy, podług de-
kretu komisarskiego, który ks. Stefan Kima-
kowicz, pleban tejże cerkwi coram praesenti
comissione reproduxit. Powinności gromady
Nahujowskiej: żadnych innych powinności ta
wieś nie pełni, tylko żupę nahujowską opra-
wia ireperuje, inne budynki nowe w tejże
żupie, jeśli potrzeba, stawia, i sama materyały
na budynki z lasów wywozi, żelaza jednak,
okna, piece, sam skarb prowiduje. Drew ka:
żdy chlebnik, który ma woły, do żup tamecz-
nych nahujowskich co tydzień po fur 2. Wój-
tostwa w tej wsi cum jurisdietione posessorem
ImP. Eliasz Turkuł, pułkownik JKM. za
przywilejem, który produxit, vigore którego
onera fundi, hybernę na gardekurów JKM.
płacić tenetur. Lasy przy tej wsi: Las duży.
jodłowy, czarny nazwany, do budynku zgo-
dny, który w konserwacyi być powinien, ja-
koż iteraz w dobrej sytuacyi zostaje. Za-
pust od Podbóża jodłowy. Chaszcze drobne
od granicy uniatyckiej i jasienickiej, orazi
uruskiej.'* Wedle wykazu kwarty nar. 1770
wynosiła prow. z wójtowstwa nahujowskiego
1886 złp., z czego kwarta 471 złp. 15 gr.
Wówczas było jeszcze wójtowstwo w posiadą-
niu Eliasza Turkuła, zaś przy zajęciu w r.
1079 w posiadaniu Piotra Turkuła. Zajęte
wójtowstwo przyłączono do dóbr drohobyc-
kich. W r. 1580 zabronił król Stefan Stani-
sławowi Herburtowi z Felsztyna, kasztelano-
wi lwowskiemu. staroście samborskiemu, prze-
łożonemu żup, przeszkadzać Wiktorowi Ko-
walskiemu, dzierżawcy sołtystwa we wsi Na-
hojowice, w pobieraniu należnych mu danin
(Arch, Bernard. we Lwowie, T. t. 73, str.
652), W r. 1656 zatwierdza król Jan Kazi-
mierz Stanisława i Aleksandrę Drogockich w
posiadaniu sołtystwa we wsi Nahojowice (ib.
C. t. 405, str. 1091 do 1094). W r. 1735 na-
daje August III Józefowi Skrzetuskiemu wój-
towstwo we wsi N. (ib. . t. 541, str. 345 do
348). Wr. 1556 pozwolił Zygmunt August
Stanisławowi z Kuszelowa warzyć sól w N.
O żupie tej pisze Siarczyński (Rkp. Ossol. N.
1826): Jest tu studnia wody słonej, dwie w
gorszem położeniu zarzucone. Głębokość tej
studni 380, a wysokość wody 15 sążni. Sto

_ funtów surowicy daje 11 do 16 funtów soli.
Na 2 panwiach wywarza się rocznie 14,000
etn. soli, Surowica tu słabsza niż w innych
miejscach dla znacznej przymieszki cząstek

 ziemnych.* Wspomina także Siarczyński o
fabryce oleju ziemnego znajdującej się tutaj,
Jako w okolicy obfitującej w źródła podobne.

_ Obecnie jest tu parę szybów nafty, pogłębio-

nych do 20 sążni, O nafcie w N. czyt. Jhrb,
der geol. Reich., 1881, str. 161. O salinie czyt,  
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Jahrb, dr. geol, Reich., t. 26, str. 173. Z N.
pochodzi rodzina Nahujowskich, W  N. ist-
niał klasztor bazylianów, który posiadał część
tej wsi na uposażenie, na mocy przywileju ja-
koby przez Lwa Daniłowicza w 1244 wyda-
nego a potwierdzonego w 1566 r. przez Zy-
gmunta Augusta. W przywileju tym, wąt-
pliwej autentyczności, N. noszą nazwę Basze-
wo. Qzęść N., która stanowiła dawniejszą
fundacyą klasztoru, należała później do bis-
kupstwa przemyskiego. Biskup Ryno wy-
dzierżawiał ja ludziom świeckim (Hał. istor.
Sbornyk, Lwiw, 1854—1860, II, str, 84,
158 do 155; Peremyszlianym, misiącosłow
na rik 1853, str. 23; na rik 1854 str. 39. Sze-
matyzm  monastyrów bazyliańskich, Lwiw,
1872, str. 1741 175.). W N. spalono jeszcze
w 1764 r. jednąz ostatnich zapewne czaro-
wnie. Warzelnie soli zostały zaniechane w
1788 r. Lu, Dz.
Na-Hukiwci al. Hukiwka, Hukeu, młyn i

gajówka na obszarze Czarnawki, pow. czer-
niowiecki, nad stawkiem, z którego wypływa
pot. bezimienny wpadający do Hukowa.
Na Hulaku, al. Va-Holaku, os. leśn. w Ko-

ciubie, w obrębie gminy Dobronowiec, pow.
czerniowiecki. Br. G.
Nahurczany, ob. Nakorczany.
Na-Hutach, grupa domów w gm. Juszczy

na, pow. myślenicki.
Na Jaczuchach al. Jaczuchy, młyn i karcz-

ma na obszarze dwor. Zurawiec, pow. Rawa
Ruska.
Na Jankowie al. Jankowa, na mapie szt.

gen. Najankowiec, grupa domów w płd. stronie
Stawczan, pow. gródecki,

Na-Jasieniu, os. leśn. na obszarze dwors.
Suchy, pow. żywiecki. Br. G.

Najatki, niem. Najettken al. Steinborn, pow.
morąski, st. p. Kiszpork, okr, urz. stanu cy-
wilnego Liebwalde,
Najdecka Hora, szczyt w paśmie Magóry

Spiskiej, na płd. pochyłości, pod 389 2' wsch,
dłg. g. F., a 49” 15/12” płn. sz. g. Wznies,
976 m. npm, Br. G.

Najdek, fol., ob. [eudeck.
Najdki, os., pow. ostrzeszowski, należy do

wsi i gm. Weronikenpol.
Najdy 1-wsze i 2-gie 1.) dwa zaśc. włośc,

nad jez. t. n., pow. wileński, w 2 okr. pol.,
gm. Szyrwinty, okr. wiejski Rubikańce, o 11
w. od gminy a 58 w. od Wilna, razem 3 dm,,
18 mk. kat. (9 dusz rew.); należą do dóbr
skarbowych Szesule. 2.) N., zaśc. rząd. nad
jez. Zuśle, pow. wileński, w 2 okr. pol., o 60
w. od Wilna, 2 dm., 22 mk. kat, | J. Krz, ©
Najdyszew, pow. będziński, ob, Nowa wieś.
Najdymowo, niem. Neidims, wś dziś już

nieistniejąca na Warmii, w dawniejszym ka-
merącie jeziorańskim; obejmowała według lu-



 

stracyi z r. 1656 włók 50, gburów 15, sołty-
są; czynszu płacono 216 fior. 19 gr., dalej 60
kur i 2 gęsi (ob. Zeitschr. fuer d. Gesch, Erm-
lands, 1880, str, 278). Kś. Fr,
Najdzienowicze, wś i folw. nad rz. Sułą,

pow. miński, w 3 okr, pol. kojdanowskim, gm
zasulska; wś ma 17 osad pełnonadziałowych,
Folwark, do niedawna własność Sobolewskich,
przeszło 40'/, włók; grunta i łąki dobre,
miejscowość dość leśna; dochód z propinacyi,
młynów i arendy od dzierżawców. 4. Jal,

Najettken (niem.), ob. Najaikż.
Na Jeziorach, staw w zach. stronie Dytko-

wiec, w pow. brodzkim.
Najki, wś, pow. władysławowski, gm, Zy-

ple, par. Łuksze, odl. od Władysławowa w.
30; dm. 19, mk. 189. W 1827 r. 6 dm., 47 mk,
Najkowice Stare i Nowe, mylnie podane za

Majkowice w opisie Krzeczowa, w pow. bo-
cheńskim,
Najmówko, fol., ob. Najmowo.
Najmowo, niem, Naymowo, dok. 1414 Ney-

me, dobra ryc., pow. brodnicki, st, p. i par,
ew. Brodnica 8 klm. odl., par. kat. Bobrowo
1/4 mili odl., okr, urz, stanu cywil. Grzybno,
szkoła Sumowo. W 1868 r. 22 bud.. 9 dm,,
155 mk, 180 kat., 5ew. Razem z fol. Naj-
mówkiem obejmuje 419 ha roli or. i ogr., 45
łąk, 7574 boru, 1035 nieuż., 0:26 wody, ra-
zem 550'55 ha. Ozysty dochód z gruntu 4457
mrk, Właściciel Feliks Ossowski. Według
krzyżackich ksiąg szkodowych z r. 1414 po-
niosły N. i Kruszyny 1000 grzywien szkody
(ob, Schultz, Gresch. d. Stadt Kulm, II, str.
160). W 1667 r. dzieliło się N. na dwie części:
jednę, szlachecką, posiadał Czecholewski, da-
wniej byli w niej i gburzy (cmethones); dru-
ga była królewską, w niej siedziało 10 czyn-
szowników, którzy byli zobowiązani i do me-
sznego według zwyczaju (ob. Wizyt. Strzesza
z r. 1667, str, 330 b). Kś, Fr.
Najmusy, ob. Nejmusy,
Najsie, dwór, pow. szawelski; niegdyś na-

leżał do dóbr stołowych królewskich na Zmuj-
dzi, obecnie wchodzi w skład dóbr ekonomii
szawelskiej hr. Mikołaja Zubowa, marsz. szl.

gub. kowieńskiej; gleba urodzajna, K. Ger.
Na Jutrzni od Zomaszowic, młyn na obsz.

dwor. Dołha Wojniłowska, pow. kałuski,
Na iwankaeh, leśniczówka i karczma na

obsz, dwor. Karowa, pow. Rawa Ruska.
Na Kamień, wzgórze w pow. żółkiewskim,

na obszarze wsi Macoszyn. Wznies. 360) m.
Na Kamieńce, grupa domów w Trościańcu

Małym, pow. złoczowski.
Na-kamieńcu |.) karczma na obsz, Klucz-

nikowie, pow. bialski. 2.) Na-K., karczma
w gminie Biały Dunajec, pow. nowotarski,
3.) Na-K., karczma w Starym Sączu, pow.
nowosądecki, i BLSG.  
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Na Kamienicznem, wzgórze 642 m. wys.,
pod 48? 50' 40” płn. szer. a 41943 40” wsch,
dłg. od F., w płd. stronie Podsuchego, w gm.
Spas, pow. doliński, |
Na-Kamienia 1.) góra i szczyt, wznoszący

się na granicy gm. Jawornika Ruskiego (pow.
dobromilski) a Dylągowej (pow. brzozowski),
pod 397 88' 52” wsch. dłg. g. F. a 49” 45' 19”
płn. szer. g. Wzniesienie 504 m. npm. Od
płn. biją źródła pot. Dylągówki (ob.), a od
zach. Kruszelnicy. 2.) Na K., góra i szczyt,
wznoszący się na płd.-zach, wsi Radziejowy,
w pow. Lisko, pod 39%59'38” wsch. dłg. g.
F., a 49916'87/ płn. szer. g.; wznies. 979
m. npm. Miejsce znaku triang. Od płd.-zach.
spływają wody, między niemi pot. Zukra, do
pot. Jabłonki, Br. G.
Na Kamiennej, wzgórze w pow. rohatyń-

skim, nad doliną Narajówki, we wsi Lipica
Dolna. Wznies. 358 m.
Na-Kamyku, grupa domów w gm. Brzo-

skwini, pow. krakowski, Br. G.
Nakanowizna al. Minkowizna, ob. Dąbrowa

(I, 922).
Nakanowo al. Nakonowo, al. Nakijonowo,

wś i fol. nad rz, Lubienką, pow. włocławski,
gm. Smiłowice, par. Kruszyn, odl. 10 w. od
Włocławka a 3 w. od Kowala, st. dr. żel,
warszaw. bydgoskiej. Jest tu kaplica ś. Mar-
ka, młyn wodny, cegielnia, osad 44 i 305 mk,
W 1827 r. było 20 dm. i 149 mk. Według
regestr. pobor. z 1557 —1566 r. wś Nakonowo
w par. Crossino (w 1582 Kruszino), własność
Krzysztofa Kostki, miała 11 łanów, 4 zagrod.
i2 komor. (Pawiński, Wielk., II, 8). Obecnie
fol.i wś N. z os. Smolarka rozl. mr. 1051:
gr. or. i ogr. mr. 566, łąk mr. 106, past, mr.
222, lasu mr. 91, nieuż. i place mr. 67; bud,
mur. 3, z drz. 12; płodozmian 8-polowy. Wś
N. os, 44, z gr. mr. 417; os. Smolarka gr. mr.
75. Co do przeszłości dziejowej ob. Kod.
Dypl. Mucz. Rz., LI, 179. Br. Ch.
Na Karasiowym, niwy w środkowej czę-

ści Dzikowa Nowego, pow, cieszanowski.
Na Karb, przełęcz, tuż pod Lodowym

szczytem w Tatrach spiskich, tworząca przej-
ście z doliny Jaworowej przez dolinę zimno-
wodzką (Klein-Kaltbach) do Szczaw sławkow-
skich (Szmecksu), Legła ona na płn. od prze-

łęczy Lodowej (2383 m.), którędy również
przejście z doliny Jaworowej do Zimnej Wody
nad Pięć Stawów spiskich. Czyt. Lorenz V.,
Einige Uebergaenge ueber die Tatra (w Jahr.
d. ung. Karpathen-Vereines, Bd. VI, 347).
Na Karwatach, nazwa pól w płd.-zach

stronie Dublan, w pow. lwowskim.
Nakażne, wś nad rzką Kojanką al. Kożą,

pow, berdyczowski, okr. pol. Pohrebyszcze,

gm. Dziunków (o 5 w.), 700 mk. płci ob.; cer-
kiew drewn. na mur. fundamencie pod wez,
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Narodz. N. M. P., wystawiona w 1771 r.
Włościanie na mocy umowy wykupnej nabyli
na własność w 1863 r. 722 dz, ziemi za 34,365
rs. N. należy do klucza pohrebyszczańskiego
hr. Adama Rzewuskiego, poprzednio dzielił
losy Dziunkowa (ob.). J, Krze.
Na Kącie 1.) fol. we wsi Riydoduby, pow.

czortkowski, u źródeł rz. Dzuryń, 2.) Na K.,
młyn na obsz. dwor. Kabarowce, w pow. zło-
czowskim.
Na-Kątach 1.) karczma w Lipniku, pow.

wielicki 2.) Na K., niwy w płn.-wsch, stro-
nie Winniszek, pow. lwowski. 3.) Na K.,

_ podmokłe pastwisko w płn.-wsch. stronie Sro-
dopolec i w płd.-zach. str. Niemiłowa, w pow.
kamioneckim. 4.) Na K., leśniczówka na obsz.
dwor. Dydiatycze, w pow. mościskim. 4.) Na
K., fol. koło Dziednszyc Małych, w pow. stryj-
skim, Lu. Dz.
Nakel al. Nackel (niem.), ob. Nakło i Na-

kielno.
Na-Kępce, karczma w Kobiernicach, pow.

bialski, Bt. 0,
Na-Kępie, karczma przy Rybarzowicach,

w Łodygowicach, pow. bialski. Br. G:
Na Kiczerce, wzgórze 5200 m. wys., pod

489 52 30” płn. szer. a 419 44 40” wsch. dłg.

od F., w Pohorylcu, przyległ. Spasa, w pow.

dolińskim, Lu. Dz.

Nakielec, fol., pow. słupecki, gm. Ciążeń,
par. Kowalewo, odl. od Słupcy w.9, dm. 2,
mk. 5.

Nakielnica, w dok, Nakyelnicza, wś i fol.
nad rz. Bzurą, pow. łódzki, gm. Nakielnica, par.
Bełdów, Leży na prawo od drogi bitej z Ale-
ksandrowa do Poddębie, o 14 w. od Łodzi. Wś
ma dm. 15, mk, 268; fol. dm. 10, mk, 22. Jest
tu gorzelnia z produkcyą na 28,000 rs. i młyn
wodny. W 1827 r. było tu dm. 25, mk. 153.
Wś tę wspomina w opisie par. Bełdów Lib,
Ben. Łask, (II, 871, 378). Fol. dawał dzie-
sięciny do Bełdowa, kmiecie na stół arcy-
biskupi. Według regestr. pobor. z 1576 r.
wś Nakielnicza, własność prob, łęczyckiego,
miała 6 łanów, 4 zagrod., | karczmę, młyn,
2 łamy puste, 12 osadn., 3 łany wójtowskie
(Pawiń., Wielk., II, 52). Dobra N. składają
się: z fol. N. z wsią t. n., wsi Brużyczka Mała
i Karolewo, rozl. mr. 1826: gr. or. i ogr. mr.
620, łąk mr. 40, past. mr. 2, wody mr.5,
lisu mr. 295, zarośli mr. 724, nieuż, i place
mr. 132; os. karcz. mr. 3; bud, mur. 1, z drz.
24; płodozmian 12-polowy. Wś N. os. 27,
z gr. mr. 219; wś Brużyczka Mała os. 25, z gr.
mr. 540. wś Karolewo os. 10, z gr. mr. 160.
N. gmina należy do sądu gm. okr. V w Pro-
boszezowicach, st. p. w Aleksandrowie, Ma
5759 mr. obszaru i 1929 mk. (1867). Br. Ch.

Nakielno, niem. Nakel al. Nackel, wś z kat. 
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kościołem paraf, i dobra ryc., pow. wałecki,
st. p., kol. i tel. Wałcz, 11*5 kil. odl., bliżej
jest st. p. w Stręcznie 6 klm. odl., par. ew. Lu-
bno, szkoła w miejscu, 2093 mr, obsz, W 1868
r. 96 bud., 34 dm., 470 mk., 352 kat., 113 ew.
Tutejszy okr. urz. stanu cywil, liczył 1880 r.
1286 dusz. Dobra ryc. N. w 1868 r. 59 bud.,
19 dm., 178 mk., 65 kat., 113 ew., 2591'41
ha obszaru: 101006 ha roli orn. i ogr., 79'34
łąk, 97 past., 1360'47 lasu, 4386 nieuż., 0:68

wody; czysty dochód z gruntu 12716 mrk.;
gorzelnia, cegielnia, W 1786 r. był tu dwór,
sołtys, 18 gburów, 4 zagrodników, kowal,
karczmarz i pastuch. Przy okupacyi pruskiej
należało do hr. Skórczewskiego. Podwładni
siedzieli na dzierżawach, dostawali od pana

każdy 2 konie, 2 woły, 1 pług, 1 wóz, 1 kosę,

9 mr. roli oziminy, a zboża jarego 6 korcy
jęczmienia i 6 korcy owsa, dostali także ko-
rzec żyta w snopkach. Karczmarzowi było
zakazane brać piwo z Tuczna. Tylko jeden
syn mógł objąć karczmę po ojcu; drudzy z0-
stawali czynszownikami, byli zobowiązani do
tłoki. W 1805 r. nakielskie dobra, oszacowane
na 38,000 tal., posiadał v. Borne. Według
regestr. pobor, z 1579 r. wś Nakielno, wła-
sność Anny z Rosnowa Tuczyńskiej, miała
7 śladów (łanów), 6 zagrod., 5 komor., 2 ow-
czarzy i kowala, młyn o 2 kołach, zagrod. bez
roli 1 (Pawiński, Wielkop., I, 104). Kościół
par. nowo tu zbudowany otrzymał od Leona
XIII kielich w ofierze. Do par. N. z fol. Dy-
kowo należą: Harmelsdorf, Prusinowo, Stręcz-
no. Par. N., dek. wałecki, archid. gnieźnień-
ska, ma 2300 dusz. Ks. Fr.

Nakieł 1.) wś, pow. przasnyski, gm, Je-
dnorożec, par. Krasnosielc, odl. o 21 w. od
Przasnysza. Ma 8 dm., 65 mk., 71 mr. grun-
tu dobrego, 7 mr. nieużytków. Należała do
dóbr Krasnosielc. 2.) N. al. Nakło, os, nad
Bugiem, pow. ostrowski, gm. i par. Brań-
szczyk. Wchodziła w skład dóbr narodowych
Brańszczyk; pierwotna osada młynarska, skła-

dająca się z 2 młynów pływaków na Bugu.
Po skasowaniu pływaków w budzie od jedne-

go założono szynk, zwany Folwarkiem. W 1820
r. oprócz szynkarza żyda, znajdujemy tu 1-go
czynszownika, płacącego 120 złp. rocznie
czynszu i wysiewającego 5 korcy ozim. i 2

jarzyny; nadto na gruntach Nakieł, należących
do obszaru gruntów dworskich dóbr Brań-
szczyk, wysiewano 7 korcy żyta, 6 owsa, 1

jęczmienia, 1 gryki i zbierano 25 fur siana.
W 1821 r. było tu 13 mk. (7 męż,, 6 kob.).
Na Kieszkowej, grupa domów w Podlip-

each, pow. złoczowski.
Na-Kiju, wzgórze pod 4254/39" wsch.

dłg. g. F., a 48%07/87 płn. sz, g., na granicy
Koropca i Ostrej, w pow. bucząckim, na dzia-
le wodnym między Dniestrem (od zach.) a
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Koropcem (od wsch.), Wznies. 360 m. npm.
Miejsce znaku triang. Leśniczówka. Br. G.
Na Kińskim, wzgórze 362 m. wys. (znak

triang.), pod 49025 20” płn. sz, a 41” 3/20”
wsch. dłg. od F., w płn, stronie Niedźwiedzy,
w pow. drohobyckim, Lu, Dz,

Nakiszki, wś, pow. poniewieski.
Nakiszyńce, wś, wchodziła niegdyś w skład

dóbr korotkowskich, w pow. hajsyńskim, ob
Ładyżyn.
Na Klasztornym, grupa domów w Podhor-

cach, pow. złoczowski.
Na-Kleni, gajówka, na obszarze Toporo-

wiec, w pow. czerniowieckim. Br. G.
Naklik, wś i fol., pow. biłgorajski, gm, i

par. Potok Górny. Fol. N. wraz z przyl. fol.
Łazy Naklickie ma 1398 mr. obszaru i nale-
ży do klucza Księżpol w dobrach ordynacyi
Zamoyskich.
Na Klinach 1.) al. Sielecki młyn, młyn

w Bielcu, pow. samborski, 2.) Na K., karcz-
ma we wsi Miłocin, pow. rzeszowski.

Nakład, szczyt tatrzański nad jez. Szczyrb-
skiem, przy drodze prowadzącej na Podhalu
liptowskiem z Hochwaldu, st. dr. żel, koszyc-
ko-bogumińskiej, do hotelu stojącego po nad
jeziorem. Wznies, szczytu 1344 m.

Nakło, w dok. Nakyeł, wś i dobra, pow.
włoszczowski, gm, Irządze, par. Nakło, Leży
przy drodze ze Szczekocin do Lelowa, odl. 4
w. od Szczekocin. Posiada pokłady kamienia
(opoka kredowa). Kościół par. mur. z 1712 r.,
szkoła począt., dom schronienia dla starców i
kalek, cegielnia, młyn wodny i tartak, W 1827
r. było dm. 538, mk. 584. Według Lib, Ben.
Dług. (II, 218 i 219) N. miało w połowie XV
w. kościół drewn, pod wez, Ś. Mikołaja, Dzie-
dzicami wsi byli: Jakubik, mający 14 łanów
kmiecych i Prandota, mający 8 łanów. Były
też dwa łany folwarczne, dwie karczmy dają-
ce plebanowi dwie grzywny, jeden zagrodnik
niemający roli. Ów Jakubik posiadał w tej
parafii jeszcze wsie: Witów i Wąsosze. Obec-
ny kościół wzniesiony został w 1712 r. stara-
niem ks. And. Szychowskiego. N. par., dek.
włoszczowski (dawniej lelowski), ma 2646
dusz, Dobra N. składają się z fol.: N., Odpad-
ki al. Mostki i Szyszki, wsi: N., Grudek, Szy-
szki, Łąkietka i Stara Owczarnia, rozl. mr.
3028: fol. N. gr. or. i ogr. mr. 619, łąk mr.
118, past. mr. 78, lasu mr. 589, nieuż. i place
mr. 350, razem mr. 1754; bud. mur. 17, zdrz.
11; płodozmian 10 i 18-polowy. Fol. Odpadki
al. Mostki gr, or. i ogr. mr. 208, łąk mr. 89,
nieuż. i plące mr. 4, razem mr. 501; bud.

z drz, 7. Fol. Szyszki gr. or. i ogr. mr. 36,
łąk mr. 49, lasu mr. 880, nieuż. i place mr.
58, razem mr, 973; bud. z drz, 1l. WŚ N. os,
106, z gr. mr, 1045; wś Grudek os. 12, z gr.
mr. 163; wś Szyszki os, 6, z gr. mr. 7/2; wś  
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Łąkietka os. 3, z gr. mr. 53; wś Stara Ow-
czarnia os, 2, z gr. mr. 29. Br. Ch.

Nakło, wś, pow. przemyski, 19 kil. na płn.-
wsch. od sądu pow. w Przemyślu, 9 kil. na
płn. od urz. poczt. i st. kol. w Medyce. Na
płd. leży Buców i Pozdziacz, na zach, Walawa,
na płn.-zach. Dusowskie chałupki (część Du-
sowiec), na płn. Stubno, na wsch, Starzawa
(pow. mościski). Wschodnia część obszaru ba-
gnista, Przepływa ją dopływ Wiszni Sanowej,
przychodzący z Bucowa a płynący na płn.-
zach. do Stubna. Bieg tego potoku pogłębiono
(stąd nazwa Bucowski kanał), celem łatwiej-
szego odpływu wód. Zachodni kraniec wsi
oddalony o 1 kil. od praw. brz. Sanu. W środ-
kowej części, bliżej granicy płn., leżą zabudo-
wania wiejskie, na płd.-zach. od nich fol. Ada-
mówka przy drodze gminnej ze wsi Pozdzia-
cza do Barycza nad Sanem. Fol. ten jest pa-
miątką dziedzictwa Adama Węglińskiego, któ-
ry w 1803 r. w części swej ten nowy folwark
założył, Średnia wyniosłość obszaru czyni
195 m. Własn. więk. ma roli or. 446, łąk i
ogr. 144, past. 345 mr.; własn. mn. roli or.
443, łąk i ogr. 124, past, 25 mr. W 1880 r.
było 549 mk, w gminie, 104 na obsz, dwor.
(między nimi 32 obrz. rz.-kat.), Par. rz.-kat,
w Stubnie, gr.-kat. w Pozdziaczu. We wsi
jest cerkiew pod wez. ś. Szymona i szkoła
etatowa 1-klasowa. Lu, Dz,

Nakło, niem. Nakel, miasto nad rz. Notecią
i kanałem Bydgoskim, pow. bydgoski. Leży
śród płaszczyzny, w glebie gliniastej. W 1881
r. miało 6035 mk., z których 2945 ew., 2157
kat. i 910 żyd.; blisko 2000 Polaków. W 1871
r. było: 328 dm., 5454 mk,, 2785 ew., 1677
kat., 9 chrześcian innego wyznania, 982 żyd,,
1024 analf. Głównem zatrudnieniem mieszkań-
ców jest handel zbożem, drzewem, masłem,
Siedziba komisarza obwodowego, urzędu pobo-
rowego. Sąd okręgowy należy do sądu zie-
miańskiegow Pile. Kościół ewang. należy do
dyec. łobżenickiej; kościół katol. par. do dek.
nakielskiego; synagoga, gimnazyum filolo-
giczne, kilka szkół elementarnych, towarzy-
stwo pożyczkowe, młyn parowy, fabryka ka-
mieni młyńskich, kiszek, odlewnia żelaza, fa-
bryka maszyn, fabryka serów, 2 cegielnie
parowe, 2 piece do wypalania wapna, zakład
gazowy. Urząd poczt, 1-szej klasy, st. tel.
w mieście, st. kolei żel. na linii Piła-Byd-
goszcz i Toruń Wystruć; poczthalterya, pocz-
ta osobowa z N. do Sempelborka, z N. do Wą-
growcą 1 z N. do Gniezna; poczta listowa do
Mroczy, do Dębionka i do Slesina. Gościniec
prowadzący z Królewca do Berlina przerzyna

N.; 2) gośc, z N. do granicy pow. szubińskie-
go ku Kcyni; 3) gość. N. do Mroczy. N. wr.
181] miało 260 dm., 1172 mk.; w r. 1831 by-
ło 234 dm., 2138 mk., 920 kat,, 610 ew., 608
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żyd.; w r. 1837 było 2320 mk., 1533 chrześc,,
187 żyd. Jest to osada starożytna, dawny
gród Słowian pomorskich, W XI i XII w.
była groźnądlaPolski, gdyż Pomorzanie, ma-
jąc tu punkt oparcia, najeżdżali granice Wiel-
kopolski. Władysław Herman postanowił zni-
szczyć tę niebezpieczną kryjówkę, podstąpił

"r. 1092 pod N., przypuścił szturm, ale do-
znawszy dzielnego oporu, próbował głodem
zmusić załogę do poddania. Pomorzanie zaś
podstępem wywiedli hufce królewskie z obozu,
wpaali do niego, bogate łupy zdobyli, a ma-
chiny do nowego szturmu przygotowane spa-
lil. Zima nadchodzącą i waleczność Pomo-
rzan zmusiły nakoniec Władysława Hermana
do odwrotu, Bolesław Krzywousty odbył
szczęśliwszą wyprawę; jakkolwiek N. było
już wówcaas ludną osadą, przez położenie i
sztukę nader obronne. Król z pod Kruszwicy
wyruszył i otoczył N. Pomorzanie prosili
o dwutygodniowy rozejm, na co Bolesław się
zgodził, Skorzystali z tego czasu, zebrali do
40,000 ludu, który skrycie gromadził się pod
Nakłem. Nagle, w dzień ś, Wawrzyńca r. 1109,
gdy Polacy byli zajęci nabożeństwem, a czas
rozejmu jeszcze nie upłynął, ujrzano zewsząd
nieprzyjaciół, Popłoch ogarnął wojska kró-
lewskie, ale Pomorzanie nie umieli z tej szczę-
śliwej dla siebie chwili korzystać i dali czas
do zebrania szyku hufcom Bolesława. Król
stanął na czele jednego i uderzył z czoła,
Skarbimir obszedł z tyłu; Pomorzanie zwró-
ciwszy całą uwagę na chorągwie Bolesława,
przez Skarbimira zostali złamani. Poczęła się
straszliwa rzeź, gdy hufce polskie do grodu
się wdarły. Do niewoli zabrano przeszło 8000
ludu z żonami i dzieómi i rozsiedlono ich na-
stępnie po kraju. Długosz wspomina, że za
jego czasów wyniosła mogiła przypominała
krwawą bitwę. Król oddał Pomorze Nwięto-
pełkowi, który się był odznaczył w tym bo-
ju; ale ten zapragnął dla krainy niezależności
i wypowiedział królowi posłuszeństwo. Bole-
sław obległ N, i trzy miesiące napróżno sztur-
mował, Swiętopełk obawiając się nareszcie,
że ulegnie przemocy, prosił o pokój, przysłał
bogate dary i syna swego w zakład oddał,
Król przyjął podane warunki, ale Swiętopełk
ich nie dopełniał. Dla czego Bolesław powtór-

_ nier. 1156 ruszył pod gród i wtedy obrońcy
po długiem jeszcze oporze się poddali. Odtąd

_N. należało do państwa polskiego i przeszło
na własność książąt kujawskich. W XIII w,
ponowiła się walka książąt wielkopolskich
z książętami pomorskimi o zamek nakielski.
Przez czas niejaki nawet książęta pomorscy
80 znowu opanowali, a nawetr. 1255 Wielko-
polanie odstąpili od oblężenia nie mogąc zdo-
być warowni. „Byłe to, jak się Bielski wy-

'  raża, miejsce twarde ku zdobyciu”. Włady-  
ż Paa PYZIAK 5d
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sław Łokietek nadał miastu r. 1299 prawo
magdeburskie jako książę sieradzki, kujaw-
ski, łęczycki i pomorski, Gdy został królem,
zawarł w N. dnia 18 czerwen 1325 r. przy-
mierze z Warcisławem, Ottonem i Barnimem,
książętami pomorskimi, przeciw Krzyżakom i
wszelkim nieprzyjaciołom. W r. 1330 Krzyżacy
zdobyli i spalili N.; wkrótce potem Kazimierz
Wielki zamek przebudował i opasął murem i
wałem. Według regestr. pobor. z 1578 r. N.
miało: 25 łanów kmiecych, 3 sołtysich, 4 wój-
towskich, 4 puste, 5 osadników (inquilini), 3
dzierżawców propinacyi, 4 młyny (Rudki,
Bielowski, Zagrobki i Zabrany o 2 kołach),
29 rzemieślników, 13 rybaków, folusz, Za
panowania Jana Kazimierza, Szwedzi miasto
opanowali i w gruzy zamienili. Odtąd miasto
chociaż było powiatowem i grodowem, już się
nie podźwignęło. Powiat nakielski należał do
województwa kaliskiego, miał starostę grodo-
wego i kasztelana miejscowego. Pierwszym
kasztelanem mniejszym nakielskim od cza-
su Augusta II był Kąsinowskir. 1737 a osta-
tnim, Zakrzewski Władysław r. 1788, Część
powiatu za Notecią, stykająca się z wojewódz-
twem pomorskiem, nosiła nazwę „Krainy,
część zaś południowa od wieków nazy wała
się i nazywa dotąd „Pałukami*, W XVI w.
powiat nakielski miał 56 mil kw, obszaru i
posiadał 10 miast, 41 parafii i 173 wsi, Od
13 września 1772 r. przeszedłszy pod pano-
wanie pruskie, powiat nakielski stanowił oso-
bny okrąg (Kreisamt), Dek. nakielski, archi-
dyec. gnieźnieńskiej obejmował (1873 r.) w pa-
rafiach Dębowo, Grlesno, Kosztowo, Krostko-
wo, Miasteczko, Morzewo, N., Sadki, Śmieło-
wo, Wyrzysk i Wysoka 16714 dusz, Parafia
N. 2525 dusz. Nakielskie starostwo grodowe
podług lustracyi z r. 1662 obejmowało: msto
N. z wójtostwem i wsie: Olszówka, Sządki,
Lubaszcz, Karniowo, Cietrzewica i Polikno.
Wr. 1771 posiadał je Kacper Rogaliński,
opłacając zeń kwarty złp. 58 gr. 19. a hyber-
ny złp. 1225 gr. 22, M. St,
Nakło 1.) niem. Nacło, 1532 Nackeł, dobra i

wś, pow. bytomski, odl. 2 mile od Bytomia,
a '/ą m. na wschód od Tarnowie, Wznies, 948
stóp npm, Na obszarze dworskim mieści się
okazały zamek, wzniesiony około 1860 r.
przez hr. Hugona Henckel von Donnersmark
na letnią rezydencyą. Posiadał on tu sławną
stajnię koni wyścigowych i urządzał główne
na Szląsku wyścigi konne. Obszar dworski
ma 850 morg. ziemi. Wśma 11 gospod., 9
zagrod., 57 komorn. 611 mr, ziemi i szkołę
katol, Już w XVI w. (0d 1540) istniały tu
liczne kopalnie rudy ołowianej a obecnie do-
bywa się ruda żelazna. 2.)N,, niem, Nachkel,
w 1861 r. Nakeł, wś, pow. opolski, par. Ra-
schau, odl. 2 */, mili odOpola, przy drodze bi-
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tej do Wielkich Strzelców, posiada szkołę kat.,
14 gospodarzy, 7 komorn. i 16 innych kate-
goryi mieszkańców, do których należy 882
mr. roli, 56 mr. łąk, 31 mr. ogrodów i dróg,
183 mr. nieuż, Br. Ch.
" Nakło 1.) niem, Nakeł, według wizyt. Gnie-
wosza z r. 1649 Maklia, według Madaliń-
skiego z r. 1686 Nakła, wś włośc., pow. kar-
tuski, st. p. Wygoda, par. kat. i okr. urz. sta-
nu cywiln, Parchowo o 1 milę odl., par, ew.
Wielki Pomejsk, w pow. bytowskim, Szkoła
kat. w miejscu. Odl. od m. pow. 6 */, mili, od.
Kościerzyny 3 mile, zawiera 16 gburskich po-
siad. 14 zagród, 5050 mr. obszaru. W 1868
r. było 424 mk., 356 kat., 48 ew., 3 żydów,
21 dysydentów, 51 domów. W 12583 roku
potwierdza biskup kujawski Wolimir kościo-
łowi w Parchowie dziesięciny ze wsi Nakła
(ob. Perlbach: P. U. B., stronica 127). Od
1881 r. należało N. do wójtostwa mirachow-
skiego; było za czasów krzyżackich osadzone
na prawie polskiem, płaciło czynszn 12 skoj-
ców (ob. Zeitschs. des Westpreuss, Gresch, Ve-
veins 1882, str. 130, zeszyt VI). Za czasów
Rzplitej należało N. do starostwa mirachow-
skiego, W 1649 r., gdy Gniewosz. wizy-
tował tę okolicę, było 12 poddanych i 2 soł-
tysów; dawali mesznego po 1 korcu żyta i ty-
leż owsa, a na gwiazdkę po 14 grosza. 2.) N.,
niem. Nackel, miejscowość w pow. słupskim,
8.) N., niem. Anclam al. Anklam, mto powiato-
we w Pomeranii, w pobliżu lewego brz. Odry,
nad spławną Pienią (Peene), pod 539 51' płn.
szer. i 319 22 wsch. dług. Gleba w okolicy
gliniasta i piaszczysta, spoczywa na mulistym
gruncie; wskutek wody zanieczyszczonej przez
szczątki gnijących roślin, panują tu często epi-
demie. Wieczorami po nad miastem często two-
rzy sięmgła, nieprzyjemną woń wydająca, po
niem Seedaag zwana,W 1885 r. 12,341 mk. pra-
wie wyłącznie wyzn. ew. Trudnią się handlem
zbożowym, rolnictwem i żeglarstwem; Niem-
cy nazywają nawet N. Małym Szczecinem
(KI. Stettin). Wywóz zboża do Anglii i Ame-
ryki, liczne browary, rozległe kopalnie torfu.
N. jest st. kolei berlińsko-stralsundzkiej, ma
gimnazyum, wyższą szkołę dla chłopców i
dziewcząt, 2 konsulaty: duński, portugalski,

filią banku państwowego, szkołę wojskową,
batalion wojska, landraturę, budowniczego
powiatowego, urzędnika katastrowego, urząd
nadbrzeżny, dyrekcyą ziemstwa kredytowego,
zakład karny dla niewiast. Poczty osobowe
idą do Lassani Treptow. Ozdobą miasta są
starożytne domy i dwa kościoły: św. Mikoła-
jai N. M. Panny w stylu ostrołukowym, w

drugiej połowie XIII w. zbudowane.
starożytnem, przez Słowian założonem miastem,
Wwojnach pomorsko-polskich wiele ucierpia-
ło. Między r. 1184 a 1191 osiadło tu wielu

N. jest |8 
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sukienników z dolnej Saksonii, przez co mia-
sto przyszło do znacznego dobrobytu. W 1319
r. należy do żwiązku hanzeatyckiego. W 1384
r. zniszczył pożar większą część miasta; w r.

1387 zamordowali zbuntowani rybacy wszy-
stkich radnych miasta na ratuszu. W 30-
letniej wojnie oblegało N. wojsko cesarskie;
w 1620 r. zdobyli je Szwedzi, a generał Gal-
las r. 1687 daremnie usiłowałich stąd wy-
rzeć, W wojnie północnej zajęli je Nasi r.
1715. Tutejsze fortyfikacye zostały r. 1762
zniszczone. Powiat nakielski ma 12 mil kw.
obszaru i 31,231 mk, (1885 r.). Kś. Fr.

Nakły, wś szlach., pow. ostrołęcki, gm. Na-
kły, par. Ostrołęka. Posiada urząd gminny i
489 morg. obszaru. W 1827 r. 18 dm,, 96
mk. N. gm. ma 2,225 mk., rozl. 7,326 mr.;
sąd gm. II okr. i st. pocz. Ostrołęka o 5 w.
W skład gm. wchodzą następujące miejscowo-
ści: 12 wsi czysto szlacheckich: Białobrzeg-
Dalszy (Sopoty), Dobrołęka-Maćki, Zebry-
Grzymki, Ź,-Ostrowy, Ź.-Pieczyska, Z.-Sław-
ki, Ż.-Starawieś, Ż.-Żabin, Kruki Nakły, Ol-
szewo-Borki i Stępna-Stara; 4 wsie z ludno-

Ścią mieszaną szlachecką i włościańską: Biało-
brzeg-Bliższy (Kieble), Dobrołęka Stara, Drę-
żewo i Zebry-Wierzchlas, oraz 3 wsie wło-
ściańskie: Grabowo, Kordowo i Nożewo,
Na Kobyli, wzgórze lesiste, pod 48? 56' 40”

płn. sz. a 41? 9' wsch. dłg. od F., na płd. gra-
niczy Hrebenowa, w pow. stryjskim, na lew.
brz. rz, Oporu i na lew. brz. dolnego biegu Ko-
bylca, dopływu Oporu. Wznies. 693 m.
Na Kogutach, ob. Koguty.
Nakol, wś nad rz. Wisłą, pow. sandomier-

ski, gm, Tursko, pow. Niekrasów, odl. 33 w.
od Sandomierza; ma 23 dm., 116 mk., 130 mr.
ziemi włośc.
Na Kolanie, podmokłe pastwisko (225 m.

npm.) w zach. stronie Machnowa, pow. Rawa
ruska.
Na Kołtonie, karczma w T>porzysku, pow.

myślenicki. Br. G.
Nakomiady al. Nakomady. niem. Eichme-

dien 1.) wŚ i dobra rye. ze st, p. na Mazurach,
pow. ządzborski, nad rz, Guber, 10 klm. napłd.
wsch. od Rastemborka, w górzystej okolicy;
w pobliżu duże bory. Ma 625 mk. ew., trud-
niących się rolnictwem i hodowlą bydła; 3 ce-
gielnie. Do Rastemborka dochodzi poczta
posłańcowa. Dobra ryc. obejmują 956'13 ha,
mianowicie 450*9 ha roli orn. iogr., 230:8 łąk,
19'1 pastw, 266,4 lasu, 17:43 nieuż.; czysty
dochód z gruntu 9,200 mrk. Tutejszy okr. urz.
stanu cywiln, liczył 1880 r. 1552, 1882 mk., u-
rodziło się 59 dzieci, umarło 54 osób, zawarto
małżeństw. Za czasów krzyżackich r. 1402

dawali dannicy w N. od każdej włóki czynszu
1/, grzywny i2 kury i czynili tłokę (ob.
Kętrz, O ludn. pol., str. 2741 276). Dawniej
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siedzieli tu Prusacy (tamże, str. 235). R. 1402
odnawia Ulryk v. Jungingen, komtur baldzki,
Tylowi Lew (Tyle Lewe) przywilej na 70
włók w Nakomiadach, który wystawił ś. p.
Konrad hr. Kibnrg (1392—96) i wyznacza dla
sołtysa dziesiątą włókę, a dla prob. 4 wł.
W 15839 r. mieszkają w N. nieomal sami Polacy
(ob. Kętrz. O ludn. pol.). 2.) N., wś, pow.
ządzborski, st. p. Rastembork, Kś. Fr.
Na Komin, szczyt w płn.-zach. ramieniu

Hawrania, w Tatrach bielskich, od strony
Zdżaru, ma 1,999 m.
Na Końcu 1.) grupa domów w Arłamow-

skiej Woli, pow. mościski. 2.)Na K., fol.
_ na obsz, dwor. Czyszki, pow. samborski,

Na Kończy, lesiste wzgórze (263 m. wzn,,
znak tryang.), pod 499 58' 30” płn. szer. a 409
58/ wsch. dłg. od F., w płd.-zach, stronie wsi
Lubienie, pow. jaworowski.
Nakonowska Wola, w spisie urzęd. Naki-

jonowska Wola, wś, pow. włocławski, gm. Smi-
łowice, par. Kowal. Ma 188 mk., 710 mr.
ziemi dwor. i 194 mr. włośc.
Nakoneczne, przedm. miasta pow. Jawo-

rowa, zajmuje zach. część obszaru.
Na Kontach, ob. Va Kątach.
Na Kopaniach, grupa domów w  Turzem,

pow. brodzki,
Na Kopaniu, folw. w Liszni, pow. droho-

bycki.
Na Kopany, grupa domów w Feniowie,

pow. brodzki.
Na Kopcach 1.) podmokłe pastwisko w

płn, stronie Ponikowie, w części wsi Kołpino,
pow. brodzki, Na płn. od niego leży Czarny
las. 2.) Na K., ob. Kopcy.
Na Kopcu, karczma w Kleczy Dolnej, pow.

wadowicki. Br. G.
Nakory, wś, pow. siedlecki, gm. Krześlin,

par. Suchożebry, odl. 12 w. od Siedlec; dm.
28, mk. 307. W 1827 r. było dm. 25, mk.
173. Fol. i wś N. rozl, mr. 925: grun. orn. i
ogr. mr. 424, łąk mr. 146, lasu mr. 278, past
i zarośli mr. 108, nieuż. i place m. 26. WŚ
os. 38, z grun, mr. 431. Br. Ch.
Na Koszarach, grupa domów w gm. Brzo-

skwini, pow. krakowski,
Nakot, rzka w gub. czernihowskiej, lew.

dopł. Desny, lew. dopł, Dniepru; płynie od
_Byłki i ramieniem przy ujściu łączy się z rze-
ką Sejmem; odlewa trzy stawy.
Na Kowalowej, ob. Kowalowa,
Na Kozaczyznie al. Krasna, karczma na

obsz. dworskim Ponikowicy Małej, pow.
brodzki.
Nakrasów al. Nekraszów, potok, powstaje

z połączenia się dwóch strug podleśnych,
w płd, stronie wsi Kobyłowłók, pow. trębo-
welski; płynie na płd, śródleśną łąką, mija
Papiernię, a przyjąwszy od praw. brz. bezi- 
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mienny potok z pod Młynisk, uchodzi na gra-
nicy Skomorosza i Tudorowa do Seretu z lew.
brzegu. Od zach. rozpościera się Czarny las
(316 m.) aod wsch. Zaryzy las (372 m.).
Długość biegu 67], kil. Br. G.
Na Kruszynie, karczma koło Turzy Wiel-

kiej, na obsz. dworskim Rachinia, pow. do-
liński,
Na Krzywuli, ob. Krzywula,
Na Krzywym 1.) wzgórze 365 m. wys.,

pod 419 50” wsch. dłg. od F. a 499 43' płn.
szer., w płn,-zach. stronie Starego Sioła, pow.
bobrecki. 2.) Na K., leśniczówka koło Sta-
rego Sioła, na obsz, dwor. Romanowa, pow.
bobrecki. 2.) Na K., grupa domów w Starem
Siole, pow. bobrecki. Im, Dz,

Naksztyszki 1.) wś, pow. wileński, w 2
okr. pol., gm. Podbrzeź, okr. wiejski Glinci-
szki, o 7 w. od gminy, 11 dusz rewiz.; należy
do dóbr Głlinciszki, Jeleńskich, 2.) N., zaśc.
szlach., pow. wileński, w 3 okr. pol., o 35 w.
od Wilna, | dm.,, 6 mk. katol, J, Krz.
Na Kuecoch, grupa domów w Olszanach,

pow. przemyski.
Na Kudzie; karczma na obsz. dwor. SŚmoli-

na, pow. Rawa ruska,
Na Kuziem 1.) karczma koło Birczy Starej,

pow. dobromilski. 2.) Na K., ob. Ześntówka
Jarzca,
Nakwascy, zaśc. nad bezim. dopł. Piere-

kałki, pow. miński, w 3 okr. pol. kojdanow-
skim, ma 5 osad; miejscowość mocno falista,
małoleśna. A. Jel.
Nakwasin 1.) dwie kol., fol. i wś, pow.

kaliski, gm, i par. Koźminek, odl. od Kalisza
w. 12; kol. dm, 23, mk, 187; wś dm. 22, mk,
285; kol, dm. 20, mk, 55, W 1827 r.20 dm,,
208 mk. Według Lib, Bea. Łaskiego (II: 9 i
68) N. należało już w początku XVI w. do
par. Koźminek, lecz z łanów kmiecych i fol-
warcznych płaciło dziesięciny kościołowi w
Rajsku, a proboszczowi własnemu tylko po
groszu z łanu. Była to wieś na prawie nie-
mieckiem; istniało w niej sołtystwo. Według

regestr. pobor. z r. 1579 N. było własnością
M. Lipskiego i miała 6 łanów kmiecych, |
zagrod. i 1 komornika (Pawiń. Wielk, I: 112).
Później, zapewne w XVII w., wznieśli tu
dziedzice N, kościół filialny, drewniany, pod
wezw. św. Rocha, który obecniejuż nie ist-
nieje. Fol. N.z wsią t. n. i wś Bogdanów
miał w 1866 r. rozl. mr. 1342: grun. orn, i
ogr. mr. 480, łąk mr. 343, pastw. mr. 168, la-
su mr. 143, zarośli mr. 142, nieuż. i place mr.
71. WŚN. 0s, 82, z grun. mr. 516; wś Bog-
danów os. 49, z grun. mr, 442. 2.) N. al.
Nakwasino, wś i folw., pow. płocki, gm, Świę-
cice, par. Orszymowo, odl. 30 w. od Płocka,
ma 25 dm., 396 mk. Na łące wsi Wilkano-
wa, należącej do dóbr Nakwasin, jest kopiec
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mający 286 stóp obwodu a 9 wysokości, Zda-
je się, żeto było miejsc palenia ciał zmar-
łych w epoce pogańskiej (ob. Bibl. Warsz.
1871, III: 103, 5), Folw. N. z wsią t. n. i
Główczynem rozl, mr. 813: grun. orn. i ogr.

- mr. 539, łąk mr. 40, pastw. mr. 34, wody mr.
8, lasu mr. 162, nieuż. i place mr. 33; bud. mur,
6, z drzewa 11; płodozmian 5i 14-polowy;
wiatrak. WŚ N. os. 35, z grun. mr. 180; wś
Główczn os, 18, z grua. mr. 27. Br. Ch.
Nakwasy, os, młyn, nad rz. Skierniewką,

pow. łowicki, gm. Nieborów, par. Bednary,
odl. 3 w. od Nieborowa. Młyn ten należał
do dóbr nieborowskich, leży w pobliżu tak
zwanego młyna Kapitulnego. R. Ocz,
Nakwasza, wś, pow. brodzki, I8 klm. na

płd.-wsch. od sądu pow. w Brodach, 3 klm, na
płn. od urz, poczt. w Podkamieniu koło Bro-
dów. Na wsch, leżą Popowce, na płd.-wsch.
Tetylkowce, na płd. Podkamień, na zach.
Czernica, na płn.-zach, Suchowola, na płn. Bu-
czyna, na płn.-wsch. gran.rossyj, (pow. kamie-
niecki), Płd. część wsi przepływa Ikwa, le-
wy dopływ Styru, Płynie ona zrazu od zach.
na wsch. tworząc granicę między N, a Podka-
mieniem i odlewając dwa stawki, a potem
skręca na płn.-wsch., płynie między zabudo-
waniami w N, i skręcając na płd.-wsch, wcho-
dzi do Tetylkowiec, Od lew. brz, przyjmuje
Ikwa w obrębie wsi maleńką strugę. Z płn.-
zach. krańców obszaru płyną małe strugi na
płn.-zach, od Suchowólki. Zabudowania wiej-
skie leżą w płd. stronie nad Ikwą. Na zach,
od nich leży grupa domów Lugasza al. Łoga-
szi, na płn.-wsch, leśniczówka i karczma My-
kitynki, dalej na płn. blisko granicy leży
folw. i karczma Wałowska, Do obszaru dwor-
skiego należy jeszcze Młyn pod Dworem, Sza-
basowa dolina (folw. i karczma) i Bindas (młyn
na płd.-wsch, krańcu, nad Ikwą, na granicy
Tetylkowiec), W zach. stronie wsi, blisko
granicy, na płn.-zach. od zabudowańwiejskich
wznosi się wzgórze Mogiła do 361 m. W stro-
nie płn.-wsch, leżą na płn, od Mykityńków
obszary zwane Zmarzcie (368 m.), Zwaryla
(301 m. na wsch., 309 m, na zach.), a na płn.
od nich Wałowska, lesista przestrzeń na wsch,
i zach, krańcu (szczyt 378 m.), Własn, więk,
ma roli orn. 581, łąk i ogr. 138, pastw. 228,
lasu 612; własn. mn. roli orn. 2,539, łąk i
ogr. 274, pastw. 278 mr. Gleba przeważnie
gliniasta, Są tu pokłady żółtej glinki far-
biarskiej, W r. 1880 było 1,237 mk, w gmi-
nie, 62 na obsz. dwor. (między nimi 460 obrz.
rzym.-kat. 820 gr.-kat., 19 wyzn, mojż.).
Par. rzym.-kat, w Podkamieniu, gr.-kat. w
miejscu (dek, brodzki, arcydyec. lwowska),
Do parafii należą Tetylkowce. We wsi jest
cerkiew pod wezw. św. Jerzego. Jestto staro-
żytny drewniany budynek, podmurowany. 
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Wedle podań miejscowych inapisu wyryte-
go na oddrzwiach wzniesiono tę cerkiew jeszcze
w 1,006 (2) r. Jest także szkoła etat. jedno-
klasowa, założona w r. 1859, z językiem wy-
kladowym ruskim, do której związku nałeżą
sqsiednie Tetylkowce i kasa pożyczk. gminna
z kapit, 116 zł. a. w. Ludność wyrabia pięk-
ne koce z wełny owczej, farbowanej na czer-
wono, niebiesko i żółto. Na Ikwie są 3 mły-
ny wodne o 6 kamieniach, 2 folaszach do bi-
cią sukna i 2 stępach do prosa, W obrębie
wsi wznoszą się trzy nagie wzzórza, kształtu
piramidalnego, a na szczycie jednego z nich
usypana mogiła (ob. Trudy perwago archeo-
log. zjezda w Moskwie, 1869, t. I, Moskwa,
1871, str. 241). Wzgórza te noszą nazwę Ma-
kutry (ob. Stupnieki, Geogr. Gral.), a według
podania obozował na Średniej z nich han Ta-
tarów, rozsyłając stamtąd dziez na rabunek.
W Bielowskiego Dzienniku podróży z r. 1838
(Rkp. Ossol. N 2,389, str. 52) czytamy: „Był
w N. zamek, w którego jednej cząstce mieszką
dzisiejszy właściciel. Lochy wszędy widać
pozawalane. Od wsch, i płd, warowała go
Ikwa, z innych stron wały i fosa, W zach.
stronie jadąc od Brodów widać t. zw. mogiłę
tatarską (w której wedle podania pochowano
hana tatarskiego), Przez pole nakwaskie
ciągnie się rów szeroki aż do rossyjskiej gra-
nicy. Pochodzi on z bardzo dawnych czasów
i tworzył zapewne miedzę graniczną. W pod-
kamienieckich papierach fundacyjnych ma być
wzmianka o Nakwaszy. Zamek należał nie-
gdyś do (etnerów i był podobno przez nich
założony.* Według Siarczyńskiego (Rkp.
Ossol. M 1826) stoczono tu bitwę w r. 1709
między wojskiem rosyjskiem a polskiem pod
wodzą Sapiehy, trzymającego za Stanisławem
Leszczyńskim. Obie strony przypisywały so-
bie zwycięztwo. W. N. znalazł pewien wło-
ścianin, dobywając studni medalik mosiężny,
wielkości talara, z napisem na jednej stronie:
„„B (eatus) Joannes de Britto M (artyr) S (ocie-
tatis) J (esu); z drugiej strony; „B (eatus) An-
dreas Bobola M (artyr) $ (ocieratis) J (esu)*.
Pod ręką, na której oparta jest hostya, podpi-
sano: „Alean*, (Przegląd bibliograficzno-ar-
cheologiczny, 1881, t. I str. 415). Lu, Dz.
Nalaben, ob,Nallaben,
Na Lasowych, Zasowa.
Nalegau al. Nallgau, niem., wś, pow. we-

lawski, st, p. Taplacken, okr. urz. stanu cy-
wiln. Weissensee.

Nalenz (niem.), ob. Nałęcz.
Na Lenii 1.) szczyt górski lesisty, w pow.

wadowickim, na obszarze Łękawicy. 2.) Na
L., leśniczówka na.obszarze dworskim Strze-
lisk Nowych, pow. bobrecki,

Nalepa, kol., pow. wieluński, gm. ipar.
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Czastary, odl. od Wielunia w. 22; dm. 6,
mk, 51.

Nalepki, grupa domów w gm. Straszydło,
pow. rzeszowski. BIG:

Nalepy z Sokalem, dwie małe grupy domów,
na samej granicy królestwa polskiego, w pow.
niskim, z których pierwsze naprzeciw Momot
w król. polsk. skupiają się na lewym brzegu
potoku Bukowego, drugie od nich o 6:5 klm.
na płd.-wsch,, także na granicy, między Maj-
danem Jarocińskim, Jerzem i Mostkami. Oby-
dwie grupy chat otacza do okoła szpilkowy
las, zwany dawniej puszczą Sandomierską. 0-
bydwie osądy leżą w pogranicznym pasie
ełowym i należą do par, rzym.-kat, w Kurzy-
nie, a urz. poczt. w odl, o 16 klm. Ulanowie.
 Szemat, duch. podaje w N. wraz z Mostkami,
Deputatami i Jerzem 597 rzym,.-kat. Mac.

Nalesie, ob. Zasowce.
Naleśniki, wzgórze lesiste, we wsch. stro-

nie Koniuszek Sieniawskich, w pow. rudec-
kim, nad granicą chłopczycką, między Strwią-

żem (od płd.) a Łącznym pot. (od płn.), pod
41? 4” wsch. dłg. g. F., a 4993977 płn. sz.
g. Wznies, 319 m. npm, Miejsce znaku tryang.
Na Leszczynie, karczma na obsz, dwor.

Dalnicy, pow. żółkiewski.

Nałewajka, wś nad rz. Taszłykiem, pow.
bałeki, gm. Trojanka, par. Hołowaniewskie,
o kilka w. odległa; 57 dm., 761 mk., 1172
dzies, ziemi włośc., 892 dzies. dworskiej, 52
dzies, cerkiewnej; cerkiew pod wezw. św. Mi-
chała. Własność niegdyś Potockich (scheda
Włodzimierza syna Szczęsnego), dziś Hudym-
Lewkowicza. Dr. M,

Nalewajki, zaśc., pow. święciański, w 2
okr. pol., gm. Zabłociszki, okr. wiejski Szwin-
ta, o 5 w.od gminy, 10 dusz rewiz.; należy
do dóbr skarbowych Konciarzyn.
Nalewajków, ob. Naliwajków.
Nalewajkówka, wś u źródeł pot. Pocze-

pino, pow. kijowski, o 5 w, na zachód od Ma-
, karowa, ma 766 mk,, 4,872 dzies, ziemi; cer-
kiew drewniana pod wezw. św. Mikołaja,
wzniesiona w r. 1845 przez dziedziczkę Soro-
czyńską, na miejsce dawnej, o której wzmian-
kowano w wizycie dziekana chwastowskiego
z 1746 jako o świeżo odnowionej. Osada sta-

' rożytna, o czem świadczą mogiły dawne,
znajdujące się na polach, oraz kilka uroczysk,
z niezrozumiałemi nazwami, jak: Kidnica, Na-
duchy, Demianowskie. Siedziba niegdyś ro-
dziny małoruskiej Naliwajków, należała do
dóbr Makarowskich. W 1830 r. sprzedana przez
Ksawerego Pawszę, Soroczyńskiemu, przez
tego zaś w 1845 pułk, Czesnok, który w 1861
r. ustąpił ją Sinielnikowowi. J. Kre,

Nalewajkowszczyzna, dobra w połockiem,
| około 1682 r. należały do Jana i Katarzyny  

z Stąbrowskich Podbipiętów, sędz, ziem po-
łockich.

Nalewitz (niem.), ob, Vałiwiec.
Naliboki, mko, wś i dobra nad rz. Łebieża-

dą, pow. oszmiański, w 4 okr. pol., gm. i okr.
wiejski w miejscu, o 106 w. od Oszmiany a
156 w. od Wilna, Podług Pamiat, kniżki
mko N. ma 283 mk. (100 męż. i 138 kob.),
podług Korejwy 111 dm, 2342 mk., według
nowszych spisów miejscowości 115 dm., 2465
mk, (12 prawosł., 2358 katol. i 95 żydów);
znajduje się w niem kościół kat. paraf, dre-
wniany, pod wezw. Wniębowzięcia N. M. P.,
szkoła żydowska, zarząd gminy, sąd gminny
i szkoła ludowa. Położone wśród obszernych
lasów, w których znajdują się wielkie pokła-
dy wybornej rudy żelaznej, N. słynęły na ca-
łą Litwę hutą żelazną. Obecnie znajduje się
w dobrach nalibockich duża fabryka maszyn
oraz fabryka wyrobów żelaznych kutych i la-
nych na folw. Kletyszcze al. Kleciszcze (ob.),
dochód roczny której wynosi około 44,000 rs.
Dobra N. nabył w 1555 r. od Szemiottów i Za-
wiszów Mikołaj Czarny Radziwiłł. Należały
one później do ordynacyi nieświeskiej i drogą
wiana przeszły do ks, Wittgensteinów; od r.
1881 własność ks. Hohenlohe Schillingsfuerst.
Zanim wybudowano kościół wN. była tu kapli-
ca, przy której przez ordynatów nieświeskich
utrzymywany był kapłan obrz. łacińskiego.
Pierwszy kościół z drzewa zbudował w r.
1686 Albrecht Stanisław Radziwiłł, kanelerz.
Pleban oprócz pensyi pobieranej z ordynacyi
nieświeskiej, miał sobie początkowo wydzielo-
ne pola i łąki, jako tymczasowy fundusz.
W 1655 r. ks. Albrecht uczynił wieczysty
zapis dla kościola nalibockiego, Pierwotny
ten kościół, z niewiadomych przyczyn zrujno-
wany został i na jego miejsce w 1699 r.
wzniesiony został przez Radziwiłłów  teraź-
niejszy kościół, który w 1704 r. konsekrował
biskup wileński Konstanty Kazimierz Brzo-
stowski, Kościół ten kilkąkrotnie był odna-
wianyi restaurowany kosztem ks. Radziwił-
łów, ostatni raz w r. 1829; obecnie kościół a
zwłaszcza plebania wymagają gruntownego
odnowienia. Paraf. kat., dek. wiszniewskie-
go, ma 4,344 wiernych (2,113 męż. i 2231
kob.). . Gmina N. należy do 3 okr. pokoju do
spraw włośc. w Wiszniewie i do 4 rewiru po-
wołanych do służby wojskowej z pow. osz-
miańskiego w m. Wołożynie, składa się z 38
okr, wiejskich (Naliboki, Prudy i Pilnica) i
liczy 23 wsie, 404 dm. i 3,628 włościan.
W skład okr. wiejskiego wchodzi mko N. i
wsie: N., Nestorowicze, Jankowicze, Krecze-
ty i Jurydyka, razem 784 dusz włośc, uwłasz-
czonychi 14 b. włośc. skarbowych. Wś N. ma
14 dusz rewiz. J. Krze,
Nalibówka, rzeka w pow. nowogródzkim i
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lidzkim, bierze początek w lasach okolicy wsi
Małe Korpysze, płynie w kierunku zach. koło
wsi Zdanowicze, Zieniewszczyzna, Krywono-
gi, Nalibówka, gdzie ma młynek, po za Nali-
bówką toczy swe wody przez lesiste odludne
moczary i wkroczywszy w pow. lidzki, łączy
się z Krzemieszówką, a za wsią Pudzin wpada
do Niemna od lew. brz,; długość biegu około
28 w.. W czasie wód wiosennych z okolicz-
nych lasów Nalibówką spławiano drzewo do
Niemna, A. Jel,
Nalibówka, wś nad rz. t. n., pow. nowo-

gródzki, w | okr. pol. niehniewickim, gm,
Wsielub; ma 19 osad pełnonadziałowych; mły-
nek; miejscowość od zachodu równa, od płd.
lesista; grunta wyborne, wzgórkowate.
Nalidziszki1.) wś, pow. wileński, w 5

okr. pol., gm. Rukojnie, okr. wiejski Bros-
kowszczyzna, o 8 w. od gminy, 8 dusz rewiz.;
należy do dóbr skarb. Świrany, 2.) N., zaśc..
pow. wileński, w 6 okr. pol., gm. Góra, okr.
wiejski Lajbiszki, o 28 w. od gminy, 3 dusz
rewiz. (żydzi rolnicy); należy do dóbr skarb.
dwirany. i
Na Linii, leśniczówka na obsz. dwor. Boło-

żynowa, pow. brodzki.
Nalińka, jezioro w pow. dzisieńskim, na ob-

szarze folw. Miory 2-gie, Doboszyńskich.
Na Lipach, grupa domów na obsz. dwor.

Mielnicznego, pow. turczański,
Na Lipowcu, karczma w płn. stronie Pu-

kienicz, w pow. stryjskim; przy gościńcu wio-
dącym ze Stryja do Mikołajowa,
Na Lisie, część Olszanicy, pow. jawo-

rowski,

Na Lisku, grupadomów w Jazowie Nowym,
pow. jaworowski,

Naliszeczki, folw. do dóbr Degul, pow. wił-
komierski, par. Uciany, własność hr. Plate-
rowej,

Naliszki 1.) dwór, pow. wiłkomierski, par.
Uciany, o 14 w. od st. poczt, Uciany, a o 2
w. od szosy warszawsko-petersburskiej odle-
gły. Należał niegdyś do klucza uciańskiego
hr. Strutyńskich, w r. 1849 został oddany
Kuchcińskiemu, który w 1850 r. testamentem
zapisał Antoniemu Hoppen, ten zaś w 1854 r.
sprzedał Konstantemu Mingielewiczowi, od r.
1863 zostaje prawem sukcesyi w posiadaniu
braei jego Stanisława, Adama iMikołaja, Z
których dwaj ostatni, po rozdziale nastąpio-
nym w 1868 r., części swoje w 1879 r. sprze-
dali włościanom; w posiadaniu Stanisława
Mingielewicza zostaje 8 włók ziemi w glebie
pszennej, łąk obfitość. Pod nadział włościa-
nom odeszło 400 dzies, ziemi. 2.) N. Muro-
wane, dwór nad jeziorem, pow. wiłkomierski,
par. Uciany; własność Ottona Łukaszewicza,
8') N. Drewniane, w spisie urzęd. Naniszki, dwór
nad jeziorem, pow. święciański, w 2 okr.pol.,  

Nał 891

gm. Kukuciszki, okr. wiejski Galiniszki, o 17
w. od gminy a 68 od Święcian, 1 dm., 15 mk.
katol.; dawniej Broniszów, obecnie własność
Bylwijusza Łukaszewicza. J. Ming.
Na Litwińcu, pole, w obrębie wsi Kopan-

ka, pow. kałuski,
Naliwajków, wś włośc., pow. konecki, gm,

Grodzisko, par. Radoszyce, odl. od Końskich
w. 20; dw, 31, mk. 201, ziemi 309 mr. W r.
1827 było dm. 13, mk. 85.

Naliwiec, niem. Nalłewótz, dawniej folw. do
Sumin należący, 1/ mili od Pol. Cekcyna, pow.
tucholski. W 1848 r. 7 kat, mk, Dziś nie
istnieje.
Nalłaben (niem.), wś w Warmii niem,,

pow. brunsberski, st. p. Melzak, okr. urz,
stanu cywiln. Peterswalde,

Nallgau, ob. Nalegau.
Na Lutewiskach, karczma na obsz, dwor.

Rudawki, pow. dobromilski,
Na Łanach, karczma koło Kupczego, na

obsz, dwor. Milatyna Starego, pow. Kamionka
Strumiłowa,
Na Łanie, część Sielca, pow. sokalski.
Nałanie, ob. Zana.
Nałany, wś nad jeziorem Dawiłas i Dawi-

wiłelis, pow. wiłkomierski, par. Sudejki.
Na Łazach, szczyt na obszarze Magóry

spiskiej, na płd, granicy wsi Folwark na Spi-
żu., Wznies. 1086 m.

Nałazy, zaśc. poleski, pow. ihumeński, w 3
okr. pol, berezyńskim, o 4 w. na płd. od wsi
Brodziec, ma 3 osady; grunta lekkie, miejsco-
wość mało ludna, A. Zel.
Na Łąkach 1.) al. na Tukach, grupa do-

mów w Jazowie Nowym, pow. jaworowski.
2.) Na Ł., grupa domów w Jazowie Starym,
pow. jaworowski.

Nałęcin al. Nałencin, kol., pow. gostyński,
gm. Duninów, par. Gostynin, ma dm. 12, mk,
58, gruntu żytniego mr. 96. W. W.

Nałęcz, folw. i młyn, pow. częstochowski,
gm. Mykanów, par. Borowno; folw. dm. 3,
mk, 14, ziemi 375 mr.; młyn dm, 1, mk. 8,
ziemi 15 mr. W 1827 r. było dm. 1, mk. 8.

Nałęcz, także Nałęż, niem. Nalensch, miej-
scowość wchodząca w skład gminy miastą
Jaworza (niem. Ernsdorf), w pow. bielskim,
odl. od miasta 11, godziny, liczy 198 mk.
(1860 r.). Jest tu piękna kaplica pod wezw
św. Jana Nepomucena, Ob. Jaworze (t.
III: 531). > Br. G.

Nałęcz, folw, do dóbr Żydowo, pow. gnieź-
nieński, nowozałożony w r. 1884.

Nałęcz, niem. Nałenz, wś, pow. chełmiński,
st. p, i szkoła M. Czyste, par. kat. W. Czyste,
'/, mili odl., ew. Chełmno; 42792 mr. obsza-
ru. W 1868 r. 15 bud., 6 dm., 45 mk., 3 kat,,
42 ew. N. należał dawniej do panien behedyk-
tynek w Chełmnie. W 1761 r. płacił Blar aren-

 



892 Nał

dy klasztorowi 208 zł. (ob. Fankidejski: Kla-
_ sztory żeńskie, str. 115). Kś. Fr.

Nałęcza, niem. Nalentscha, kol.,pow. chodzie-
„ski, 28 dm., 188 mk., wszyscy ew., 20 analf.
Poczta i gośc. Szamocin, tel. i st. kol, żel.
w Białośliwiu i w Chodzieżu. M, St,

Nałęcze, wś, pow. przasnyski, gm. Chojno-
wo, par. Przasnysz, odl. o 6 w., od Prza-
snysza, ma / dm. 50 mk, 215 mr. grun.
dobrego, 5 nieuż,
Nałęczów, st, kol. żel. nadwiślańskiej, za-

kłąd kuracyjnyi folw., pow. nowoaleksan-
dryjski (puławski), gm. Wąwolnica, par. Bo-
chotnica. Stacya zwana początkowoMiłocin,
od wsi, na której gruntach się mieści, odl. 143
w.od Warszawy, 21 w. od Lublina i 172 w.
od Kowla. W odległości 31/, wiorst od sta-
cyi leży zakład kąpielowy N., mieszczący
się na gruntach folwarku stanowiącego daw-
niej główny centr obszernych dóbr, należą-
cych do Małachowskich, którzy wzniosłszy
w końcu XVIII w. we wsi Szadurki okazały
pałac, nazwali nową rezydencyą wraz z zało-
żonym przy niej folwarkiem Nałęczowem (od
herbu swego). Jeszcze za Małachowskich
w początkach obecnego stulecia zwrócono u-
wagę na żródła żelazistej wody, wypływające
z pokładów wapiennych wzgórz tutejszych.
W 1816 r. Józef Celiński, prof, uniwersytetu
warszawskiego, dokonał rozbioru obu źródeł

'1 rezultaty swej pracy odczytał na posiedze-
niu 'Tow. Przyjaciół Nauk, a następnie ogłosił
drukiem w Roczniku Towarzystwa (t. XII z
1818 r.). Zachęcona przez to polecenie publicz-
ność, zaczęła przybywać tu dla kuracyi.
Wzniesiono wtedy przy źródle łazienki i zbu-
dowano dom, w którym przez dwa lata z rzę-
du ówczesny biskup chełmski Cieciszowski
przebywał dla kuracyi. Po 1830r. goście

- przestali tu uczęszczać i o źródłach zapomnia-
no zupełnie. Dobra N. przechodziły od Ma.
łachowskich (w 1840 r.) przez coraz to inne
ręce i uległy w końcu podziałowi na pięć czę-
ści. Dział obejmująey pałac i folw. Nałęczów
pozostał w ręku inżeniera Grórskiego, który
około 1878 r. wydzierżawił na 36 lat pałac,
park i przyległy obszar ze źródłami spółce
lekarzy, utworzonej z inicyatywy dra Fortu-
nata Nowickiego, dla urządzenia w N. zakładu
hydropatycznego i kąpieli żelazistych, Wa-
runki położenia i klimatu są tu przyjazne dla
takiego zakładu. N. leży śród wyżyny lu-
belskiej, wznoszącej się tu na 500 do 600 stóp
nad poziom morza i poprzerzynanej dolinami
i jarami wyżłobionymi przez strumienie dążą-
ce do pobliskiej Wisły Jedną z najpiękniej-
szych części tej nadwiślańskiej okolicy stano-
wi dolina Strypy al. Trypy, ciągnąca się od
Bochotnicy Kościelnej, sąsiadującej z N., do
ujścia rzeczki do Wisły, pod drugą Bochotni-  
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cą, leżącą przy drodze z Puław do Kazimie-
rzai posiadającą ruiny zamku Esterki. Lesis-
te wyniosłości, tworzące ściany tej doliny, na-
dają okolicy górski charakter; wielka liczba
strumieni, zdrojów, piękna roślinńość lasów,
obfitujących w drzewa liściaste, podnosi je-
szcze malownicze warunki położenia, Otwo-
rzony w 1880 r. zakład wodny szybko się
rozwinął i pozyskał sobie licznych gości, za-
pełniających w miesiącach letnich wszystkie
mieszkania, tąk zakładowe, jak i prywatne,
Pod względem wygody i elegancyi, tak w sa-
mym kurhauzie, urządzonym w dawnym pa-
łacu, jaki w licznych willach, zakład ten na-
leży do rzędu pierwszych w naszym kraju.
Wspaniała sala balowa, czytelnia, gabinety
dla dam, restąauracya mieszczą się wygodnie
iokazale w dawnym pałacu, posiadającym
prócz tego 22 pokoi gościnnych. Piękny  cie-
nisty park otacza dokoła pałac. Przy parku
tym nad stawem mieszczą się inne budowle

zakładowe: hotel o 50 pokojach, dom hydro-
patyczny o 32 pokojach i kilka innych. Wo-
góle zakład ma 146 oddzielnych pokoi. W ofi-
cynie pałacowej mieści się sala, służąca dla
gimnastycznych ćwiczeń i przedstawień tea-
tralnych, (U stóp góry, zwanej Armatnią,
w najniższej części parku, stoją okazałe ła-
zienki dla żelazistych kąpieli, z urządzeniem
dla hydroterapii. Do kąpieli żelaznych do-
starcza wody zdrój Celińskiego, dający do
100,000 garncy wody na dobę. Ciepłota wo-
dy wynosi 79R. Główne jej części składowe
są: węglan tlenku żelaza 0,034 grm., węglan
wapna 0,256, węglan magnezyi 0,075, chlo-
rek sodu 0,017, chlorek potassu 0,010 i krze-
mionka 0,034. Słabą stronę zdroju stanowi
brak kwasu węglowego. Obok domów za-
kładowych, głównie na terytoryum sąsiedniej
Bochotnicy, powstał cały szereg pięknych
willi prywatnych. W 1827r. N. miał 50 i
278 mk, Dziś liczba zabudowań i stałych mie-
szkańców, niewiele wzrosła zapewne, gdyż
w epoce Małachowskich mieścił się tu zarząd
dóbr, liczna służba dworska i folwarczna. Na-
stępnie istniała tu jakiś czas cukrownia i go-
rzelnia. Obecnej cyfry ludności nie znamy.
Szczegółów bliższych o zakładzie, środkach i
warunkach kuracyi dostarczyć może: „,Prze-
wodnik po N.*, wydany przez zarząd zakłądu
(Warszawa 1881 r.). Prócztego opisy N, i
widoki podały: Tygod, Ilust. (t. LLIz 1882 r.),
Kłosy (M 825) i Tygod. Powsz. O wodachw N.
pisali: dr. Talko (Graz. lekar., 1878), Nowieki
(Medycyna, 1881). „ Br. Ch.
Nałęczów 1.) wś, pow. konecki, gm. i par.

Końskie, odl. od Końskich 7 w., dm, 10, mk.
76, ziemi dwors. 54 mr. włośc. 101 mr.
Wchodzi w skład dóbr Końskie. W 1827 r.
było dm, 6, mk,59. 2.) N., folw., pow. kielec-
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ki, gm. i par. Piekoszów, odl. 6 w. od Kielc.
Ma pokłady kamienia wapiennego, piaskowca
i rudy ołowianej. Folw. N. rozl. mr. 205:
grunta orne i ogr. mr. 56, łąk mr. 18, zarośli
mr. 121, nieuż, i place mr. 10; bud. z drzewa
3. Folw. ten oddzielony od dóbr Podzamcze
 Piękoszowskie. | Br. Ch.

Nałęczyn, folw., pow. wągrowiecki, 4 dm.,
46 mk.; nal. do dom. i gm. Wiatrowa,
Na Łęgach 1.) młyn w Cisowie, pow. do-

liński. 2.) Na Ł., ob. Zęgź.
Nałęż, ob. Nałęcz.
Nałężewo, os., pow. inowrocławski, 1 dm,,

15 mk., wszyscy kat., 4 analf. Poczta, gośc.,
tel, i st. kol. żel. w Inowrocławiu.
Na Łominach, folwark w Dzikowie starym,

pow. cieszanowski, na płd.-zach. od zabudo-
wań wiejskich, na granicy Cewkowa,
Na Łucznikowskiem, moczarzyste past

wiska wśród lasu w Wolicy, pow. żółkiewski,
wznies. 208 m.
Na KŁuczuhach, niwy i podmokłe pastwi-

sko w płd.-wsch, stronie Poździmierza, pow.
sokalski.

Naług,
skim.
Na Ługach 1.) lesiste wzgórze w płd.-

zach. stronie Świdnika, pow. drohobycki, pod
49713'30” płn. szer.a 40050! wsch. dług. od
F, Wznosi się ono na samej granicy Łastówki
a szczyt jego dochodzi 716 m. 2.) Na Ł.,
grupa domów w Łastówce, pow. drohobycki,
Na Łukach, ob. Na Ząkach,
Nałuże, wś nad Seretem, pow. trębowelski,

8 kil. na płn.-zach. od Trębowli, o 4:5 klm.
na płn. od Strusowa. Obsz, dwor. 95, włośc.
794 m.; mieszk. rzym.-kat. 288, par. Strusów,
gr. kat. 262 par. w miejscu, obejmuje filię
Warwaryńce z 782 dusz, razem 1044 dusz,
dekanat trębowelski, dyec. lwow. Szkoła fil.
o I naucz. Są tu łomy kamienia wapiennego
oraz ciosu piaskowego i piaskowca tak zwane-
go trębowelskiego, który się daje łatwo w
płyty łupać i w kostki obrabiać. Browar na-
leżący równie jak pos, więk. do dóbr Stru-
sów, własność Włodzimierza hr. Baworowskie-
go. B. R.
Na Łysej górze 1.) niwy w płn,-wsch.

stronie Wólki Rosnowskiej, pow. jaworowski.
Tędy idzie droga z Jaworowa do Krakowca,
2.) Na Ł. g., niwa w pow. buczackim, w obrę-
bie wsi Leszczańce.
Na Magorcu dawny las na górze, w pow.

turczańskim, na obszarze Łomny,
Na Makierkach, pastwisko w płd. stronie

Bortnik, pow, bóbrecki,
Na Malinniku, nazwa niw i lasu, w płd.-

wsch. stronie Wrocowa, pow. gródecki,
Na Maniukach, karczma na obsz. dwor.

Załoziec, pow. brodzki.

część wsi Szczedrzyk, w pow. opol-
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Namasterski potok, potok górski, wy-
tryskający w obrębie gm. Boryni, w pow.
turezańskim z pod działu górskiego Jasiowca
(863 m.); płynie lasem Jasiowcem na północ
lwe wsi Boryni zlewa swe wody do potoku
Boryni, dopływu Stryja. Długość biegu 3
klm, Br, G.
Namejkście, wś, pow. wiłkomierski, par.

Uciany, należała do dóbr uciańskich, ma 15
dm., 72 mk., 365 dzies. ziemi włośćc. J. M.
Nameszke, pustka, w gm, Ordzowiany, hr.

spiskie (Węgry). Br. G.
Namesztó, ob. Namiestów,
Namety 1.) Ziseckie, karczma na obsz.

dwor. Liska, pow. kamionecki. 2.) N. Nie-
słuchowskie, karczma na obsz. dwor. Niesłucho-
wa, pow. kamionecki,
Na Mielniczkach, część wsi Manasterek,

w pow. brodzkim.

Na Mielnikach, grupa domów we wsi La-
szki Królewskie, pow. przemyslański,
Namierów, potok, wypływa na płd, stoku

wzgórza Brzeziny (407 m.) miejsce znaku
triang.), w wsch. części obszaru Złotego Po-
toku, w pow. buczackim; płynie przez tenże
obszar na płd., następnie przez część wschod.
obszaru gm, Kościelnik, wreszcie tworzy gra-
nicę gm. Kościelnik i Hubina z Mikołajówką;
po 6 kil. biegu uchodzi do Dniestru z lewego
brzegu. Br. G.
Namiestów, węg. Nómesztó, mto powiato-

we, w hr. orawskim, na lewym brzegu Orawy
Białej, która od strony płd.-zach. z obszaru
Jasienicy wpływa na obszar namiestowski,
przerzyna płd. jego część w kierunku płn., a
potem wschodnim i wchodzi, przyjąwszy od
pr. brz. Półhorankę, na obszar gm. Slanicy,
Północne ramię tej rzeki podpływa pod samo
miasto, Obszar płn. górzysty i po części lesi-
sty. Wznoszą się tutaj najdalej na północ
wierchy: Radykalnów (934 m.),Redykano-
wo (926 m.), Pełkówka (921 m.), Slepczanka
(925 m.). Zraszają go liczne potoki, spływa-
jące na płd.-wsch. do Orawy Białej, między
nimi najważniejszy Klimiec. Część granicypłn.-wschodniej tworzy potok  Mihalówka,
prawy dopływ Półhoranki, Wznies. rynku
614 m. npm. Od wschodu leżą włości Klinik
czyli Klin Namiestowski, Stanica, od płd.-zach.
Wawreczka, Tapeszów i Lokcza, od zach. Bre-
za i Benedyków, Obszar N. obejmuje 5673
kwadr. sążni katastr, (1880 r.). Dm. 286,
mk. 1911 (Słowacy). W miejscu parafia łać,
Kościół p. w. św. Szymona i Judy. Apost.,
fundowany r. 1612. Metryki poczynają się
+JTi1: Liczy w miejscu dusz rz.-kat. 1499,
ewang, ]0, nieun. 156, żyd. 393, razem 2058 (Szem, dyec. spiskiej z r. 1878). Do parafii
należą Ślanica, Jasienica i Wawreczka, W cą-
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_łej parafii było r. 1878 dusz rz.-kat. 3879,
ewang. 19, nieun. 469, żyd, 618, razem 4985.

Namiot, po łotew. Namoti, wś w pow.
 rzeżyckim, parafii Kownata, własność Kar-

pińskiego.,
' Namirowo, dziś Mały Bągart, niem. Klein
Baumgart, Baumgarth, 1499 Bomgarten, 1527
Bomgarit |) dobra ryc, w Pomezanii, pow.
sztumski, st. p., tel. i kol. Mikołajki. 5 klm.
odl., par. kat. Postolin, ew. Gdakowo, okr.
urz. stanu cywiln. Cierpięta, szkoła Pierz-
chowice. W 1868 r. 8 bud., 3 dm., 52 mk.
kat. Obszar 236'11 ha, mianowicie roli ornej
i ogr. 12665 ha, łąk 24:12, pastw. 29-06,
lasu 50*25, nieuż. 4:03, M, należało w XV w.
do dóbr Białodworskich w pow. grudziądzkim,
w ich skład wchodziło i Wilczewo, a Schmitt.
(Gesch. des Sthuhmer Kreises, str. 240) przy-

' puszcza, że wymienione między dobrami Bia-
_łodworskiemi Nemerau (1527) i Nehmern
(1528) jest identyczne z Wilezewem, które
roku 1406 posiadał Prusak Namir; podług
niego zwano te dobra i Namirowem. W
1527 r. nadaje Maciej Trebnicz z Pomorza
Namirowo zwemu szwagrowi Piotrowi Pie-
cewskiemu (Pietczewski, ob. Kętrz, O ludn.
pol., str. 200). W 1804 r. posiadał te dobra
Łyskowski, (Ob. Schmitt 1. e., str, 240). 2.)
N., wś z kat. kośc. filialnym, tamże, st. p. i
paraf. ew. Kiszpork, szkoła w miejscu; tu-
tejszy okr. urz. stanu cywiln. liczył 1880 r.
1646 dusz; tntejszy kośc, filialny należy do
Kiszporka. Obszar wynosi 6646*34 morg.
W. 1866 r. 205 bud., 98 dm., 1143 mk., 306

_ kat. 822 ew. Kś. Fr.
Namitny, potok, dopływ Kamionki, w pow.

_ stryjskim, ma swe źródła na stokach Magóry.
_ Na Młakaeh, nazwa niw w płd.-zach. stro-
nie Jaworowa, na granicy Sianek i na gra-
nicy węgierskiej, w pow. turczańskim, przy
gościńcu wiodącym przez przełom użocki, na
wsch, od źródeł Sanu. Przy gościńcu stoi tu-
taj słup graniczny i dwie karczmy.
Na Młotkach, część wsi Manasterek, w

pow. brodzkim,
Na Młyńcu, karczma na obsz. dwor. Dy-

diatycz, pow. mościski,
Namłyniska, grupa domów w gm. Woja»

szówka, pow. jasielski, Br. G.
Na Młyniskach, grupa domów i młyn w

Dublanach, pow. lwowski,
Na Młynisku, młyn i podmokłe pastwisko

w płn-wsch, stronie Dublan, w pow: lwow-
skim, nad rz. Młynówką.
Na Młynkach, ob. Jfłyniec 1).

_. Na Moczaru, podmokłe pastwisko w płn.-
zach, stronie Strutyna Wyższego, pow. doliń-
ski, na lew. brz, Czeczwy.

, Namoczydła, os., pow. wągrowiecki, | dm,,
9 mk., należy do wsi i gm. Sienna (ob.).  

Na Mogielnicy, wzgórze 255 m. wys., pod
507 płn.-szer. a 41959” wsch. dług. od F., w.
płd. stronie Pieczychwostów, nagranicy Kłod-
na Wielkiego, w pow, żółkiewskim,
Na Mogile, wzgórze polne, na płd.-wsch.

od wsi Zubrzca, w pow. buczackim, pod 42"
58 80” wsch. dłg. g. F. a 48” 58' 37" płn.
sz, g. Wody spływają jużto na płn.-zachód
do Zubrzanki, już też na płd.-zach, do Barysz-

ki, Wznies, 402 m. npm. Br. G.
Na Mogile 1.) fol. na obsz. dwor. Cieląża,

pow. sokalski. 2.) Na M., pole niedaleko wsi
Łąka, w pow. samborskim.

Na Mostkach 1) karczma na obsz. dwor.
Snowicza, w pow. złoczowskim. 2) Na M.,
ob, Mostki.

Namslau, niem., ob. Namysłów.
Na Mszance, ob. Pszanec.
Namale 1.) wś, pow. tomaszowski, gm.

Krynice, par. Łabunie. Jest tu browar wyra-
biający za 7740 rs. rocznie, 2.) N., pow.
krasnostawski, gm. i par. Krasnystaw,
Namutowa, mylnie Namułowa (ob. Krzecz-

kowo), góra na północ wsi Krzeczkowy, w
pow. przemyskim, pod 40” 14' 32/, wsch. dłg,
g. F., a 49” 44 85” płn. sz. g., od płd. opły-
wa ją pot. Krzeczkówka; wzn. 423 m. npm.
Od płn. i zach. pokrywają las, Br. G.
Namylna, podług Kopernickiego, (Tekst

objaśn. do mapy hydrogr. dawnej Słowiań-
szczyzny) ob. MNiemylna,

Namyślaki, niem. Deuischhof, gm.i kró-
lewszczyzna, pow. ostrzeszowski, 1646 mr.
rozl., 5 dm. 112 mk, 24 ew. 85 kat, 70
analf, Poczta i tel. w Mikstacie o 7,5 kil,
gośc. o ll kil, st. kol. żel, w Antoninie
o 15 kil. M. St.
Namysłów, niem. Namslau, nad rz, Wejdą

al. Widawą, mto powiatowe na Szląsku prus-
kim, w obw. wrocławskim, leży pod 510457
szer. płn. i 58% 23/26” wschod. dług., na
wzniesieniu 507 stóp npm. a 20 stóp nad po-
ziom Wejdy, na lewym jej brzegu Posiada koś-
ciół par. katolicki i dwie kaplice, kościół par.
ewang., szkołę katolicką i ewang., szpital.
Stac. dr. żel. z Oleśnicy do Kluczborka, odl.
54 klm. od Wroeławia. Główną gałęź prze-
mysłu stanowi szewstwo, Miasto w 1880 r.
miało 5767 mk. W ]848 r. było 300 dm,,
3785 mk., w tej liczbie 2562 ewang, 1049
kat. i174 żydów. Ludność w parafiach pol-
ska, ztąd w kościołach obu wyznań istniały
dwie oddzielne gminy polskai niemiecka, ma-
jące swyeh duchownyeh i swe odrębne nabo-
żeństwo. Jedno z trzech przedmieść nosi nazwę
Krakowskiego al. Polskiego, toż samo jeden
z trzech mostów. Początkiem miasta był
gród warowny, pod osłoną którego powstała
osada miejska. Najdawniejszemi dokumenta-
mi są: akt sprzedaży wójtowstwa w 1270i
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nowe urządzenia miasta i wójtowstwa w 1278
przez ks, Henryka IV wrocławskiego i wresz-
cie w 1833 r.akt sprzedaży wójtostwa. W
1374 r. wzniesiono ratusz a w 1401 zbudowa-
no na miejscu dawnego obecny ostrołukowy
kościół par. katolicki, wsparty na8 filarach,
z 6-u kaplicami, Zamek od 1560 do 1810 r.
należał do zakonu maltańskiego. W 1741
roku został zdobyty przez ks. Leopolda Des-
sauskiego. Od 1675 do 1810 r. istniał tu kla-
sztor i kościół franciszkanów. Par. N., w
dekanacie t. n., miała 1869 r. 2600 katol,,
10100 ewang., 220 izr., 6 dyss. Dek. na-
mysłowski, dyec. wrocławskiej, miał w 1869
roku 11,141 kat., 22,892ew., 604 izr.,6 dyss,,
w 5 par.: Bąkowice, Biestrzykowice, Karlsru-
he, N. i Strzelce. Namysłowski powiat na
Dolnym Szląsku ma 107/, mil. kwadr. i 37,293
mk. Ludność w połowie większej polska i ka-
tolieka. (Gleba piaszczysta, rozległe lasy, ob-
fite w zwierzynę. Liczne stawy, uprawa lnu
i hodowla owiec, Br. Ch.
Na Nazarówce, ob. Szczodrów.
Nanczułka al. Nanczółka 1.) Mała al. Kró-

lewska, wś w pow. staromiejskim, 18 klm. na
płd.-zach. od sądu powiat, i urz. poczt. w Sta-
remmieście, Na płn. leżą W ołoszynowa i Nan-
czułka Wielka, na wsch. Nanczułka Wielka
i Potok Wielki, na płd. Płoskie, na płd.-zach.
Gałówka, na zach. Tycha. Płn. część wsi prze-
pływa pot. Lenina, od zach. z Tychej na wsch.
i przyjmuje w obrębie wsi od praw. brzegu
znaczniejszy dopływ, nastający w płd. stronie
wsi. W lesistej płd. części obszaru wznosi się
grzbiet Orowy od płn.-zach. na płd.-wsch.
wzdłuż granicy od Gałówki. Szczyt jego wy-
nosi 763 m. (znak triang.) a leży na samej
granicy Grałówki. Płn.-wsch. stoczystość lesi-
sta (szczyt 644 m.). Zabudowania wiejskie
leżą w dolinie Leniny (540 m.). Na praw. brz.
Leniny leży część wsi Koszlieny. Własn. więk.
ma roli or. 62, łąk i ogr. 14, past, 46, lasu
527 mr.; własn, mn. roli or. 545, łąk i ogr.
47, past. 94 mr. W r. 1880 było 320 mk.
w gminie (obszar dworski należy do Spasa),
obrz. gr.-kat. Par. rz.-kat, w Staremmieście,
gr.-kat. w Potoku Wielkim. We wsi jest cer-
kiew pod wez. ś. Michała Archanioła. Do pro-
bostwa należy tutaj ornego pola 15 mr. 731
kw, sążni, łąk 1 mr. 707 kw. sąż., past. 2 mr.
J191 kw. s. Za czasów Rzpltej należała wś do
dóbr koronnych, do krainy gwoździeckiej,
w ekonomii samborskiej a ziemi przemyskiej,
W metryce koronnej (0b. rkp. Ossol. Ne 2887,

str. 59) czytamy: A. 1558 die 10 octob. Ora-
coviae. Privilegium Bonae FReginae, provido
Iliae Nanczuł, locandi villam circa fiuvium
Nanczulow a graniciebus Capitaneatus Premi-
sliensis, eodem nominae appellandam. In qua
ad scultetiam duas areas integras, in ipsa vil-  
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la, tertiam vero in solitudine emensurandam
cum tertia parte dationum, cum facultate ex-
truendi molendinum, datum. Cui Coloni quo-
tannis, uno arare, altero falcastrare die obli-
gantur. Quod Sigismundus Augustus Rex
confirmavit cum facultate extruendae tabernae
ac aedificandae Eeclesiae rit. gr., ad quam
terrae incultae unum laneum cum ceteris emo-
lumentis applicat, unumque ex filiis ejus ido-
neum in Poponem constituit, A, 1558, die 4
Juli, Krasnystaw, Lustracya z r. 1683 (rkp.
Ossol. Ne 1255, str. 207) podaje następujące
szczegóły: „,Ta wieś ma łanów 16, z osobna
kniazkich łanów 2, popowski 1. Czynsze na
$ Marcin: żyrowszczyzną, stróżne, kuchenne,
za sądy zborowe, owies półmiarek z łanu,
gęś, kurę tak płacą jako wieś Strzelbice,
Z pustych koszonych płacą z każdego łanu po
zł. 6. Myto gromada daje ogółem po gr. 12.
Wójtowie za pokłon i stacyą dają zł. 2 gr. 24;
ciż z domów kniazkich, wiele ich będzie płacą,
po gr. 24. Pop z popostwa płaci czynszu zł.
2 gr. 6. Czynsze na ś. Wojciech: kuchenne,
stróżne, za jagnię i jarząbki, owsa półmiarek
z łana, gęś jednę, kur 2, kuchennego barana
albo za niego zł. 3, tak daje ta wieś, jako inne
wsie, także owczą dziesięcinę, Drew z łanu

dają wozów 100. Dranic gromada daje kopę
jednę. Pług posyłają z łanu jeden, brona
z łanu jedna, kosiarz i żeniec z łanu jeden.
Baranka wielkanocnego i kopę jajec gromąda
daje''. W inwentarzu z r. 1760 (rkp. Ossol.,
M 1632, str. 229 i 3380) czytamy: „Ta wieś
osiadła na łanach 16, videlieet sianych łanów
41/ą, koszonych 4, pustych 7Y,, Z osobna
kniazkich 2, popowski 1. Chlebnika ad prae-
sens znajduje się in M 17. Czynsze tej wsi
(wymienione szczegółowo) czynią 199 zł. 18
gr. Wójtostwa w tej wsi posesor JWP. Sie-
miński, referendarz kor.. prawa nie pokazał,
z którego płacić ma za pokłon, stacyą i z do»
mów do kasy ekonomicznej zł. 18, tudzież hy-
bernę na gardekurów J. Kr. Mości i inne one-
ra fundi ferre tenetur, Powinności tej wsi:
Drzewa rokowego z każdego łanu sianego do
żupy starosolskiej dawać mają, kostkowe je-
dno, łupanego dwoje, krokiew jednę, łat dwie,
gontów kóp dwie. Do kopania i chędożenia
rowów w żupie starosolskiej czasem posyłają
pieszych, Do folwarkn starosolskiego dają
robocizny na rok pługów 4, bron 4, żeńców 4,
lub za nich płacić mają zł. 14 gr. 12. Dranie
gromada daje kopę jednę. Lasy tej wsi; las
od wsch. słońca nazwany „Stolec'*, bukowy;
las od płd. nazwany „Orowy”, bukowy i sme-
rekowy; las od płn. nazwany „Zozuliński'*,

jodłowy. Skarżyła się gromada tej wsi, że do
wójtostwa niezwyczajne powinności muszą
pełnić, także też wójtostwo drzewo, które
gromada do żupy wiezie, na swą potrzebę zą-
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biera, Da na to animadwersyą administracya.
We wsi jest kasa pożyczk. gminna z kapit.
519 zł. 2.) N. Wielka al. Władyczna, także
Dolna, rus. Nanczowka Wełyka, wś, pow. sta-
romiejski, 15 klm, na płd.-zach. od sądu pow.
i urz. poczt, w Staremmieście. Na płn, leży
Wołoszynowa, na wsch, Ławrów, na płd.-
wsch. Lenina Mała, na płd. Potok Wielki, na
zach. Nanczułka Mała. Przez wieś płynie pot.
Lenina, od zach. z Nanczułki Małej, na wsch,
do Ławrowa i przyjmuje w obrębie wsi kilka
strug małych, z których najznaczniejsza od
praw. brz, Potok Wielki, nadpływająca ze wsi
tej nazwy, Zabudowania wiejskie leżą w do-
linie Leniny (503 m. na zach.). Na płn.-zach,
dochodzi najwyższy punkt 624, na płn.-wsch.
615, na płd.-wsch. 602 m. Własn. więk,
(konwentu oo. bazylianów w Ławrowie) ma
lasu 421 mr.; własn. mn. roli or. 521, łąki
ogr. 68, past, 175 mr. W r. 1880 było 365
mk. w gminie (obrz. gr.-kat,). Par. rz.-kat,
w Btaremmieście, gr.-kat, w Potoku Wielkim.
We wsi jest cerkiew pod wez. Zmartwych-
wstania Chrystusa, Królowa Bona nadała wś
Nanczułową Wolę klasztorowi bazyliańskiemu
w Ławrowie. We wsi stanął klasztor bazy-
liański ś, Onufrego, który jednak zostawał
pod zarządem klasztoru ławrowskiego. Nada-
nie Bony zatwierdziła ustawa sejmowa z r.
1641 (ob. Vol. Leg., t. IV, str. 966). W r.
1667 przyznano ją dyzunitom. Lu. Dz.

Nanic, według Kętrz. Naniec, według wi-

zyt. Grniewosza z r. 1649 Nanicz, niem. Naniiz,
dok. Nanetze, dobra rye. nad Redą, pow. wej-
herowski, st. p., tel. i kol., par. kat. i ew.,
okr, urz. stanu cywil. i szkoła Wejherowo
(Neustadt, Schloss), 1 klm. odl. W 1868 r. 157
mk., 106 kat., 51 ew., 15 dm. Ma 403 ha ob
szaru, mianowicie 21192 roli or. i ogr., 18:64
łąk, 32:68 past., 182:77 lasu, 7*6 nieuż.; czy-
sty dochód z gruntu 1840 mrk, W 1348 r. 7
paźdz. nadaje w. mistrz Ludolf Kónig v, Wei-
tzau zasłużonym około zakonu braciom Macie-
jowi i Nasudzie (Nassuda) dobra Nanie, za co
będą czynili jednę służbę zbrojną (ob. Prutz:
resch. des Kreises Neustadt, str. 47). Wizy:
tacya Gniewosza z r. 1649 donosi, że w Nani-
czu (sic) płaciło 7 poddanych (subditi) me-
sznego po 1 korcu żyta i tyleż owsa (str. 91).
_N. należał wtedy do par. górskiej, stanowiącej
dziś filią par. wejherowskiej. Kś. Fr,

Naniec, ob. anże.
* "Naniszki 1.) prawdopodobnie Naliszki, zaśc.,
pow. święciański, w 2 okr. pol., gm. Kukuci-
szki, okr, wiejski Galiniszki, o 17 w. od gmi-
ny, l dusza rew. 2.) N., fol. i dobra tamże,
ob. Naliszki 3).

Nanitz (niem,), ob. Nanic.
Nanniheutte, fryszerka we wsi Rowin,

pow. rybnicki, 3 bud., 24 mk,  

Nan

Nannyhuette, huta szklanna w kol. Neu-
dorf, pow. toszycko-gliwicki, założona 1842 r.
Nanosy 1.) wś nad jez. Narocz, pow. świę-

ciański, w 4 okr. pol., gm. i okr, wiejski Za-
porocz, o 10 w. od gminy a 538 w. od Swię-
cian, 4 dm., 37 mk. prawosł. (28 dusz rew.);
należy do dóbr Augustów, Swiąteckich. 2.) N,
os, karcz., tamże, I dm., 4 mk. żyd,
Nanowa, wś, pow. dobromilski, 18 klm, na

płd.-płd. zach. od sądu pow. w Dobromilu, 8
klm. na płd.-wsch, od urz. poczt, w Krościen-
ku, koło Chyrowa. Na płn. leży Rudawska,
na płn.-zach, Krościenko (st. kol. żel.), na
zach. Steinfels, na płd.-zach. Stebnik. Płd,
narożnik wsi przypiera do Grałówki, wsch,
część przypiera do Tychej, Wołoszynowej i
Rosochów (4 ostatnie miejscowości leżą w pow.
staromiejskim). Wś leży w dorzeczu Dniestru.
W płd.-wsch. stronie wsi mianowicie nastaje
pa stoku zach. granicznej Magóry (728 m.)
potok płynący w kierunku zrazu płd.-zach.,
potem płn.-zach. a w końcu zach. i płd.=zach.
do Steinfelsu, gdzie wpada od praw. brz. do
potoku Stebnika, prawobocznego dopływu
Strwiąża. Potok ten zabiera wodę z przewa-
żnej płd. części obszaru. Z części płn. podą-
żają wody również do Strwiąża. Nastają tam
dwie znaczniejsze strugi (pot. Zahajków) i
płyną na płn. do wsi Rudawki, gdzie wpadają
do jednego z dopływów Strwiąża, W płd,
części wsi, w dolinie potoku, leżą zabudowania
wiejskie (551 m. na płd.-wsch. a 519 na płn.-
zach.). W tej części wsi wznoszą się prócz
wspomnionej Magóry: Wisiwnia (733 m., znak
triang.) na płn, od Magóry i Srednia (700 m.),
na granicy Stebnika, Płn, rąbek wsi zajmują
lasy, na płn.-wsch. mianowicie las Jacynia.
Własn. więk. (rządowa) ma roli or. 21, łąk i
ogr. 10, past. 3, lasu 732 mr.; własn. mn, roli
or. 911, łąk i ogr. 125, past. 464, lasu 2 mr.
W r. 1880 było 426 mk. w gm. (obszar dwor.
należy do Berehów Dolnych), Mieszkańcy są
religii gr.-kat. Par. gr.-kat. w miejscu, dek.
ustrzycki, dyec. przemyska. Do par. należą:
Stebnik z Steinfelsem i Rudawką. We wsi
jest cerkiew drewn. p. wez. $. Michała Archan.,
postawiona w r. 1754. Par. rz.-kat.w Jasieniu,
Za czasów Rzpltej należała wś do dóbr koron-
nych, do stwa przemyskiego. Przywilej osadni-
czy i nadawczy wójtostwa w N., wydany przez
Zygmunta I w r. 1532, tak opiewa: „Nos $i-
gismundus ete. Ńignificamus tenore presen-
tium quibus expedit universis et singulis pre-
sentibus et futuris harum notitiam habituris:
Quia nos bona castri nostri et Uapitaneatus
Premisliensis augere cupientes: Torrentem die-
tum Stkebnijczek cum silvis ipsi torrenti adja-
centibus, una cum mericis, alias z obschari, ad
loeandum et erigendum illie villam juris-vala-

chiei more aliarum villarum valachicarum ad
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ipsum capitaneatum pertinentium, nobili Mi-
chailo jam pridem dedimus et assignavimus:
Cujus villae granicies erunt incipiendo a laneo
vulgariter Camijenni Dźjel transibuntque Dije
lom wirchom hrelowim, per torrentem, qui Sere-
dni nuncupatur: Dijelom Serednim na werch
Stebnika ad Samborienses granicies: et exinde
ad Pochorela Kijczara: tune Smolnikom potokom
usque ad polijanam Zachatjcam et Nanow dźjel:
ex inde que pervenient ad Camieni dijel unde
ortum habent. Ita tamen ut limites seu gra-
nicies ville ipsius non noceant neque obesse
debeant, villis aliis illie in posterum locandis:
Quia vero Incolis in eadem villa prefata lo-
candis dederamus libertatem viginti annorum,
ab omnibus Dacijs et censibus nostris, quorum
viginti annorum, sedecim anni jam effiuxerunt
et expiraverunt, restantibus duntaxat quatuor
annis ejusdem libertatis, ideo prefatos ineolas
ejusdem ville per hos residuos quatuor annos
a data presentinm computandos, eonservandos
duximus, et harum serie conservamus in pri-
meva eorum libertate: itą ut post demisum
dictorum quatuor annorum, omnes jam tandem
et singuli ineele ejusdem ville, nobis et sue-
cessoribus nostris censuare omnesque datias
dare, quas ville alie regales solvere antiquitus
consuererunt, solvere et dare tenebuntur et
erunt astricti, temporibus perpetuis, Cujus
quidem ville advocatiam seu Scultetiam eum
duabus areis, alias dworziszcza, agri, quem ipsi
ad culturam eorundem arearum, alias na wzor
seu predium (piękną nazwę „wzór% zatracono
później ze szkodą języka i zastąpiono przez
niemiecki „folwark') adjungimus: ac etiam
eum Obschari qui non essent agris kmetonum
nocivi. Domus etiam medium laneum agri pro
ecelesia alias na Czerkew in quo agro Bażjtko
(tak jest nazwany paroch ruski) residens sol-
vet nobis et successoribus nostris, prout sol-
vunt alii Bażtkones. Poterit etiam ipse Seulte-
tus pro sua utilitate construere et edificare
in eadem hereditate molendinum, tabernam
et hortulanos. Ita tamen quod ipsi hortulani
non noceant agris et areis, alias Dworzisz-
czom kmetonum seu incolarum ville, Habebit
etiam ipse S$eultetus libera sua mellificia:
Prensuras piscium et aucupationes, atque ter-
tiam partem omnium et singulorum proven-
tuum, obyentionum de hace villa provenientium
more aliorum Scultetorum. Que omnia et sin-
gula hie deseripta iste Scultetus, et ejus sue-
cessores, cum hoc ipsa Scultetia tenebit, habe-
bit possidebitque perpetue et in evum, ac
commutare vendereque poterit, consensu ta- |
men nostro, vel successorum nostrorum ad

hoc speciali,,. ....... (w miejscu tem dokument
uszkodzony, domyślać się jednak można, że
winno tu być „specialiter obtento''). Seultetus
tamen ville ipsius qui libet tenebitur et erit
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astrietus pro Coquina Castri nostri Premislien-
sis annuatim solvere duodecim agnos. Tem-
poreque belli serviet in uno equo bono cum
arcu et sagittis bene ornatus, nobis successo- .
ribusque nostris, Capitaneisque Premisliensi-
bus temporibus perpetuis. Damus insuper ei-
dem Sculteto et suecessoribus ejus labores
post Incolas ville ipsius tres dies, ać etiam
obventiones alias Poczastka, que aliis Seultetis
dari solita est ab antiquo. Insuper pollicemur,

quod incolle ville ejasdem non alio jure nisi

ipso valachico a nobis et successoribus nostris

Capitaneisque Premisliensibus judicabuntur
in eoque conservabuntur temporibus perpetuis
sieut alii kmetones in aliis villis nosctris regiis
conseryvantur. Nec coram ullo Judice respon-
debunt, nisi coram ipso advocato suo, aut co-
ram (Qapitaneo Premisliensi, vel ejus vices
gerentibus, perpetuo et in evum. In cujus rei
testimonium sigillum nostrum presentibus ap-
pensum. Dat. Cracovie, feria sexta die Seti
Francisi A. D. 1582 (Czyt. OQzasopismo
naukowe zakł, im. Ossol., rok 1882, zesz, II,
str. 114 do 126), Według inwentarza zr. 1768
było wójtostwo w posiadaniu Macieja Fedoro-
wicza i Heleny ze Strzeleckich, z prow. 502
złp., z czego kwarta 125 złp. 15 gr. Byli to
ostatni dożywotni posiadacze tego wójtostwa,
za przywilejem Augusta III, danym w War-
szawie d. 5 grudnia 1752 r. Wójtostwo zajął
rząd austryacki w r. 17/78 i przyłączył do
dóbr dobromilskich. Lu. Dz.
Na Nowach, niwy w pła. stronie wsi Ot-

tenhausen, pow. gródecki, na granicy Wiel-
kopola (31] m.). Na wschód podmokłe past-
wisko, 5
Nanowszczyzna, dwór w Rolowie, pow.

drohobycki.
Nanóżki, niem. Kł. Zeid, według Kętrz.

miejscowość w pow. szczycieńskim; w spisach
urzędowych nie wymien'ona.
Nanzau (niem ), fol. do dóbr ryc. Gruenhof

należący, pow. rytacki,

Na Obszarach, niwy w płd. stronie Do-
brzan, pow. lwowski (309 m.).
Na Olszynie, część Nielca, pow. sokałski,
Na Opalonem, las w płd. stronie Netreb-

kii Jureczkowej i w zach. stronie Kwaszeni-
ny, w pow. dobromilskim, Na płd. od niego
leży las Hniła, a na płn. las Braniów,
Na Osie, część wsi Radruża, pow. Rawa

Ruska.
Na Osmałonej, grupa domów w Zazulach,

pow. złoczowski,
Na Ostrowie, podmokłe, krzakami poro-

słe pastwisko, w zach, stronie Pawłowa, pow,
Kamionka Strumiłowa, na wsch, krańcu lasu.
Obszar ten przepływa pot. Popereczny od
zach, na wschód. Lu. Dz.
Na Ostrówkach, moczarzyste pastwisko,

57
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krzakami porosłe, w zach. stronie Ponikowicy,
pow. brodzki. Lu, Dz.
Napachanie 1.) wś, pow. poznański, 11

_  dm., 124 mk., 11 ew., 107 kat,, 7 żydów, 48
'analf, Poczta, tel., st. kol. żel. w Rokitnicy

o 4 kil., gość. o 4 kil. 2.) N., dom., 3,072 mr.
rozl.; 2 miejsc: a) N., dom., b) Dalekie, folw.,
13 dm., 203 mk., 40 ew., 163 kat., 78 analf.
Dawniej własność Węsierskich. N. było wsią
natprawie niemieckiem urządzoną. Syn sołty-
są utejszego Antoni z Napachania, zwany
często mylnie z Napachanie, był głośnym teo-
logiemikaznodzieją w XVI w. Zajmował sta-
nowisko profesora i dziekana akademii kra-
kowskiej i kapelana króla Zygmunta Au-
gusta. Według regestr, poborow. z 1580 r.
wś N., w par. Czerqwicza (Cerekwica), wła-
sność Andrzeja Przecławskiego, miała 12 ła-
nów, 2 zagrod., 3 komorn., 1 kolonistę, 1 łan
nieosadzony (Pawiński, Wielk. I: 9).
Napacz al. Napadź, niem. Nappaisch, wś

serbska na pruskich Górnych Łużycach, pow.
rozborski, w paraf, ew. Rychwałd. W r. 1884
razem ze wsią stary Lubolń, 138 mk., w tem
129 Serbów, A. J. Pi
Napadówka al. Budkiewka, rzka w pow.

lipowieckim, ma źródła pod wsią Oczeretnią,
przepływa około Napadówki i ubiegłszy około
18 w. pod Lipowcem uchodzi od lew, brz. do
rz. Sobu.
Napadówka 1.) wś nad rz. Horyniem, pow.

krzemieniecki, par, Łanowce, przy trakcie z
Łabunia do Borsukowa; filia par. kat. Łanow-
ce. 2.) N., wś nad rz. t. n. al. Budkiewką,
lew. dopł. $obu, pow. lipowiecki, par, kat.
Lipowiec (o 8 w.), 2038 dm.,, 1,316 mk. ob. płci,
w tej liczbie 18 kat., 2,919 dzies. ziemi, wtem
1221 dzies, włośc. (Cerkiew drewniana Po-
krowska, wzniesiona w 1740 r., ma 72 dzies,
ziemi; kaplicą kat., par. Lipowiec. Poprzed-
nio N. należała do Przyłuskiego, marsz. szl.,
pow. lipowieckiego, znanego ze swej ekscen-
tryczności; po jego śmierci w 1858 r. kupiona
na licytacyi przez Protopopowa. 3.) N., wś
nad rzką Postołową, pow. winnieki, okr, pol.
Pików, gm. Kutyszcze, par. praw. Mączyńce
(Monczyńce), kat, Pików, 86 dm., 257 dusz
męz., 461 dzies. ziemi włośc,, 649 dzies. ziemi
dwor.. Kaplica kat. par. Pików. Należała

„niegdyś do MKornelowskich, dziś Cypryana
Spasowicza. 4.) N., wś, pow. zasławski, w 2
okr, pol., gm. i par. kat. Butowce, par. praw.
Lisińca, na płd, od Sulżyna; należała do Las-
sotów. Ob, Arch. J. Z. R., cz. VE, t. I: 290.
5.) N., wś, wymieniana w XVIII w, jako na-
leżąca do klucza Daniłowszczyzna Wiśniowiec-
kich, na Wołyniu. J. Krz.

> Na Paluchach al. Paluchy, grupa domów
wpłd.-wsch. stronie Chotylubia, pow. ciesza-
nowski. Lu. Dz,

,
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Na Papierni, karczma na obsz, dwor, Są-
dowej Wiszni, pow. mościski,
Na Pasiecznej, pole ze śladami cmentarzy-

ska przedhistorycznego, w pow. zaleszezyc-
kim, na obszarze wsi Latacz.

Napatki, folw. do Wilkowie Wielkich, pow.
bytomski.
Na Perelisku, leśniczówka i gajówka w

zach. stronie Zabłociec, nad Styrem, pow.
brodzki. Lu, Dz.
Na Perełomach, las i wzgórze, na płn.-

zachód od Sławętyna, pow. podhajecki, 422
m. npm. Br. G.
Napertowo, według Kętrz. miejscowość

w pow. gołdapskim; w spisach urzędowych
nie pomieszczona,
Napęków, zapewne Napęchow, na co napro-

wadzają nazwy wsi Pęchów i Pęchowiec, wś
ifolw., pow. kielecki, gm. Daleszyce, par.
Bieliny, leży o 17 w. od Kiele, przy trakcie
z Kiele do Łagowa; posiada młyn i tartak.
W 1827 r. było tu dm. 28, mk. 168. Fol. N.,
stanowiący majątek poduchowny i mający
449 mr. obszaru, został przez rząd sprzedany
około 1880 r. za 18,000 rs.
Na Piasku 1.) młyn w Rabce, pow. myśle-

nieki. 2.) Na P., grupa domów w Głogowie,
pow. rzeszowski. 3.) Na P., karczma w Suchy,
pow. żywiecki. 4.) Na P., karczma na obsz,
dwor. Drohomyśla, pow. jaworowski.
Na Piasku, kol. do Kosięcina, pow. lubii-

niecki.
Napiekło, pow. będziński, gm. Olkusko-

Siewierska, par. Zagórze,
Napierki, niem. Napierken, dok. Nepirk,

pierwotnie Dąbrówka, dok. Dombroffky, Dame-
rofski, Dawbrowken, wś na pol. pruskich Ma-
zurach, pow. niborski, tuż nad granicą król.
pol., 15 klm. na płd. od Niborka, nad bitym
traktem przez Mławę do Warszawy wiodą-
cym, we wzgórzystej i kamienistej okolicy;
gleba piaszczysta i nieurodzajna, Ma 459 mk.
(1877 r.); katolicy tworzą 412 */,. Są to Ma-
zurzy, trudniący się rolnictwem. Jest tu 1

przykomorek urzędu celnego pierwszej klasy;
st. p. Białuty. W 1371 r. nadaje Winryk v.
Kniprode Pieciowi (Petze, Peter) i Maciejowi
22 wł. rolii */ą włóki łąk w Dąbrówce, w zie-
mi saskiej, na prawie chełm., z obowiązkiem
jednej służby w lekkiej zbroi. Dano w Brodni-
cy. Po pokoju toruńskim ponieśli szkodę od
Polaków Szymon 2 wołów i 2konie, Piotr 1
maciorę, Bartłomiej 2 wołów, Henryk 1 ko-
nia, Andrzej 3 koni, Wielisław (Wilslao) 1
surdut; szkodę tę stwierdzają swojem świa-
dectwem, oprócz poszkodowanych, Piotr Bartko
i Bolesław (Bolislaus). Ze zmianą nazwiska
musiała nastąpić nowa lokacya, bo r. 1484
Napierki mają 40 wł. R. 1499 trzymą tam
karczmę Marcin Duszota. N, posiadają w 1542
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t. tylko polskich mieszk, R, zaś 1643 mieszkają
tam Marcin Napierski, Wojciech, Andrzej,
Marcin Kanigowscy i t. d. (ob. Kętrz, O ludn.
pol., str. 318). Kś. Fr.
Na Pierożkach, lasi leśniczówka w płd.-

wsch. stronie Ułazowa, pow. cieszanowski.
Wsch. część lasu przepływa pot. Kaflewa i
oddziela go od lasu Na Suchorzyznie.
Na Piłach, płd.-wsch. część Rudy Roża-

nieckiej, pow. cieszanowski, nad pot, Lu-
bówką.
Na Piłce, grupa domów w płn.-zach, stro-

nie Sałaszowa, pow. Rawa ruska.
Napiórki, okolica szlach, pow. makowski,

gm. Siele, par. Różan. W obrębie jej mie-
szczą się wsie: 1.) N. Ciężkie, w 1827 r. dm.
19, mk, 110. 2.) N. Gardziołki, w 1827 r.
dm. 11, mk. 68. 3.) N. Kmotry. 4.) N.
Zadne, w 1827 r. dm. 4, mk. 15.
Na Pirce, młyn na obsz, dwor. Swaryczo-

wa, pow. doliński,
Napiwoda, dok. Napiwodde 1.) wś na pol-

sko-pruskich Mazurach, pow. niborski, st. p.
Nidbork, Tutejszy okr. urz. stanu cywiln. li-
czył 1880 r. 747 mk. 2.) N. królewskie nad-
leśnictwo, tamże, st. poczt. i kol. żel, i tel.
Nidbork, 8 klm, odl.; obejmuje 524 ha roli
orn. i ogr., 64 łąk, 55 pastw., 7,346 lasu, 192
nieuż., 158 wody, razem 8,171 ha; czysty do-
chód z gruntu 8,799 mrk. 3.) N., dobra tam-
że. N. była pierwotnie tylko strażnicą my-
śliwą (ob. Die Ordensstadt Neidenburg, von
Gregorovius, 1888, str. 31). O tej osadzie
wspominają już księgi czynszowe z r. 1486/37.
R. 1506 odnawia w. mistrz Fryderyk, książę
saski, list nadawczy 12 mieszkańcom napi-
wojskiem i zatwierdza im prawo chełmińskie.
W  borach pod N. znajdują się t. zw. szańce
szwedzkie, R. 1600 mieszka w N. sama lud-
ność polska (ob. Kętrz, O ludn. pol., str, 347).
R. 1812 d. 138 czerwca obozowało tu wojsko
włoskie pod wodzą generała Pino, przy czem
zgorzało 9 zabudowań gburskich (ob. Toeppen
Gresch. Masurens, str. 428).

Naplatek, kol. w Lisowicach i pustkowie
w Pawonkowie, pow. lubliniecki,

Naplatken, ob. Napłatki.
Na Płacie, płd. część Starzawy, pow. mo-

ściski.
Napłat i Napłaty, w dok. Naplath i Naplathy,

nazwa łanów kmiecych we wsi Baszkowie,
pow. krotoszyński (ob. Lib. Ben. Łask., II: 16)
i we wsi Kłomnicach (Naplathky), „pow. no-
woradomski, od granicy wslNieznanie (tamże,

I: 520). Br. Ch.
Napłatki, niem. Naplatken, folw. do Świe-

bia, (Schwieben), pow. toszycko-gliwicki.
Na Płaśni, szczyt w Pieninach, w wschod-

niej ich połaci, w dziale między pot. Leśnie-
kim (od płn.) a Lipnikiem (od płd.), po nad 
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wsią Haligowcami, na zachód od Aksamitki,
Wznies. 691 m. npm. Miejsce znaku triang.

Na Podwornym, os. w Suchej Woli, pow.
gródecki,
Na Pohary, nazwa niw w Łopiance, pow.

gródecki,

Na Połlaniu, os. śród lasu, w płn. stronie
Zabłociec, pow. brodzki.
Na Polankach 1.) podmokłe pastwisko

w płn.-wsch, stronie Wrocowa, pow. gródecki.
2.) Na P., ob. Polanki,

Napole, wzgórze 393 m. wys. pod 49716'
płu. szer. a 41? 18' wsch. dłg. od F., w płd.-
wsch. stronie Dobrohostowa, na granicy Steb-
nika i Uliczna, w pow. drohobyckim, Znak
tryang.

Napole 1.) niem. Napolle, dok. Nobel, do-
bra rye., pow. chełmiński, st. poczt. i tel. Je-
leniec 5 klm, odl., st. kol. Stolno 8:5 klm.
odl., par. kat, i szkoła Kijewo */, mili odl.,
par, ew. Chełmno. W 1868 r. 6 dm., 79 mk.,
66 kat., 12 ew.; 192 ha obszaru, mianowicie
190:78 ha roli orn. iogr. 1'12 nieuż.; czysty
dochód z gruntu 1,323 mrk,; hodowla bydła
holenderskiej rasy. Za ezasów krzyżackich
należało N. do komturstwa papowskiego (ob.
Schultz: Gresch. d, Stadt Kulm, I: 200). W r.
1440 mieszka tu Toruńczanin Herman Rew-
sob. R. 1450 wymieniają dok. Jenchen vom
Feldchen, t. j. Janka z N. (ob. Kętrz. O ludn.
pol., str, 172i 188). R. 1667 dawało N.
mesznego 2 korce żytai tyleż owsa (ob. Wi-
zyt. Strzesza). R. 1707 posiadał te dobra An-
drzej Orłowski; mesznego płacił jak wyżej
(ob. wizyt, Potockiego). Z tejże wizyt. do-
wiadujemy się nadto, że dawniej już owczarz

(opilio) z N. darował kościołowi w Kijewie
30 owiec, z tem przeznaczeniem, aby za nie
kupić monstrancyą; ponieważ jednak tęż spra-
wił swym kosztem Jakób Borowski, dla tego
zatrzymał proboszcz te owce na inne potrzeby
kościoła. W pobliżu N., na płn.-wsch. ze sto
kroków od szosy z Golubia do Kowalewa wio-
dącej, znajduje się dobrze zachowany szaniec
czworoboczny.  Wizytacya Strzesza zr. 1667
donosi, że N. dzieliło się na trzy części szla-
checkie, Paweł Orłowski posiadał 8 włók,
płacił mesznego tylko 1 korzec żyta i tyleż

owsa; Jan Pilski od 2 włók tylko pół korca
żyta i tyleż owsa; Marcin Jaworski wzbra-
niał się od swych 2 włók dawać meszne (str,
3516). Z wizyt. Potockiego z r. 1706 dowia-
dujemy się, że N. miało ówczas już tylko 2
posiedzicieli. Marcin Orłowski płacił 2 pół-
korcze żyta i tyleż owsa, Paweł Orłowski zaś
3 półkorcze żyta i tyleż owsa ex tribus sotr-
tibus, 2.) N., dok. Weldichin, Feldchen, folw.

do dóbr ryc. Gajewa należący, pow. brodnic-
ki, par. kat. i szkoła Pluskowęsy */g mili odl.,
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par. ew. i st. poczt. Kowalewo. W 1868 r.
12 bud., 5 dm., 99 mk. kat. 38,P7)"-

Napoleon, kol., pow. częstochowski, gm.
Lipie, par. Parzymiechy, 11 dm., 142 mk.,
74 mr. ziemi włośc. W 1827 r. było dm. 1,
mk, 5.
Napoleonów, kol. i os, nad jez, Parzniewie-

kiem, pow. piotrkowski, gm, Parzniewice,
par. Kamieńsk; kol. dm. 20, mk. 148, zie-
mi włośc. 320 mr.; os, dm. I, mk. 6, ziemi
włośc. 35 mr. W 1827 r. 11 dm., 80 mk,
Napoleonowo, wś, pow. gnieźnieński, 11

dm., 104 mk,, | ew., 103 kat., 32 analf. Pocz-
ta w Modliszewku, gość, o kilka kil.; st. kol.
żel. i tel. w Gnieźnie.
Napoleońska góra, o 3 w. powyżej Kow-

na, między dr. żel, a Niemnem, pod Poniemu-
niem w pow. maryampolskim, gdzie sięNapo -
leon przez Niemen przeprawiał, Podobna do
dawnych nasypów pogańskich.
Na Pomiarkach, ob. Medynia, pow. ka-

łuski,
___Na Ponikłem, wzgórze 584 m. wys., pod
48? 52' płn, szer., a 419 44' 40” wsch. dłg.,
w Spasie, pow. doliński.
Naporce, myślnie podana nazwa (ob. Ko-

żowe), zamiast Nakorce.
Na Potaszni, wiejskie zabudowania i leś-

niczówka w Cholowicach, pow. przemyski.
Napotkanie, karczma w pow. ropczyckim,

przy drodze z Dembicy do Rzochowa, w miej-
seu, gdzie od drogi rządowej na obszarze Wo-
li Pustkowskiej oddziela się droga gminna,
wiodąca przez las do Woli Osieckiej, Mac,
Na Potoku, młyny na obsz. dwor. Nowo-

 siółek Zahalczynych, pow. złoczowski.
_ Na Pożarach, grupa domów w Ożydowie,
pow. złoczowski.
Nappern (niem.), ob. Napromki,
Naprasniki, część wsi Piszczyki (0b.), leżą-

ca na lew. brzegu rz, Kamianki,
„Napratten (niem.), dok, Waldow, Napra-

tyen, wś na Warmii niem., pow. liebarski, st.
poczt., par. kat, i okr. urz. stanu cywiln. Ro-
góźno. W 1387 r. nadaje Henryk von Lutir,
syndyk bisk. warmińskiego, czecigodnym Na-
pratien, Glande i jego braciom, dalej Mokil,

_. jego braciom i synom, 50) włók in campo Wal-
dioprawem dziedzicznem, 5 włók należących
do sołectwa, w którem wszyscy trzej będą
mieli udział po równej części, tak samo i co
do karczmy. Od reszty włók będą posiedzi-
ciele płacili każdy pół grzywny od każdej
włóki na św. Marcin; lokatorom nadajemy
jeszcze mniejsze sądownictwo, większe zaś,
quod est colli e; manus amputatio, będzie
przysługiwało naszemu wójtowi. Trzecią
część kar pieniężnych będą pobierali lokato-
rzy, resztę nasz wójt (advocatus). WŚ ta ma
należeć do par. rogozińskiej; proboszczowi bę-   
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dą dawali mesznego | korzee żyta i tyleż ow-
sa od każdej włóki. Sołtysowie mają 16
grzw. pogłównego z szczególnej łaski, osadni-
cy 8 grz, Jeżeli kto ze sołtysów lub osadników
przez kradzież lub zabójstwo zasłuży na ka-
rę śmierci, może się wykupić jeżeli na to wójt
zezwoli. Wolność od czynszu będzie trwała
lat 12. Świadkiem jest nasz podkomorzy Po-
myre. Datum in castro Heilsberg (ob. Ood,
dipl. Warm, 1, str. 472). Okazało się póź-
niej, że wieś miała 18 mr. nadmiaru; bisk.
Henryk III pozostawił je wsi mocą przywile-
ju zr. 1879. Według lustr. z 1656 r. N,, na-
leżące wtedy do kameratu licbarskiego, miało
50 włók, 15 gburów, 2 sołtysów; czynszu da-
wali 1 łaszt 24 k. owsa, 90 kur, 30 gęsii 323
fl 6 gr. 12 fen. (ob. Zeitsch. fuer d. Gresch.
Ermlands, 1880, str. 287). Kś. Fr.
Naprawa, wś, pow. myślenicki, leży przy

gościńcu myślenieko-nowotarskim i tymbar-
sko-jordanowskim, nad pot. Naprawką, do-
pływem Skawy. Od Myślenic na płd. 22
kil.. od Jordanowa na wsch. 4 kil. Graniczy
od płn. z Łętownią, od wsch. z Krzeczowem i
Skomielną Białą, od płd. ze Skawą, a od wsch.
z Malejową. Wzdłuż płd.-wsch. granicy pły-
nie pot. Stachorówka, a część granicy zach,
tworzy pot. Malejów. Zabudowania legły
w dolinie pot. Naprawki lub po zboczach tej-
że doliny, Na płn. granicy gminy tejże wzno-
si się Szyszkowa (600 m.); od niej na zachód
szczyt bezimienny, 554 m. npm. wysoki; od
tego na płd.-zach., nieopodal granicy zach,,
szczyt Kowalówka, 597 m. wys. Południowa
część wsi, na zachodnim brzegu pot., leży 487
m. npm. Część wschodnia podnosi się ku
granicy i na gościńcu myślenickim dochodzi
największej wysokości, 619 m. npm. Obszar
większej posiadłości obejmuje roli ornej 12,
łąk i ogr. 3, pastw. 2, lasu 54; mniejszej zaś po-
siadł. roli ornej 1498, łąk i ogr. 92, pastw,
153, lasu 512 mr, austr. (1869 r.). Dm. 166,
mk. na obsz, dwor, 6, w gminie 959, razem
965, między nimi 456 męż., 509 kob. (1869).
Według spisu ludności z r. 1880 było mk,
907. Paraf. łac. w Łętowni. Okolica gór-
ska, lesista, gleba zimna, owsiana. Własność
Kaliksta hr. Borowskiego. Mają się tu znaj-
dować źródła solne, podobne do rabczańskich
(ob. Roczn. wydz. lek. krak, t. 4, oddz, 2),
St. p. Jordanów. Br. G.
Naprawka, pot. górski, wypływa z pod

Szyszkowej góry (600 m.), na płn, krańcu
wsi Naprawy, w pow. myślenickim; płynie
przez wieś na płd., zabrawszy strugi z pod
Kowalówki (597 m.), zwraca się na zachód,
zrasza obszar Malejowej, gdzie od pr, brz. za-
sila się wodami pot. Malejowego; w końcu
wygina się na płd, i tworząc na tym biegu
granicę między Malejową i Jordanowem, u za-
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chodniego podnóża Hajdówki (534 m.) wpada
do Skawy z pr. brz. Długość biegu 7 kil.

Naprezi, nazwa nadana przez Konstantego
Porfirogenitę porohowi dnieprowemu  Liszny,
ob. Dniepr (t. 2: 47).
Napromek Wielki al. Naprom, według

Fankidejskiego Napromki Wielkie, niem. Gross
Nappern, dok. Napro, wś i dobra rye., pow. 0-
stródzki, st, p, Brzydowo 6 klm. odl., okr.
urz. stanu cywiln, Ruszkowo. Dobra ryc.
mają 537 ha obszaru, mianowicie 489 ha roli
orn. i ogr., 30 łąk, 8 pastw,, 10nieuż.; czysty
dochód z gruntu około 3,500 mrk. R. 1334
nadaje Naprom Gaylin z przyjacielem swym
Jakóbem, Janowi (Jane) i jego potomkom do-
bra, obejmujące 32 włók, celem założenia wsi
dannickiej, Świadkami są: Jan, pleban z Li-
powa, Adam i Mikołaj z Lipowa, Krystyan
z Iławy. Dan w niedzielę starozapustną (ob.
Kętrz O ludn. pol., str. 361). 2.) N. Mały,
niem, Klein Nappern, dobra ryc. i wś tamże, st.
poczt, Lubawa, 7 klm. odl., okr. urz. stanu
cywiln. Glaznoty. Dobra obejmują 518 ha
roli orn. i ogr., 10 łąk, 76 pastw,, 223 lasu,
13 nieuż., razem 840 ha; czysty dochód z grun-
tu 4,813 mrk. Gorzelnia parowa, młyn paro-
wy, cegielnia; hodowla bydła i owiec. R.
1351 nadaje Gunter v. Hohenstein, komtur
ostródzki, słudze swemu Naprobe 17 włók
„w Nowym czyli Małym Napromku. Dan
w dzień św. Procera i Martyniana (ob, Kętrz.
O ludn. pol., str. 361). Z szlachty pol. mie-
szkali tur. 1620—1 na 17 włókach Jerzy i
Zygmunt Witramowscy, w innych czasach zaś
Białobłoccy, Czeradzcy, Domagaliczowie, Ko-
sowscy, Lescy, Małowiescy, Pilchowscy —Bi-
berstein, Szarzewscy, Szczuplińscy i Uzdow-
scy (ob. Kętrz., tamże, str. 368—371).
Napromki Wielkie, ob. Napromek.
Naprószewo, ob. Napruszewo,
Napruny, wś włośc., pow. święciański,

w 2 okr. pol., gm. Kukuciszki, okr. wiejski
Puczkaryszki, o 1l w. od gminy, 32 dusz re-
wiz.; należy do dóbr skarbowych Inturki,
Na Pruskach al. Na Pryskach, pole, dawne

ementarzysko we wsi Medwedówce, pow. bu-
czacki.
Napruszewo al. Naprószewo, wś i folw. nad

jez. Napruszewskiem, pow. słupecki, gm. O-
strowite, par. Giwartów, odl. od Słupcy w.
15; folw. dm. 9, mk. 146; wś dm. 10, mk, 73.
W 1827 r. 26 dm., 197 mk, Według Lib.
Ben. Łask, (I: 302) w początkach XVI w. by-
ły tu grunta folwarczne, dające dziesięcinę
proboszczowi w Giewartowie, zaś z łanów

kmiecych pobierał proboszcz tylko meszne, po
dwie miary (coros) owsa i dwie pszenicy z ła-
nu, od zagrodników zaś po jednej mierze ow-
sa. Według regestr. pobor. z 1580 r. N. by-
ło własnością Sebąstyana Napruszewskiego i  
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miało 2 łany kmiece, 2 zagrod., 2 komorn.
(Pawiński, Wielkop. I: 146). Dobra N. skła-
dają się z folw. N., Starawieś i Tomiszew, wsi
N., rozl, mr. 1,453; folw. N. grunta orn, i ogr.
mr, 773, łąk mr. 61, pastw. mr. 42, wody mr,
162, lasu mr. 11, nieuż, i place mr. 41, ra-
zem mr. 1.090; bud. mur. 16, z drzewa 10;
płodozmian 11-polowy; folw. Starawieś grun.
orn. i ogr. mr. 87, łąk mr. 26, pastw. mr. 34,
nieuż, i place mr. 3, razem mr. 150; bud. mur.
2, z drzewa 2; folw. Tomiszew grnn. orn. i
ogr: mr. 160, łąk mr. 2, lasu mr, 44, nieuż. i
place mr. /, razem mr. 213; bud, mur. 5; wia-
trak i pokłady torfu. Wś N. os. 2], z grun.
mr. 57. Br. Ch.
Napruszewskie jezioro, zwane także Ko-

siewskiem od wsi Kosiewo al. Kossewo, do któ-
rej gruntów dotyka, leży we wsch. stronie od
jez. Powidzkiego, w pow. słupeckim, gminie
Ostrowite, na płn, od wsi Kossewo i Napru-
szewo. Nad jez. leży fol. Stara Wieś, nale-
żący do Napruszewa. Wąski, zaledwie dwu-
wiorstowy pas ziemi oddziela to jezioro od
Powidzkiego, z którem łączy się za pośrednic-
twem strumienia. Szerokość jeziora w kierun-
ku od wsch. do zach. wynosi do 2 wiorst, od
płn. zaś ku płd. przeszło wiorstę.
Na Przedsielu, podmokłe pastwisko w płn,-

wsch. stronie Zaborza i płn.-zach. stronie
Hujcza, pow. Rawa Ruska.

Napty, wś na praw. brz. Bugu, pow. brze-
sko-litewski, wprost Nepli.
Na Puharach, las z leśniczówką w płd.-

wsch, stronie Czołhan, pow. doliński,
Na Pałku, szczyt w Beskidzie zachodnim,

między Policą a Babią Górą. Wznies, 1235 m.
Naradziszki, zaśc. szl., pow. święciański,

w 2 okr. pol., o 51 w. od Święcian, 1 dm., 8
-|mk. katol.

Naragiele, wś, pow. sejneński, gm. i par.
Sereje, odl. od Sejn w. 40, dm. 31, mk. 223.
W 1827 r. było dm. 20, mk. 120.
Naragiszki, wś włośc., pow. wileński, w 3

okr. pol., gm. i okr, wiejski Malaty, o 6 w.
od gminy, 10 dusz rewiz,; należy dv dóbr
skarbowych Roupiszki,
Narajewo, wś, pow. mogilnicki, 6 dm., 46

mk., 4ew., 42 kat., 19 analf. Poczta, gośc.,
tel. w Grąsawie, st. kol. żel, w Mogilnie,

Narajów, mczko i wś, pow. brzeżański,
nad pot, Narajówką, przy gościńcu rząd, brze-
żańsko- lwowskim, o 15 klm. na płn.-zach, od
Brzeżan, w górzystej, zimnej okolicy; grunt
gliniasty mokry, nieprzepuszczalny, tylko dla

dzikich drzew odpowiedni. N. graniczy na'
wsch, z Wierzbowem, Łapszynem i Leśnikami,
na płd, z Narajowem wsią, na zach. z Pod-

usilną i Błotnią, na płn. z Nowosiółką i Rek-
szynem. Przestrzeń wraz z N. wsią dwor. gr,
or. 1182, łąk li ogr. 511, past. 92, lasu 3833
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mr.; włość, gr. or. 2570, łąk i ogr. 160, past,
288, lasu 31 mr. Ludności rz.-kat, 230, par.
w miejscu, fundowana 1705 r. przez Adama
Mikołaja z Granowa Sieniawskiego, woj. beł
skiego, kościół drewn., poświęcony 1771 r.
pod wez. -N. M. P. Snieźnej. Do par. należą:
Roliaczyn mko z Hutą o 7:5 klm. (332 dusz),
Narajów wś o 2 klm, (92), Rohaczyn wś o 10
klm. (73), ogólna ilość kat, 727, akat. 19,
izrael. 948; gr. kat. 1895, par. w miejscu,
dek, narajowski, dyec. Lwów, obejmuje filią
Narajów wś (715) i ma 2110 gr.-kat, Szkoła
etatowa o 2 nauczyc., kasa pożyczk. z kapit,
1728 złr., gorzelnia, młyn wodny. W lasach
stada dzików, zwierzyny pod dostatkiem. We-
dle Kuropatnickiego należał N. do dóbr sto-
łowych arcybiskupstwa lwow. rz.-kat. ob-
rządku, razem z dobrami Dunajów; ze wzglę-
du jednak, że już w r. 1705 Adam Mik, Sie-
niawski erygował rz.-kat. par., należy przy-
puszcząć, że dobra te jeszcze w XVII w.
przeszły w posiądanie Sieniawskich, właści-
cieli Brzeżan, do których to dóbr, będących
własnością Stanisława hr. Potockiego, obecnie
N. należy. Miasteczko nędzne, licho zabudo-
wane domkami i karczmami z drzewa, miesz-
kańcy ubodzy tak izraelicy jak i chrześcianie,
trudnią się wyłącznie rolnictwem. W aktach
grodzkich i ziemskich archiwum Bernardyń-
skiego we Lwowie znajduje się najdawuiejsza
wzmianka o N., mianowicie: C. t. 347, str. 175
—179 i 179—184. We Lwowie 14 lipca 1589
r. przebieg procesu w obec sądu ziemskiego
lwowskiego między Janem Siemiginowskim i
Stanisławem Narajowskim, właścicielami czę-
ści N. (Zbiór Akt grodz. i ziem., t. X, str. 158).
W inwentarzu klucza brzeżańskiego z r. 1698
(rkp. w Bibl, Ossol. M 2122, str, 77 do 83)
czytamy o mieście Narajowie: „Parkanem
gontami pobitym dokoła oparkanione, którego
jest dzielnie N 240. Bramy dwie: jedna brze-
żańska, na tej wierzchu budynek z drzewa
budowany, w którym okna w drewnie, drzwi
na żelaznych zawiasach, skobel i wrzeciąż do
zamykania, ta gontami pobita, do której i
schody, wrota na dole do zamykania; druga
brama dunajowska, na tej na wierzchu baszta
z drzewa budowana, drzwi na biegunach, sko-
bel z wrzeciążem do zamykania, gontami po-
bita. Wrota do bramy nowe z zakładką; wy-
cieczek dwie, jedna do stawu, druga do bło-
tni. Amunicya: działo 3-funtowe żelazne na
 lawetach okowanych, do tego szufla i stempel
z wiszurem. Do tejże kul armatnych 20, Ha-
kownie z zamkami krzosowymi na kształt

okowanych 5. Do tych stempel i krajcar.
Organki na koźle okowanym o 5 rurach. Kul
muszkietowych 80, glutów 40, prochu kamie-
ni 2. Naczynia różne: pił trackich 2, ręczna
1, klamra 1, topór 1, świder 1, heblów 2,  
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Ślusarskie naczynia porządne u ślusarza tam-
że. Następuje potem opis stada czerkieskiego,
obejmującego 238 sztuk. Bydła podaje inwen-
tarz sztuk 15, owiec 93, świń 31, drobiu fol-
warcznego 64 (kur 30, kaczek 15, kapłonów
17, gęsi 2). Łanów dworskich wymienia 22
(oto niektóre nazwy: Łan nad stawem, Ł. nad
białym brzegiem, Ł. koło figurnego sadu, Ł.
u Łużek we środku, £, na wysokiej górze, Ł.
na Gniłej, £, na Lipicy, £Ł. na Stupniku, Ł. na
Rakowicy, £Ł. nad Piotrem Wołosem, Ł. na
Krągłym); ogrodów 2: za starym folwarkiem i
pod winnicą; z jarzyn uprawiano: marchwi
zagonów 14, buraków 3, kapusty 17, pietru-
szki 5, pasternaku 20, rzepy 2, maku 1, ce-
buli zag. 40; sianożęci było 4: na Kadłubi-
skach na 2 styrty siana, na Lipicy na 2 st,
pod folwarkiem na błocie i na Pomirki. Na-
stępnie wymieniono powinności mieszczan na-
rajowskich: Mieszczanie, zarówno przedmie-
szczanie, którykolwiek z nich trzyma ówierć,
płacić powinni czynszu rocznego zł. 1 gr. 6,
kur 2; ci ząś, którzy ćwierci nie mają, tylko
na ogrodach mieszkają, dają rocznie po gr. 15,
kurę 1. (wierć zaś pustą ktoby siał, płacić
z niej powinien czynszu zł, |, lub skupszczy-
zny na dwór dziesiątą kopę, zarówno jednak

wszyscy robić powinni według wyraźnego
samego Jm, Dobrodzieja postanowienia i pod-
pisania inwentarza anno praesenti, latem po
dni 3, zimą po 2, szarwark osobliwie do sta-
wów tylko do naprawienia grobli, robienia
upustu, chwytania wody, a osobliwie na
gwałt do stawów tak ciągle jechać, jako i
piesi iść powinni, Parkany każdy mieszczanin
swoją dzielnicę koło miasta reparować powi-
nien, i rusznicę tak dla siebie jako i parobka
mieć powinien. Na pług do orania po 2 sprzę-
gać się powinno, Dziesięcina pszczelna ul
10-ty, świnna wieprz 20-ty, i owcza 20-ta
owca z jagnięciem. Powozów 2 do Lwowa za
pańszczyznę odprawują i jak wiele dni im
pańszczyzny wytrącić się powinno, Następuje
spis imienny mieszczan narajowskich w liczbie
86. Oto niektóre nazwiska: Taras, Woskres,
Wołos, Wrobec, Skreba, Makarewicz, Turczyn,
Labur, Kimak, Nahurny, Kohut, Lewczyszyn,
Manijło, Tepkow, Horien, Bezuszko, Muc,
Kliszczoweński, Dewa, Paszko, Drabik, Jan-
czyński, Haszczyn, Deyneka, Rad, Buben,
Wolanik, Baczewski, Paliwoda, Wołoszyn,
Podolec, Haryley, Krzyształ (wataman), Ko-
zaków wymieniono 4, ci trzej mają po ćwierci
pola i są wolni. Wójt Stanisław na ćwierci i
dworzystko wójtowskie pod nim, ten do do-
zoru gumną pańskiego, liber, Popi narajow-
scy: ociec Danilej na ówierci cerkiewnej;
ociec Bazyli na ćwierci cerkiewnej za wałem;
Paweł Popowiez na cerkiewszczyznym grun-
cie, liber. Qi dziesięcinę dają wszelką i po-
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mocy odprawują. Poddani nowoprzyszli i
osiedli nie nie dają (wymieniono ich 4).
Ogrodów pustych za pańskiem gumnem leża-
ło tego roku 4, Gumno pańskie i stadnicę po-
stawiono na ogrodach 12. Uwierci puste miej-
skie narajowskie kto sieje, płacić powinien po
1 zł. 6 gr. Owierci takich wymieniono 19.
We wsi Raju, w pow. brzeżańskim, jest kilka-
naście inwentarzów, a w nich znajdują się
także szczegóły odnośne do Narajowa. W in-
wentarzu z r. 1666 znajdujemy często przy
nazwiskach gospodarzów dopisek zrobiony ob-
cą ręką ,,Tatarowie go wzięli**, skądby przy-
puszczać można, że około tego czasu Tatarzy
Narajów zniszczyli, Inwentarz z r. 1696 za-
wiera mniej więcej te same szczegóły, które-
śmy podali wyżej według inwentarza z r.
1698. W inwentarzu z r. 1709, str. 38, czy-
tamy: „Miasto dokoła parkanem wprawdzie
oparkanione, ale przez inkursye wojsk partyj
szwedzkich podczas spalenia miasta i parkany
miejscami porozbierane, osobliwie od błotni
dużo nadwerężone. Budynek pański, drewnia-
ny, w tyle za kościołem w rogu miasta'. Na
str. 4] zaś czytamy pod napisem „bowinno-
ści; W tym roku na wiosnę będąc zrujno-
wani i spaleni, gdzie niektórzy za pogorzeniem
całego miasta od ludzi Jm. Pana Szmigielskie-
go (ten dowodził przeciw Augustowi II za
Leszczyńskim, podczas gdy Sieniawski stał
przy Auguście II), tu z partyą swoją przez
tydzień stojącego, za danem sobie prawem i
słobodą od JW. Jmci Dobrodzieja znowu na
lat 3 zupełnych, przez któreby straconą swoję
recuperowali i restaurowali chudobę, wolni

od wszelkich danin i robocizn być mają”,
Herb miasteczka: w niebieskiem polu we środ-
ku róża biała, srebrzysta. N. wś, odl. 1*5 klm.
na płd. od miasta, którego stanowi przedmie-
ście, ma 871 mk. i należy do dóbr N. Inwen-
tarz klucza brzeżańskiego z r. 1698 (rkp.
Ossol. M 2122, karta 84—87) podaje nastę-
pujące o tej wsi szczegóły: „Powinności pod-
danych: (i którzy siedzą na tretynach robić
powinni latem na każdy tydzień po dni 3, zi-
mą po 2, zagrodnicy zaś latem po 2 dni, zimą
po dniowi. Zażen, obżen, zakos, obkos i tłuk 3
odprawić powinni bez pańszczyzny. Dziesię-

cinę pszczelną, owczą 1 świnną tak jako
w innych włościach tego klucza dają. Przędzę
ze swego przędziwa po łokciu 1, a z pańskiego
po 1 prząść powinni. Czynszu dają tretennicy
po gr. 19, zagrodnicy po gr.5, jajec 6, kurę
1, owsa półmacek 1 miary brzeżańskiej ,, Z 8a-
dów gdy zrodzą 10-te drzewo zawiązuje się.

Przędziw moczyć i międlić bez pańszczyzny
powinni; szarwarek do stawu, do naprawienia

grobli, robienia upustu, zastawienia wody, a
osobliwie na gwałt do stawu, tak ciągli je-
chać, jako i piesi iść powinni, Imion podda-  
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nych i zagrodników podano 46 (np. Bili-
ca, Łuczka, wataman, liber, Didowiee, Przy-
szlak, Błaszczuk, Kindrat, Miciurak, Warycz).
Pop ociee [wan na gruncie popowskim, powo-
zy odprawować i dziesięcinę wszelką dawać
powinien. Mielnik Wasyl, pod nim dworzy-
sko całe, tenże trzyma młynów 2, w jednym
kamieni 2, stęp 2 i folusz, w drugim młynku
pod miastem kamień 1. Ten powinien co kwar-
tał ukarmić wieprzów 2, a jeżeliby którego
kwartału nie dokarmił wieprza, powinien pła-
cić za każdego po gr. 15. Robić z siekierą po-
winien, co rozkażą we dworze, na tydzień po
2 dni. Powozy odprawuje. Czynszu ma dać
zł. 2. Stawy: 1) staw Gniłokucki na lat 3
(nie wymieniono ile przynosi); 2) stawek na
Skupniku mniejszy; 3) stawek pod miastem,
narybku potrzebujący. Dworzyszcze jedno,
Przyszlak osiadł, parę wołów mający. Łan
po nieboszczyku Dylewskim pan Kolnarski
trzyma, toż samo dworzysko Sumironyskie,
Ogrodów pustych 2. Arenda ma poddanych 2
w mieście. Dworzysko Sobka Mazura bedna-
rza z ogrodem i sianożęcią, do tej pola łanek,
za młynem drugi. Karczma z drzewa budo-
wana. Izba wielka z komorą, druga izdebka
mała, z izdebki komora, w sieniach piwnica.
Winnica z gliny lepiona, tam kocieł gorzał-
czany, kadek nowych 9, starych 3, konwi 7,
beczek piwnych 4. Browar: w tym kadzi 3,
kocieł wielki piwny, słodownia nad stawem,
młynów do niejże 3. Dworzyszcz pustych
sielskich wymieniono 16. Z nich mieszczanie,
co najmowali, płacić powinni, Lu. Dz.
Narajówka 1.) wś nad rz. Soroką, dopł.

Sobu, pow. hajsyński, w 2 okr. pol. Teplik,
gm. Krasnopółka, par. Granów, na pograni-
czu gub, kijowskiej, o 25 w. od Hajsyna, na
płd.-wsch. krańcach dawnej Bracławszczyz-
ny, ma 158 dm., 1118 mk, w tej liczbie 30
jednodworców, 1,410 dzies. ziemi włośc,,
1650 dzies. ziemi dworskiej, w tem 128 nieuż,,
ziemia dobra. (Cerkiew paraf. pod wezw. N,
M. P., ma 30 dzies. ziemi. Gorzelnia założona
w 1860 r. z aparatem Pistoryusza. Dawniej
dziedzictwo ks. Czartoryskich, później Rze-

wuskich, od których przed kilku laty, jako
wiano Ernestyny z hr. Rzewuskich, synowi-
cy autora ,,Listopada,* przeszła w posiadanie
Feliksa Meleniewskiego, obecnego jej właści-
ciela. Zasługuje tu na szczególną uwagę
z gustem i komfortem urządzona wiejska re-
zydencya. Pałac ten, w stylu starych gotyc-

kich zamków, zbudowany przez Grelicha, ar-
chitekta z Berlina, z rzadkiem u nas na wsi
sztuki mularskiej wykończeniem; wnętrze je-
go zaleca się wykwintnem umeblowaniem,
mnóstwem najrozmaitszych przedmiotów sztu-
ki, obrazów, porcelany sewrskiej i dość sporą
a starannie utrzymaną biblioteką. W parku,

Rp"
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do którego się schodzi marmurowemi schoda-
mi, z takimże przez całą długość gmachu tara-
sem, oraz szeregiem mniejszych i większych
urn marmurowych, spotyka się nie mało pięk-
ności: fontanny, rabaty kwiatowe, najświet-
niej pielęgnowane, kanały z wyspą, mostkami
i w maurytańskim guście altaną, dalej ol-
brzymie drzewa, oranżerya na wzgórzu, obok
niej kaplica, oraz na krańcach pałacowego te-
rytoryum wytwornie po nad stawem zbudo-
wana letnia łazienka. Widok pałacu podały
Kłosy w M 822. 2.) N., wś, pow. nowograd-
wołyński, okr. pol. i gm, Emilczyn, 91 dusz
włośc,, ziemi włośc. 671 dzies. Należy do
dóbr Emilczyńskich, dawniej ks, Lubomir-
skich, dziś własność Uwarowych. 3.) N., wś,
pow. ostrogski, o 25 w. na wsch, od Ostroga,
rozłożona na płaszczyznie, z płd.-zach. i płn.
osłonięta lasem, nazwanym Kurasz, Ziemia
wszędzie czysty czarnoziom! urodzajny, po-
mieszany z tortem, Ludność przeważnie tru-
dni się rolnictwem, włościanki również zajmu-
ją się przędzeniem konopi, Inu i wełny na do-
mowe potrzeby, tkają pasy, oraz wyszywają
w rozmaite wzory kołnierze u koszul męzkich
i żeńskich, mankiety, i po niżej ramion,
W zeszłym stuleciu N. należała do ks. Ostrog-
skich, następnie przeszła do ks. Jabłonowskich,
w 1850 r. sprzedana za długi, dostała się
Ossowieckiemu, Pileckiemu i Krasowskiemu;
ci zaś w rozmaitych latach odprzedali Leńkie-
wiczowi, Obeenie należy do jego córki Okta-
wii Walewskiej. 4.) N., mała wioska, pow. 0-
strogski, przy szosie brzesko-kijowskiej, wła-
sność Wład. Jełowieckiego.
Narajówka, rzeka, wypływa w zach. stro-

nie wsi Nowosiółki, w pow. przemyślańskim,
płynie na wschód pomiędzy domostwami No-
wosiółki, następnie zwraca się na południe i
wkrótce jako znaczny pot. przechodzi na ob-
szar miasta Narajowa. Zrazu płynie śródleś-
nymi łąkami a zabrawszy pod Bojkową (380
m. wznies.) pot, bezimienny od lew. brz,,
wpływa między domostwa Łan, przysiołka
Narajowa, które opływa od wschodu. 'Zasili-
wszy się od praw, brz. wodami Rakowicy,

' zrasza wschodnią część wsi Narajowa, gdzie
_ przy ujściu Hrabowicy rozlewał się niegdyś
rozległy staw narajowski (299 m. npm.); kil-
kaset metrów dalej przepływa N. znowu staw,
nad którym od zach. i płd, legły zabudowa-
niai młyn, „Na Stupniki* zwane. W dalszym
swym biegu płd. przepływa obszary wsi Mia-
steczka z Rohaczynem, Kurzan, gdzie zasilała
N. stawy, dziś rozległe sianożęcia, następnie
Demnię z Huciskiem i Podwysokie, poniżej
którego zabiera od pr. brz, Zielony potok.
Opłynąwszy na wsch. granicy gm. Łopuszną,
przepływa zach. część Lipicy Górnej (pow. ro:
hatyński), następnie środkiem Lipicę Dolną,  
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Świstelniki, zachodnią granieę Podszumlaniee,
Skomorochy Stare, Herbutów, Zabrawszy od
pr. brz. znaczny stromień Ujazdki, webodzi na
obszar Bołszowiec, gdzie poniżej ząbudowań,
od strony połud. Bołszowiec zlewa swe obfite
wody do Lipy Gniłej, Długość biegu 50 kil.
Spad wód wskazują następujące liczby: 380
m. (źródło); 318 m. (ujście potoku pod Bojko-
wą); 299 m. (ujście Hrabowicy); 294 m. (pod
Hutą Szklaną); 286 m. (nieopodal płn. grani-
cy Kurzan); 265 m. (ujście Zielonego pot.);
246 m, (poniżej Lipicy Dolnej); 227 m. (pod
mostem w Skomorochach starych); 223 m.
(półn. brzeg Bołszowiec); 221 m. (ujście do
Lipy Gniłej). Dopływy są przeważnie krót-
kie i nieznaczne. Uwagi godniejsze są z praw.
brz.: Rakowica, Zielony potok i Ujazdki po-
tok, z lew. brz, Hrabowiea, W dolinie tego
potoku legły liczne stawy, wiele znich dziś
już osuszono i zamieniono na sianożęcia, Ist-
nieją jeszcze następujące: w Narajowie wsi,
na Stupniki (jeden), w Kuszanach (jeden), w
Demni (jeden), Podwysockiem (jeden), Świs-
telnikach (jeden), razem 5, Wśród swego bie-
gu rozdziela się częstokroć na liczne ramiona,
zalewając łąki i tworząc moczary i trzęsawi-
ska, w skutek czego musiano sprowadzać wodę
N. osobnymi uregulowanymi rowami, jak w
Lipicy Dolnej, w Podszumlańcach, Skomoro-
chach Ssarych i Bołszowcach. W Bołszoweach
był dawniej rozległy staw, dziś już osuszony;
błota rozległe przemienione w urodzajne łany.
Należy do powiatu brzeżańskiegoi rohatyńskie-
go. Pod względem ryb rzeka ta niezbadana.
Pod względem geologicznym badał dolinę tej
rzeki od źródeł po ujście prof, Łomnieki (Kos-
mos, V. 131—1383). W okolicy źródeł, tj, na
południowym końcu Nowosiółki, odsłaniają
się zielone wapienie okruchowcowe, z licznymi
mszywiołami, łatwo usypujące się gruboziar-
niste piaskowce. Dopiero od Łanów, przy-
siołką Narajowa, na lewem zboczu doliny N.
dołuje kreda senońska, a nad nią rozwinęły
się wyraźniej warstwy  trzeciorzędne. Na
przeciw dworu w Ł, odsłonięto celem wydo-
bywania kamienia materyałowego kilkusążnio-
wą ścianką gruboziarnistego piaskowca, pod
którym leży wapień piaskowaty, popielato-
szary, zielonkowato-wietrzejący. Zawiera on
białoskorupkowe ośrodki. Owe pokłady kre.
dy senońskiej w samym Narajowie występu-
Ją dosyć wysoko ponad dno doliny rzeki (317
m.). Nad kredą rozwinęły się nasamprzód pia-
skowate, jasnoszare wapienie z przewiertkami
u dołu, a ku górze z Turitella bicarinata
Fichw. i Panopaea Menardi. Ponad tymi war-
stwami rozwinął się potężnie wapień litotam-
niowy aż po zwały gliny, zawierającej jako
przybłędy z górnych poziomów, wapień jasno-
szary, zbity, złożony z samych drobnych mał-

 



żek. Poza ujściem potoku Hrabowicy znaj-
duje się o niespełna 14 kil, od gościńca głów-
nego piękny kamieniołom w wapieniu litota-
mniowym, dającym się doskonale na płyty
obrabiać. Jest on białawy a uderzony młot-
kiem odznacza się pięknym dźwiękiem. W
sąsiednich łanach, dalej na południe, wapień
ten jest barwy żółtawej i jeszcze bardziej
zwięzły. Używają go również za materyał
budowlany. Wapień tón litotamniowy sięga
dalej na południe aż do Kurzan, gdzie samą
wierzchownią lesistą, wzniesioną do 400 m.
przeszło, obficie się rozciąga. Używają go tu
do wypalania wapna. Na wschodnim końcu
Kurzan, po lewem zboczu doliny, odsłaniają
się potężne zwały czystych, białych piasków
sypkich, do kilkunastu metrów miąższych. Za-
wierają one nieprzebrane mnóstwo bardzo do-
brze zachowanych mszywiołów wraz z otwor-
nicami, Tuż pod piaskami pokazuje się w
najniższym poziomie szara kreda senońska,
Tuż przed Demnią aż do dna doliny sięgają
żółtawe piaski i bryły piaskowca litotamnio
wego, stoczonezwarstw wyżej ległych. Aż
do Lipicy Grórnej ma dolina ten sam charakter.
Po obu stronach lesista wierzchowina wielo-
krotnie załamała się w pagóry, sięgające do
430 m. npm, Poniżej Lipiey Górnej zbocza są
połogie; dopiero o 2 do 3 kil. obustronnie
wznosi się płaskowyżyna lecz tylko do 350 m.
npm. Prócz szarej kredy senońskiej, dołującej
aż do Skomoroch, nie widać nigdzie odkry-
tych warstw trzeciorzędnych, które tu sła-
bo są rozwinięte. Rzeka ta pędzi liczne
młyny. W okolicy Kuszar zowią ją Lipicą
lub Zpą. Br. G.
Narama, wś i fol., pow. miechowski, gm.

Twanowice, par. Korzkiew, odl. 30 w. od Mie-
chowa. Według Lib. Ben. Długosza (I, 61)
były tu w XV w.3!/, łany kmiece i karczma
z rolą, dające dziesięcinę prebendzie Łątkow-

skiej przy katedrze krakowskiej. Dziedzicem
wsi był Andrzej Naramski h. Nowina. Dwór
i łany folwarczne dawały dziesięcinę plebano-
wi wsi Kokrzwi. Folw. ten został później po-
siądłością duchowną a z przejściem dóbr ko-
ścielnych w ręce rządu, został sprzedany oko-
ło 1880 r. za 13005 rs. W 1827 r. było tu
dm. 22, mk. 116. Obecnie fol, N. rozl. mr.
262: gr. or. i ogr. mr. 242, past. mr. 5, nieuż,
i place mr. 15; bud. z drz. 12; płodozmian 7 i
12-polowy; pokłady kamienia wapiennego.
Naramice al. Naramnice, w dok, Naramycze,

wś, fol. i os., pow. wieluński, gm. i par, Na-
ramnice, odl, 12 w. od Wielunia. Posiada ko-
ściół par. drewn., urz. gm. W 1627 r. było tu
58 dm., 483 mk.; obecnie 101 dm. i 778 mk.
Istniejąca tu od XVIII w. stacya pocztowa
została przeniesiona do wsi Walichnowy.
N. były dawniej posiadłością licznych czę-
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ściowych właścicieli. Według Lib. Ben, Łask,
(II, 153 i 154) jest tu 20 łanów osiadłych,
z których proboszcz otrzymuje po miarce ow-
8a l pszeniey, są zagrodnicy i komornicy, da-
Jacy po groszu mesznego, 4-ch karczmarzów,
2-ch po 6 gr. i 2-ch po fertonie dziesięciny *
dających, 4-ch kmieciów osiadłych na łanach
folwarku szlacheckiego, dających dziesięcinę
na równi z folwarkiem. Parafia tutejsza, któ-
rą od początku stanowiła sama wieś N., po-
wstała zapewne dość dawno, skoro na począt-
ku XVI w. już zabuaowania probostwa były
w stanie upadku. Kościół sam pod wez. Ś.
Wojciecha, drewniany, mały, stąd kaplicą
zwany. Kolatorami byli częściowi posiadacze
szlacheccy z N. Uposażenie kościoła stanowił
zdawna łan, na którym mieszkało 2-ch kmieci,
płacących 40 gr. czynszu i obowiązanych do
zbierania jałmużny i składek na utrzymanie
kościoła (mendicationes faciunt et eleeomo-
synam quąerunt pro sustentatione ecelesiae),
Prócz tego proboszcz miał plebanią z placem i
2 łany roli z łąkami, Według regestr. pobor.
z 1580 r. N. miały 7 łanów, 7 zagrodn. i 6 ko-
morników (Pawiń., Wielk,, I, 43). Różnicę tę
w cyfrach z podanymi w Lib, Ben. Łask. wy-
tłómaczyć można albo umyślnem zatajeniem
prawdziwej ilości łanów dla umniejszenia po-
datku, albo też tem, że na pozostałych łanach
siedziała szlachta, owi częściowi posiadacze,
noszący nazwisko Naramowskich, jak ich
wspominają księgi poborowe. Jeden z tych
Narainowskich czy Naramskich Jan, proboszcz
brzeźnickii oficyał radomski, zapisał w 1727
r. tysiąc złotych na rzecz kościoła w swej ro-
dzinnej wsi. Obecny kościół ma ołtarz wielki
z 1765 r., dzwonnicę z 1720; data wzniesienia
samej budowli nieznaną. Zdaje się, że później
te cząstki zostały wykupione stopniowo przez
jednego właściciela i utworzyły jeden znacz-
niejszy obszar. W drugiej połowie XVIII w. N.
należą do Głębockich (Dyke. Echarda). W osta-
tnich czasach były własnością Karońskiego,
Obecnie dobra N. składają się z fol.: N., Smie-
choń i Zabłocie, wsi N. Rozl. mr. 1681: fol.
N. gr. or. i ogr. mr. 409, łąk mr. 46, lasu mr.
106, nieuż. i place mr. 15, razem mr. 576;
bud. mur. 3, z drzewa 14; płodozmian 11 polo-
wy; fol. Śmiechoń gr. or. i ogr. mr. 390, łąk
mr. 22, nieuż, i place mr. 15, razem mr. 427;
bud. z drzewa 7; płodozmian 8 polowy; fol,
Zabłocie gr. or. i ogr. mr. 246, łąk mr. 10,
pastwisk mr, 15, lasu mr. 165, nieuż. i place
mr. 95, razem mr. 531; bud. z drzewa 3; pło-
dozmian 10 polowy. Wś N, os. 114, z gr.
mr. 927. N. par., dek. wieluński, 860 dusz.
N. gmina należy do s. gm. okr. VII w os, Lu-
tutów, urząd gm. w miejscu st. poczt, Walich-
nowy, ma 3 szkoły początkowe, 6 wiatraków,
14,460 mr. obszaru i 5625 mk. Br, Ch.
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Naramów, wś, pow. konecki, gm. Pijonów,
par. Mnin, odl. od Końskich 30 w., dm. 7,
mk, 44, ziemi włośc. 78 mr. W 1827 r. było
dm, 3, mk, 24,

Naramowice 1.) wśigm., i Naramowickie
 Olędry, wś nad Wartą, pow. poznański, 3
miejsc.: a) N., wś, osady: b) Wolfsmuehle; e)
Rosenmuehle; 19 dm., 177 mk., 18 ew., 159
kat., 66 analf. 2.) N., dom., 2602 mr, rozl.,
14 dm., 175 mk., 8 ew., 167 kat., 64 analf.
Cegielnia, poczta, tel, i st, kol. żel. w Pozna-
niu o Ókil., gośc. o 4 kil. Dawniejsza wła-
sność Moraczewskich, obecnie właścicielką jest
Jadwiga z Grabowskich Szczaniecka. Na polu
odkryto urny, nóż krzemienny iostrza lanc.
Dr. Koehler posiada znaleziony tamże w gli-
nie młotek granitowy, surowy, obrobiony w
kształcie grzyba, 3.) Naramowickie Olędry,

 gm., 2 miejsc.: a) Stare Olędry Naramowie-

>

kie, b) Nowe Olędry Naramowickie (Alt-Na-
ramowitz - Hauland i Neu - Naramowitz - Hau-
land), 5 dm., 40 mk., 23 ew., 17 kat., 15
analf, M. St.

Naranka, rzeczka, także Garliczką zwana,
a nie Górecką (ob.), wypływa w królestwie
polskiem, w okolicy wsi Narany, wpow.
miechowskim, płynie popod Górną Wieś ku
południowi; minąwszy Grarlicę duchowną,
wchodzi pod Grarlicą Murowaną do Galicyi;
tutaj podąża dalej krętym biegiem ku południo-
wi, przepływa wieś Zielonki, wpada w tejże
wsi do Prądnika, tu Białuchą zwanego. Dłu-
ga w królestwie polskiem 7, w Galicyi 6, ra-
zem 13 klm, Br. G.

Naraty, wś, pow. Święciański, w 4 okr.
pol, 057 w. od Święcian, 10 dm., 81 mk,
katol.

Narawkiele, wś, pow. maryampolski, gm.
Chlebiszki, par. Preny, odl. od Maryampo-
law 32, Dm. 6, mk, 54. W 1827 r. było
dm. 2, mk, 23.
Narawy wś, pow. maryampolski, gm. Bal-

wierzyszki, par. Preny. Odl. od Maryampola
w. 42. Dm. 22, mk. 189. W 1827 r. było
dm,7, mk. 82.

Narbgallen, ob. Narpgallen,

Narbuciszki 1.) zaśc. włośc., pow. wileń-
ski, w 4 okr, pol., gm. Bystrzyca, okr. wiej-
ski i dobra skarb. Bujwidy, o 12 w. od gminy
a 81 w.od Wilna, 2 dm., 10 mk. kat, (? 19
dusz rewiz.), 2.) N., wś, pow. nowoaleksan-
drowski, w 1 okr. pol., gm. i par, Sołoki, st.
dr. żel. Dukszty o 18 w. odległa, 788 dzies.
ziemi dworskiej, Dawna własność rodu Piet-
kiewiczów, od których nabyli Mazurkiewiczo-
wie; do 1876 r. własność Ign. Mazurkiewicza,
w t. r. sukcesyjnie przeszła na syna jego Ju-
styna. 3.) N., wś, pow. wiłkomierski, par.
Kowarsk, własnośó Dydżula. 4.) N., wś  
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włośc., pow. wiłkomierski, par. SŚwiadoście,
aależy do dóbr Drabczuny, A. K. Ł.
Narbut, z tatarskiego, nar-ogień i put al. but-

bałwan, imię dynastyi tatarskiej, która panowała w
chanacie kokańskim, prawdopodobnie źródłosłów r0-
dziny Narbutów oraz wsi od tego wyrazu pochodzą-
cych, jak Narbuty, Naxbuciszki, Narbutowszczy-
ZDa. J. Krż.

Narbutowo, zaśc., pow. borysowski, w 2
okr. police. łohojskim, 4 osady; na płn. leżą le-
siste bagna, południowe okolice wzgórzyste,
grunta lekkie, kamieniste, miejscowość nie-
ludna, 4, Jel.

Narbutowszczyna 1.) 0s. karcz. nad rz.
Oszmianką, pow. oszmiański, w l okr. pol., o 15
w. od Oszmiany, 1 dm., 9 mk. żydów. 2.)
N., futor żydowski nad rz. Oszmianką, pow.
oszmiański, w l okr. pol., o 14 w. od Oszmia-
ny, 1 d.n., ]l mk., w tego 2 kat., 9 żydów.
Narbutowszczyzna 1.) fol. nad rz. Osz-

mianką, pow. oszmiański, w 1 okr. pol., gm.
Soły, okr, wiejski Kuszelewszczyzna, własność
Czernickich; w 1751 r. własność Wołkowej.
2.) N., fol., tamże, okr. wiejski Kuszlany,
własność Klukowskich. 3.) N., część włośc,,
tamże, o 4 w. od gminy, 3 dusz rewiz. należy
do dóbr skarbowych N. 4.) N., wś, tamże,
gm.,, okr. wiejski i dobra Soły, 04 w. od
gminy, 5ł dusz rewiz., własność Klukowskich.
W N. była poprzednio st. poczt, na trakcie
wileósko mińskim, między Oszmianą (o 15 w.)
a Smorgoniami. Stacya miała 1 dm. i 26
mk., w tej liczbie 21 katol. i5 prawosł. 5.)
N., wś, pow. trocki, par. Sumiliszki, w 1850 r.
własność Strawińskich, 200 dz. rozl. J. Krz.

Narbuty 1.) wś, pow. oszmiański, w 3 okr.
pol., gm. Subotniki, okr. wiejski Zaleś, o 37/4
w. od gminy, 17 w. od Dziewieniszek a 45 od
Oszmiany, 10 dm., 61 mk, (16 dusz rewiz.?);
należy do dóbr Zemłosław, Umiastowskich.
2.) N., zaśc., pow. kowieński, okr. pol. Janów,
par. Skorule, należy do dóbr Marywil,

Narć, niem. Nardt, wieś serbska, na prus-
kich górnych Łużycach, w pow. wojereckim,
w parafii ewang. wojereckiej., W 1884 r.
296 mk., wyłącznie Serbów; w 1840 r. było
268 mk., w 1860 r. 238 mk. Szkoła elemen,

Narcuki, wś włośc., nad rz. Korablą, pow.
oszmiański, w 1 okr. pol., o 24 w. od Oszmia-
ny, 4 dm., 45 mk., katol.

Narcyzówka, dawniej Sadowskie futory, fut,
nad bezim. rzeczką wpadającą do Skąkunki,
pow. lipowiecki, o 3 w. na płn, od Lipowca,
22 ós., 231 mk, 493 dzies. ziemi Wincentego
i 355 dzies, Antoniego Sadowskich.
Narcyzowo, wś, pow. sieński, gm, Zarzecz-

ny Tołoczyn, 4 dm., 24 mk.,, z których 2 zaj-
muje się garbarstwem. |

Narcze, wś, pow. lidzki, w 3 okr, pol., gm.
iokr. wiejski Możejków Wielki, o 15 w, od

N
u
:
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:
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Szczuczyna, $ dm., 71 mk, (36 dusz rewiz.);
własność Grabowskich.

Narezyszki, wś, mylnie podana za Margisz-
ki, w pow. władysławowskim. Ob. Jotyja.

Narejki I.) fol. i os, wiejska nad rz, Świ-
słoczą, pow. miński, o 4 w. od st. Ratomki
dr. żel. lipawo-romeńskiej; łąki piękne, grun-
ta dobre, miejscowość bezleśna, 2.) N., ob.
Ernestowszczyzna. A. Jel.

Narejkiszki, fol., pow. wileński, w 3 okr.
pol., gm. Malaty, okr. wiejski Biebrusy, wła-
sność Brzozowskich.

Narejsze 1.) wś, pow. święciański w 4
okr. pol., gmina Świr, okręg wiejski Olsze-
wo, o 7 w.od gminy, 26 dm., 171 mk, katol,
(92 dusz rewiz.); należy do dóbr Olszewo,
Chomińskich. 2.) N. wś, pow. oszmiański,
w 4 okr. pol., gm. Wołożyn, okr. wiejski Ki-
budźce, o 59 w. od Oszmiany, 8 dm., 85 mk.,
w tej liczbie 80 prawosł, i 5 kat, (50 dusz
rewiz, ). J. Krz.

Narejszyszki, zaśc., pow. wileński, w 4
okr. pol., gm, Worniany, okr. wiejski Pod-
worańce, o 8 w. ód gminy, 4 dusze rewiz.;
należy do dóbr Kacienowicze, Krassowskich.

Narejty 1.) niem. Narayien al. Naraytken,
wś na pol. prusk. Mazurach, pow. szczycień-
ski, st. p.i okr. urz. stanu cywiln. Pasym.
N. istniały już r. 1414. R. 1429 odnawia
Paweł v. Rusdorf w. mistrz, Andrzejowi, sy-
nowi Michała, Dytrykowi, synowi Nasuty, i
Mikołajowi, synowi StefanazNarejt, przywilej
na 30 włók chełm, wrazz obowiązkiem 3 służb.
Dan,w Szczytnie przed ś. Przyską (Ob. Kętrz.
O ludn. pol., str. 397.). 2.) N., niem, Nareiten,
dok. Narayte al. Norrayte jezioro na pol. prusk,
Mazurach, pow. szczycieński, na płudnie od Pa-
symia, dawniej własność biskupów warmiń-.
skich (ob. Script. rer. Warm., I, str. 29).
R. 1888 nadaje w. m, Konrad Zoelner v. Ro-
thenstein wiernemu Bertuszowi z Waplewa
(Bertusch von Waplitz) 10 włók nad jez.
N. (ob. Toeppen: Gresch. Masurens, str. 93).

Narew, niekiedy zwana Narwa, rzeka, pra-
wy dopływ Wisły, bierze początek na wschd.
krańcu puszczy białowiejskiej, w bagnach
zwanych Orłowo (Orchowo), o '/ą m, powy-
żej wsi Borki, o 1'/ą od mczka Nowydwór, a
o 38'/ę od wsi Białowieży, niedaleko od źródeł
Jasiołdy. W okolicy tej stykały się dawniej
z sobą trzy wdztwa: trockie, nowogródzkiei
brzesko-litewskie a czwarte podlaskie, o kilką
mil na zachód się poczynało. Dziś źródło N.
leży w gub. grodzieńskiej przy zatknięciu się
pow. wołkowyskiego z prużańskim. Linia
prosta przeprowadzona do źródła N. do jej
ujścia, przecina wś Białowieżę, mczką Boćki
i Sterdyń a jest długa 30m. Rzeka zaś, pły-
nąc kręto łukiem dość silnie ku północy wy-
danym przebiega przeszło 50 m. do (400 w.,  
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z czego na król. polskie -wypada 285 w.).
Szerokość wynosi od 8—50 sążni, głęb. od
1—20 stóp; dno iłowate. N., od źródła swe-
go podążając w kierunku płn.-zchd., na dłu-
gości 4 m. rozgranicza puszczę białowieską od
świsłockiej, z której przypływa do Narwi
rzka Rudawka. N., rozgraniczająca tu daw-
ne wdztwa trockie i brzesko-litewskie a w
szczególności pow. grodzieński i brzeski, w 0-
kolicy wsi Siemionówki porzuca leśną krainę
dwóch puszcz i zwróciwszy się więcej na za-
chód, przybiera z lewego brzegu rz. Narewkę,
która płynie przez Białowieżę i wody puszczy
do N. przynosi. Przy ujściu tej rzeczki N.
z dawnych granie w. ks, litewskiego wchodzi
w granice b. wdztwa podlaskiego, którego
przecina ziemię bielską, W tej to ziemi na
kilkunasto - milowej przestrzeni napotyka
mczka: Narew, Suraż, Choroszez i Tykocin,
przybiera z prawego brzegu Rudnię, Czarną,
Turośl, Grniłę, Horodnię al. Grorodnię, Supraśl,
Kulikówkę, Jaskrzankę i Nereśl, a z lewego
Łoknicę, Orlankę i Lizę. Z tych wszystkich
dopływów dwie tylko rzki przydatne są do
spławu drzewa, mianowicie Narewka i Su-
praśl. Nereśl wypływa ze stawu w okolicy
Knyszyna, zwanego Czechowskim lub jezio-
rem Zygmunta Augusta, za którego tokróla
staw ten przez zatrzymanie wód rzki Nereśli
pod wsią Czechowizną utworzony został, 0
l m. poniżej m. Tykocina a o ćwierć mili od
N. znajduje się bardzo wąskie ale dość długie
i głębokie jeziorko Jenklerz (Jęklerz), tem
szczególne, że jest niżej od N. położone 1wo-
da sączy się strumykiem zN. do tego jeziora.

Od ujścia rzki Śliny pod wsią Targoniami
brzeg lewy, a od ujścia Biebrzy pod wsią
Samborami, oba brzegi N. należą już do Ma-
zowsza. N. litewską u źródła, a raczej na
Rusi litewskiej (Czarnej) poczęta, dalej pod-
laska, staje się tu rzeką mazowiecką, aby w
sercu Mazowsza połączyć się z Wisłą. Pod
tym względem podobny jest do niej Bug, któ-
ry z Rusi Czerwonej płynąc, przecina rów-
nież Podlasie i część Mazowsza. N. podlaska
wielce się różni od mazowieckiej. Na Podla-
siu N. jest dziwnie bagnista i powolna; płynie
ona po szerokiej, obfitującej w łąki nizinie,
tworząc wielkie mnóstwo odnóg 1 błotnistych
maleńkich jeziorek, zarosłych trzelną, sito-

wiem, miętą wodną irozmaitem wodnem ziel--
skiem. Roślinność jej jest tu bujna i bogata
a dotąd przez botaników należycienie zbada-

na. Błota najszerzej rozciągają się w „tak
zwanych widłach N. 1 Biebrzy, gdziekilka
mil kw. zajmują, mianowicie pasmo błot cią-
gnie sięod m. Wizny, około Tykocina,Złotoryi
aż do wsi Topielec, oraz pod Rudą Osowiecką,

powyżej Drozdowa. Na Podlasiu w pow, bia-

łostockim i bielskim gub. grodzieńskiej styka-
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Ja się z sobą nad N, dwa dyalekty ludowe:
polski z rusińskim. Przez Białystok i Brańsk,
z płn. na płd. biegnie pas, w którym lud mó-
wi dyalektem mieszanym polsko-ruskim. Pas
ten przechodzi przez N. powyżej Suraża. N.
na Mazowszu od granic podlaskich, czyli od
ujścia Śliny i Biebrzy, zmienia dość szybko
swój charakter. Spadek ma tu znacznie więk-
szy, dlatego płynie hystrzej, koryto ma jedno,
brzegi suche i przystępne a lubo od Wizny do
Nowogrodu koryto jej wije się po dość szero-
kiej płaszczyźnie, zwanej ,polwami* to prze-
cleż nie są to już moczary podlaskie ale raczej
błonia, stanowiące jakby dno olbrzymiego ja-
ru, którego obie krawędzie piętrzą się w ma-
lownicze, lasami przystrojone wzgórza. Na

_ krawędziach tych leży Wizna, Łomża i Nowo-
_ gród oraz kilkanaście wiosek i dworów, śród
których odznacza się położeniem Kalinowo i
Drozdowo. Podług dawnego podziału kraju,
N. od Wizny do Łomży rozgraniczała ziemię
wiską od łomżyńskiej. Od Łomży po obu jej
brzegach ciągnęła się ziemia łomżyńska, da-
piero !/, m. poniżej Ostrołęki na pr. brz. za-
czynała się od wsi Nożewko ziemia rożańska
a na lewym, od ujścia rz. Orz i wsi Szarłat,
ziemia nurska, Dalej aż do wsi Kleszewa
pod Pułtuskiem stanowiła N. granicę ziemi
rożańskiej z nurską a od Kleszewa do Serocka
granicę z, nurskiej z zakroczymską, od Seroc-
ka zaś i ujścia Bugu do połączenia się z Wi-
słą odgraniczała ziemię warszawską od zakro-
czymskiej, Podług dzisiejszego podziału N.
od msta Suraż stanowi w górę granicę pomię-
dzy pow. białostockim i wołkowyskim od biel-
skiego i prużańskiego, w dół zaś gub. łom-
żyńskiej od grodzieńskiej i pow. białostockie-
go od mazowieckiego, a od Tykocina łomżyń-
skiego. O 5 w. za Łomżę stanowi granicę
pow. kolmeńskiego od łomżyńskiego, poczem
przepłynąwszy środkiem pow. ostrołęcki, od-
dziela pow. makowski od ostrołęckiego; dalej
płynie środkiem pow. pułtuskiego a od Seroc-
ka wrazz Bugiem oddziela gub, warszawską od
łomżyńskiej i płockiej. Na Mazowszu N. przy=
biera z pr. brz., oprócz granicznej Biebrzy czy-

_ li Bobry, strugę Kopciowską, Bronowską, rz.
Pissę, Skwę, Rozogę, Omulew, Sikorkę, Orzyc,
Peltę, Bursaczkę i Wkrę, z lew. zaś: Gać czy-
li Jabłonkę, inaczej strugę Pniewską, Ruż,
Orz, Bug, Rządzę i Długą. Z rzek powyż-
szych Długosz wymienia: Pissę, Orzyc, Wkrę,
Biebrzę i Omulew. Wymienia także rzkę Ry-
nię, której ujście naznacza do N. przy Seroc-
ku. Podług map dzisiejszych nazwisko to no-
si istotniemałą struga, będąca dopływem rz.
Rządzy, wpadającej w okolicy Serocka do N,
z lewego brzegu. Wpadające do N. z pr, brz.
Pissa, Skwa, Rozoga, Omulew, Orzyc i Wkra
mają źródła na Mazowszu pruskiem, w prze:  

Nar

pełnionych jeziorami Prusach wschodnich czy-
li książęcych. Starożytna kolonizacya mazo-
wiecka w tych stronach północnych ma nie-
wątpliwie ścisły związek z owemi rzekami,
których brzegami postępowała ona z serca
Mazowsza ku północy. Mazurowie, rozradza-
jąc się, posunęli się w tym przyrodzonym kie-
runku północnym nawet poza źródła dopły-
wów narwianych, gdzie nęciły ich bogate je-
ziora i pustą kraina. Z leśnych mazowiec-
kich osadników nad Pissą, Skwą, Rozogą, Omu-
lewem i Orzycem, którzy zostali w granicach
Polski, utworzyła się bartniczo-łowiecka rze-
szą Kurpiów. Woda N. w pobliżu jej źródeł
ma kolor nieco mętny i płowy; przeciwnie na
Podlasiu i Mazowszu odznaczą się dziwną

przezroczystością i sinem zabarwieniem. Bug
nie zmienia tego koloru N., który uderza
szczególniej przy połączeniu się jej z Wisłą
pod Modlinem, gdzie mętna i płowa Wisła na
dość znącznej przestrzeni poniżej ujścia N.
płynie przy lew, brz. a ciemno-sina lecz
przejrzysta woda Narwi przy prawym. Dłu-
gosz w opisie rzek polskich nie pomija tego
zjawiska, ale łatwowierny w rzeczach przy-
rody dotyczących, powtarza za prawdę, iż
woda N. „tę ma jeszcze własność, że jej gady
jadowite znieść nie mogą; widać to na wężach,
które do tratew przyczepione spokojnie czas
długi się ukrywają, jak tylko zaś do N. się
przybliżą, natychmiast z sykiem cofają się,
stroniąc od jej wód, jakoby zgubnych dla sie-
bie, iod statków żeglownych pierzchają: co
nie tylko w obcych ludziach ale i w miejsco-
wych podziwienie sprawia,* Sinawa, a jak
Długosz zowie czarniąawa (atras) barwa N.,
pochłaniająca barwę Bugu, jest zdaje się po-
wodem, dla którego ustaliło się przekonanie
w narodzie, że nie N, da Bugu ale Bug do N.
wpada. N.i Bug, łącząc się pod Serockiem,
mają jednakową prawie szerokość i ilość wo-
dy; zdawałoby się więc, że ponieważ Bug
jest znacznie od N. dłuższy, powinien utrzy-
mać swoją nazwę aż do połączenia z Wisłą.
Tymczasem stało się przeciwnie. Czy to Dłu-
gosz w XV w. czy minister Mostowski w
XIX, czy prosty wieśniak z okolic poblizkich,
wszyscy mówią, że Bug wpada do N. a N. do
Wisly. Dwie są tego przyczyny „ dość zasa-
dne. Pierwszą jest powyższa okoliczność ze-
wnętrzna, że płowy kolor Bugu ginie w fa-
lach N., która właściwą sobie barwę zacho-
wuje aż do połączenia się z Wisłą. Drugą
przyczyną jest może ta, że w lata suche Bug
daleko więcej traci wody, niż N. i bez porów-
nania gęstszemi prześwieca mieliznami, dopły-
wy bowiem jego nie zabierają tylu wód z la-
sów, gdzie wieczna panuje wilgoć A wtedy
to wody N. są widocznie obfitsze niż Bugu.
N. służy do spławu drzewa prąwie od samego
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swojego źródła; to też część puszczy biało-
wieskiej w pobliżu N. i prawie cała puszcza
świsłocka przedstawia dziś opłakany obraz
spustoszenia. Statki większe a mianowicie
berlinki dopływały dawniej corocznie aż do
Tykocina, przywożąc sól a zabierając zboże,
głównie pszenicę i żyto; ale od czasu zbudo-
wania kolei petersbursko-warszawskiej ruch
ten ustał. Za pośrednictwem N., Biebrzy, Net-
ty, kanału Augustowskiego i Hańczy, Wisła
połączona jest wodną komunikacyą z Niem-
nem, ale także po przeprowadzeuiu kolei że-
laznych droga powyższa straciła resztę swo-
jego znaczenia. N. należy do rzek dość ry:
bnych, a byłaby bardzo rybną, gdyby jakieś
przepisy gospodarcze ograniczały w praktyce
dzisiejsze rybołóstwo, które nosi na sobie
wszystkie cechy zwykłego niszczycielstwa,
Trucizna i ość należą tu do pospolicie używa-
nych. Rybacy mają oddzielne sieci dowy-
ławiania młodego zarybku, a nawet nie prze-
puszczają ikrze złożonej w wodzie przez ryby,
którą gotują i spożywają. Do najpospolit-
szych ryb w N. należy: szczupak, okoń, jaź,
lin, miętus, karaś, płotka, kiełb, i piskorz,
Poławia się także: węgorz, leszcz, bieluga
czyli bielizna, jazgarz, uklej i kilka gatun-
ków innych. Mum, karp, i jesiotr nie przy-
pływają prawie nigdy na Podlasie. Najryb-
niejszą jest Narew na Podlasiu, bo rozlewa
się na setki odnóg i jeziorek. Rybołóstwo
też jest tu przemysłem niektórych wiosek, a
rybacy podlascy posiadają najwięcej sposo-
bów do łowienia. Oprócz rozmaitego gatun-
ku sieci, najważniejszą rolę w tutejszem rybo-
łóstwie odgrywa tak zwany jaz al. grobla
grodzona w poprzek rzeki. Jaz grodzą ryba-
Gy z pali, faszyny, kamieni i darniny, zosta-
wiając w nim dla przepływu wody kilka o0-
tworów zwanych oknami lub uwodami. Jazy
na spławnych rzekach są zabytkiem barba-
rzyństwa i od wieków były przez prawodaw-
stwo polskie surowo zakazywane. W sposób
bowiem najszkodliwszy zanieczyszczają kory-
to rzeki i opóźniają opadanie wód wiosennych,
które z tego powodu do końca maja zalewają
rozległe łąki narwiane w Tykocińskiem. I dziś
istnieją wprawdzie przepisy wzbraniające bu-
dowania jazów i władza prawie rokrocznie
wydaje polecenia, żeby zburzone zostały, ale
pomimo to rybacy naprawiają ciągle i budują
Jazy nowe, a niedawno w jednej gminie stelma-
chowskiej naliczono ich całą setkę, Gdy zi-
ma bywa długa i surowa, następuje w N.
podlaskiej tak zwane „,psucie się wody.* Jest-
to naturalne zjawisko w bagnistej rzece, któ-
rej woda, ściśnięta lodami, zostaje pozbawiona
otwartego zetknięcia się z powietrzem. W N.
przepełnia się ona wtedy drobnemi żyjątkami,
a ryby cisną się tak gromadnie i gwałtownie

»
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do nadbrzeżnych zdrojowisk, że bywają tam
w wielkiej ilości bez trudu i zachodu chwyta-
ne. Pomimo, że N. podlaska wszędzie jest
błotnista i jednakowy ma charakter zewnętz-
ny, ale tylko niektóre miejscowości obfitują
w raki. Najciekawszą pod tym względem
jest kilkowłókowa przestrzeń naprzeciw wsi
Złotoryi, w okolicy ujścia rz. Supraśli. Do
cząsu zbudowania kol. petersb.-warszawskiej
miejscowość ta dostarczała raków dla całej
okolicy, żyła niemi w lecie ludność dużej
wioski, Po utworzeniu pomienionej drogi,
przedsiębiorcy zaczęli dostawiać raki złotoryj-
skie do Warszawy, w skutek czego nastąpiło
takie ich wyniszczenie, że dziś stary, duży
rak należy w Złotoryi do osobliwości. Błota
narwiańskie obfitowały również w wielką ilość
i rozmaitość dzikiego wodnego i błotnego ptae-
twa. W ostatnich jednak kilkunastu latach,
t,j. od czasu kiedy śród okolicznego ludu
wzrosła znacznie liczba myśliwych i posiada-
czów broni palnej, dawna obfitość tego ptac-
twa zaczęła należeć do tradycyi. Ostatnie
bobry, które wyginęły tuod lat 50-ciu, utrzy=
mywać się miały w Tykocińskiem, koło kępy
Lipnickiej, na stawie Trąckowskiem, nad Ne-
reślą i na błotach klucza Zakątkowskiego.

Nad N. istniały w zamierzchłych czasach
użytku krzemienia stałe osady krajowców,
czyli tak nazwane dziś przez starożytników
stacye krzemienne. Z. Gloger wyszukał ta-
kowe w pobliżu wsi Łuki na Litwie, dalej na
gruntach: Pajewa, Radul, Złotoryi, Pogorzałk,
Kulesz, Herman i na kępie Giełczyńskiej na
Podlasiu, tudzież koło Targoń i Łasi na Ma-
zowszu.- W czasach późniejszych wiele miej-
scowości nadnarwiańskich posiadało swoje zna-
czenie lub upamiętnione były wypadkami hi-
storycznemi, jak Narew, Suraż, Choroszcz, Zło-
torya, Tykocin, Wizna, Łomża, Nowogród,
Ostrołęka, Rożan, Pułtusk, Serock i Nowy-
dwór. W ogóle leży nad N. 12 mczek i oko-
ło 200 wsi. Najznaczniejsze miasta są Łom-
ża i Pułtusk; Wizna, Łomża i Rożan były sto-
licami ziem mazowieckich. Przecinają N. dr.
żel. brzesko-grajewska pomiędzy Białostokiem
a Bielskiem i warsz.-petersb. około Łap. Pod
obu drogami są mosty żelazne. Oprócz tego
w granicach gub. grodzieńskiej znajduje się

27 mostów drewnianych i w 14 miejscach
przeprawa za pomocą promów. Opisy N. po- -
dali: Wucke w Beitraege zur Kunde Preussens,
przekład w Dzienniku Warszawskim (1826 r.);
Lud. Wolski w Bibl. Warszawskiej (1849)
i Z. Gloger w Wędrowcu (1881 r.). Praca
ostatniego stanowi podstawę niniejszego arty-
kułu.
Narew, mko na lew., wyniosłym brzegu rz.

Narwi, pow. bielski gub. grodzieńskiej, przy
b. trakcie handlowym z Białostoku do Pińska,
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o 28 w. od Bielska, 1612 mk. (804 męż. i 808
kob.), w tem 571 prawosł,, 461 katol. i 580
żyd., 466 dm.; podług innych danych 353 dm,,
a nawet 191 dm. W 1845 r. było w N. 108
dm. i 725 mk.; w 1857 r. ludność wzrosła do
984 dusz płci ob. Cerkiew, kościół kat. par.
pod wez. Wniebowzięcia N. M.P. i Ś, Stani-
sława, z drzewa w 1728 r. wzniesiony, kapl.
na ementarzu grzeb., synagoga, szkoła, st.

' poczt. Do miasta należy 1722 dz. ziemi, do
_ duch. prawosł, 65 dz., katol. 55 dz., razem
20/5 dz., w tem 94 dz. pod sadybami, 1231
gr. or. 803 łąk, 827 lasu i 427 nieuż.; do
przedmieści należy 2573 dz., w tem 944 gr.
or., 442 łąk, 195 lasów i 750 nieuż. Grunt
piaszczysty, łąki błotniste. Mieszkańcy tru-
dnią się rolnictwem, dawniej zajmowali się
uprawą chmielu. Targów i jarmarków miasto
nie posiada. Następujące wsie, zwane przed-

-_ mieściami, otaczają miasto: Waniów, Arendow-
_ szczyzna, Ordynki Małe i Wielkie, Tyniewi-

cze, Skaryszew i Makówka. Par. prawosł,,
dek, (błahoczynia) bielskiego, ma 1 cerkiew
paraf,, 1 fl., 2 kapl. cment, i liczy 2392 wier-
nych (1178 męż, i 1214 kob.). Par. kat., dek.
bielskiego, ma 2209 wiernych. Dawniej znaj-
dowały się kaplice w Leniewie i Hornej. Mia-
sto N. założone zostało w początkach XVI

_ w.przez Olbrachta Marcinowicza Gasztowta
(Grasztolda), woj. płockiego, sstę bielskiego,
później kanclerza w, lit. i woj. wileńskiego,
jak widać z przywileju Zygmunta I, wydane-
go d. 27 czerwca indyktu 2-go 1514 r. w Wil-
nie, mocą którego dozwala osadzić miasto na
300 włókach, nadaje mieszczanom prawo cheł-
mińskie, przyczem zwalnia ich od wszelkich
powinności, dawania podwód pod dwór, po-
słów i gońców cudzoziemskich, oraz od wszel-
kich podatków, stacyi, zastrzegając tylko, że
mają z każdej karczmy dawać co rok naś,
Marcin po złotemu „„czelenomu* kapszczyzny,
oraz czynszu z włóki po pół kopy groszy li-
tewskich i po 2 kury, po 2 beczki owsa i po
wozie siana, w razie zaś przyjazdu króla do
miasta majągo mieszczanie podejmować, Gdy
zbudowany zostął kościół paraf. uposażył go
Zygmunt, jak świadczy przywilej z 1528 r.,
przywilejem wydanym w Wilnie we wtorek
po Przewodniej niedzieli 1529 r. Zygmunt ob
darzył miasto prawem magdeburskiem, usta-
nowił opłatę od karczem miodowych i pi-
wnych po 30 gr. lit., dochód zaś z woskobojni
i z propinacyi gorzałki przeznaczył na użytek
i potrzeby miejskie, Musiał tu być zamek lub
dogodny dwór, skoro zatrzymywał się w N.
po dni kilka Zygmunt August w przejeździe
do Litwy. Podług lustracyi z 1576 r. znajdo-
wało się tu 178 dm., opłacających po 2 gr.
podwodnego, a 58 dm. ról niemających po 6
gr.; z 2-ch młynów o 2-ch kołach, od każdego
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po kopie gr. lit.; winy czyniły razem 8 kóp;
rzemieślników było: 12 karezmarzów piwnych,
2 miodowych, 5 piekarzów, 12 kołodziejów,
2 kowalów, bednarz, 2 przekupniów, 7 ryba-
ków, 2 szewców, 2 rzeźników. Król Stefan
potwierdził d. 5 grudnia 1576 r. w Toruniu
mieszczanom wolny spław po rzece. Lustracya
z 1660 r. po wojnie szwedzkiej podaje: „mia-
sto zasiadło originaliter na włókach 60,
w gruncie podłym. Bywało przedtem osiadłych
domów 300, natenczas nie masz tylko 24,
z tych dają czynszu z każdego po gr. 10. Mie-

szczanie mają wolne warzenie piw, gorzałek
palenie i innych likworów, a każdy piwowar
powinien dać kapszczyzny na rok fl. 1 gr. 7
den. 9. Targi według przywileju powinny
bywać we wtorek i w piątek, jarmarki na Ś,
Trójcę, Podniesienie $, Krzyża i na środopo-
ście. Z dawnego zwyczaju woza wojennego
nie wyprawują. Pieniędzy coronationis dawać
powinni fi. 2*. Stanisław August d. 11 marca
1767 r. surowo wzbronił mieszkańcom sprzeda-
wać lasy i drzewa wywozić za granicę, lecz
używać go tylko na swoję potrzebę na opał
i budowę. Baliński w Star. Polsce a poprze-
dnio Echard w Dykc, geogr. podają, że około
1514 r., przed utworzeniem wojew. podlaskie-
go, Jan Sapieha pisał się wojewodą narew-
skim, Wolff jednak (Senatorowie i Dygnitarze
w. ks, lit.) nie o tem nie wspomina i opie-
rając się na Metr. lit, podaje, że Iwan Seme-
nowicz Sapieha wprost z wojewody witeb-
skiego mianowany został w lutym 1514 r.
wojew. podlaskim. Narewskie starostwo nie-
grodowe, leżało w wojew. podlaskiem, w zie-
mi bielskiej, Podług lustracyi z 1660 r. po-
wstało z dawniejszego sstwa nieckiego przez
odseparowanie zeń: miasta N. nad rz. Narwią
z wójtostwem i dwu wsi: Kamień i Wólka,
Wedle przywileju królowej Bony zr. 1544
było połączone wówczas z stwem bielskiem,

W 1771 r. posiadał je Stanisław Karwowski,
który zeń opłacał kwarty złp. 1516 gr. 15, a
hyberny złp. 383 gr. 10. Na sejmie z r. 1778
—1705 stany Rzpltej nadały to stwo w emii-
teutyczne posiadanie Stanisł, Karwowskiemu,
stolnikowi bielskiemu. Wójtostwo do 1786 r,
wnosiło do skarbu 359 złp. 20 gr. J. Krz.
"Narewka 1.) rzka w gub, grodzieńskiej,

lewy dopł. Narwi. Wypływa z błct Nikor-
skich w puszczy Białowieskiej (tam gdzie
była straż Okolnieka), przepływa puszczę
w kierunku płn.-zach., rozdzielając ją na dwie
prawie równe części, płn.-wsch. i płd.-zach.
i ubiegłszy około 60 w. przez topieliska leśne
łączy się z rz. Narwią powyżej m. Narwi. Do
żeglugi niezdatna, spławna ną przestrzeni 35
w. Na 5 w. od ujścia stanowi granicę pomiędzy
pow. bielskim a prużańskim. Przyjmuje od
praw. brz.: Krynięę, Jelonkę, Orłówkę, Hwo-
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źnię (Gwoźnię al. Hrywdę), Praszcżę i Dąe

brówkę, od lew, zaś Kliczyniówkę, Łutowię,
Jelonkę, Wakuszankę, Jabłonówkę i Wielicz-
kówkę. 2.) N., rz., lewy dopływ Szczary,
ma ujście poniżej Hrywdy. J. Kre.
Narewka, mko nad rz. t. n., pow. prużań-

ski, w 5 okr. pol., o 60 w. od Prużany a 140
w. od Grodna, 863 mk, (448 męż. i 418 kob,),
w tem 778 żydów (?); cerkiew, synagoga, st.
poczt., przystań, Zarząd okr. pol. dla trzech
gmin: białowiesko-aleksandryjskiej (Zastawa),
masiewskiej i suchopolskiej. Par. prawosł,,
dek, (błahoczynie) Szereszów, 2344 wiernych
(1115 męż. i 1229 kob.). Oprócz cerkwi paraf.
znajduje się cerkiew fil. i kaplica na cmenta-
rzu grzebalnym, Dawniej była tu filia b. par.
katol. Jałówka. J. Krze.
Nargiełowo, fol. szlach., pow. oszmiański.

w 2 okr. pol., o 26 w. od Oszmiany, 1 dm., 13
mk., w tem 1 prawosł., 12 katol.

Nargolz (niem.), dobra, pow. wałecki, st.
pocztowa Klaudynów (ob.), najbliższa st. kol.
Wałcz, o 7 klm. odl.
Narien-See (niem.), jezioro w pow. morą-

skim, z licznemi odnogami; leży na wsch, od
miasta Morąga; nad jego brzegami rozłożyły
się osady: Ponarien, Bobauden, Willenaw, Kl.
Luzeinen, Krantau, Gueldenboden, Grolbitten
i Narienmuehle, Ks, Fr,
Narienmuehle (niem.), os. młyn., pow. mo-

rąski, st. p. Libsztat; leży nad jez. Narien.
Narkajcie, wś, pow. rossieński, par. tauro-

gowska.
Narkiszki i.) wś, pow. rossieński, par.iław

kowska. 2.) N., wś, pow. rossieński, par. ros-
sieńska. 3.) N., dwór, pow. rossieński, par.
skawdwilska, własność Rakowskiej,

Narkot-Zuotkogen, ob. Kraudleiszen,
Narkowicze, wś, pow. święciański, w 3

okr. pol.. gm. Komaje, okr, wiejski Jarzewo,
09 w. od gminy, 161 dusz rew.; należy do

_dóbr Jarzewo ks. Druckich Lubeckich.
Narkowszcezyzna |.) fol.. pow. oszmiań-

ski, w 4 okr. pol., gm. Wiszniów, okr. wiejski
Bohdanowo, własność Snadzkich. 2.) N., fol.,
tamże, własność Kosackich. 3.) N., wś, pow.
słonimski, własność Adama Brońskiego; wło-
ścianie zapłacili 7267 rs. 66 kop. wykupu za
ziemię. J. Krze.
Narkowy, niem. Varkau, wieczysta dzierżą-

wa, pow. starogardzki, st. p., kol., tel. i par.
kat. Subkowy / mili odl., ew. Tczew, szkoła
Czarlin; odl, od m. pow. 2%/, mili. W 1868 r.
158 mk,, 137 kat., 21 ew., 7 dm, Obszar wy-
nosi 144*29 ha: roli or. i ogr. 128'9 ha, łąk
10:08, nieuż, 5*36 ha; czysty dochód z gruntu
2490 mrk. Jest tu gorzelnia parowa, hodowla
owiec rasy Rambouillet. Dawniej były N.
własnością cysterów w Pelplinie. Część wsi
leżąca pół mili od Subkowy, dawnego majątku  
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biskupów kujawskich, nabył konwent od Jana
i Dytryka z Frący r. 1419, a resztę r. 1444.
Dziesięć włók narkowskich należało r. 1353
razem z Lunowem czyli Suchostrzydzem i po-
łową Małej Turzy do Arnolda z Lunowa i Pio-
tra, brata jego, Obaj posiedzieiele mieli sta-

wić jednego zbrojnego na koniu do każdej po-
trzeby i dawać jeden duży funt wosku i jeden
koloński albo pięć chełmińskich fenigów na
uznanie zwierzchności, Mistrz Kuechmeister
dał zakonowi te włóki na wieczne czasy, lecz
zastrzegł sobie że konwent te same służby
wojenne pełnić będzie, jakie przypadały na
Jana z Frący. R. 1431 zniósł opat Piotr z Ho-
nigfeld przywilej mieszkańców narkowskich,
wystawiony przez dawniejszych panów, i wy-
stawił nowy za jednę grzywnę czynszu od
włóki i jeden wiardunek (2 marki 24 fenigów)
za opuszczenie zaciągów. Sołtysa niebyło tu;
czynności jego poruczył opat jednemu z go-
spodarzy; dziesięciny biskupie mieli dawać
jak zwykle. R. 1526 puścił N. opat Stenort
gospodarzom subkowskim na 40 lat za pozwo-
leniem biskupa Macieja Drzewiekiego, bawią-
cego właśnie w Subkowach Transumpt doku-
mentu biskupiego, sporządzony przez nota-
ryusza prob. Lenekowskiego w Garcu, wyłli-
cza następujących gospodarzów: Michał Pra-
roski, inaczej Piec i Maciej Heine sołtysi;
Michał Borkow (ma być M. z Borkowa), Ma-
ciej Reckow (M. z Rakówca, albo z Rajków),
Ludwik Hundertmark, Stefan Sielik, ławnicy;
Jędrzej Kobus, Jędrzej kayman, Piotr Spren-
gel, Walenty Klikenberg, Stanisław Piee,
inaczej Zak, Mikołaj Kapusta, Michał Grzy-
bowski, Jerzy Tył (tak), Jan Szczeba, Miko-
łaj Pług (phluk) i Marcin Gleza, gospodarze.
Dzierżawcy przyrzekli płacić klasztorowi 27
grzywien lżejszej monety (88 marek 29 £;
grzywnę po 3 m. 27), jak płacili gospodarze
i chałupnicy w Narkowach, Biskupich dzie-
sięcin przypadało od włóki po jednym wiar-
dunku (82 fl.). R. 1570 doniósł Jędrzej Swa-

rożyński, dworzanin Zygmunta Augusta, kró= -
lowi, że konwent przeciw prawom krajowym -
posiada N. i włóki w Kaldeling, o których
później mówić będziemy. Na jakie prawa
Swarożyński się odwołał, niewiemy, alepo-

trącił też o owe przedawnione już obowiązki,
w których udział miały N. razem z mnemi
majątkami według przywileju z roku 1353.
Król dał się namówić i pozwolił Swarożyń-
skiemu objąć oba majątki a klasztorowi wTÓ-
cić kupno. Już donosiciel miał posiąść gra-
bież, gdy niespodzianie umarł, wręczywszy

dekret wojewodzie pomorskiemu Achacemu
Czemie, który wyznaczył sędzią Fabiana By-

strama i Wojciecha Dulskiego, ławnika ziem-
stwa tczewskiego, na spełnienie wyroku. De-

putaci wprowadzili więc brata nisboszczyka,
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pana Mikołaja, do majątków. Opat Leonard
Rembowski bynajmniej się nie sprzeciwiał, a
nawet podziękował za wypłaconą sumę pier-
wotnego kupna. Bo też złośliwe języki ludu, mó-
wi kronikarz, głosiły, że wszystko było spraw-
ką ojca Leonarda, który chciał koniecznie wypo-
sażyć pana Jędrzeja, syna siostry swej. Mi-
kołaj umarł pewnie r. 1608, zostawiając tyl-
ko córkę, która była za Janem Czapskim z li-
nii bękowskiej. Ten widząc niesłuszność na-
bytku, zgodził się r. 1609 z opatem Kostką
i ustąpił z N. za 1000 zł. Według ugody
spisanej miał Czapski wyrobić na sejmie po-
twierdzenie tej zmiany, lecz albo zapomniał,
albo niechciał poświęcić zachodów, bo choć
opat Kos nawet przed sejm go pozwał 0 speł-
nienie, sprawa poszła w zapomnienie. R. 1636
wzięli N. gospodarze z Lubków za 100 zł.i
kopę kur za prostą tylko umową po polsku
spisana między przeorem Fulgrawem a sołty-
sem Bartłomiejem Handrzyckim i gospoda-
rzami Krzysztofem Lęgą i Stanisławem Nurem.
R. 1646 dostali od Leonarda Rembowskiego
nowy kontrakt na 13 lat za 130 zł. czynszu;
zamiast kur mieli płacić 20 zł., a za tłustego
wołu, którego byli przyrzekli dać miasto dzie-
siątego grosza wkupnego, dali 50 zł. R. 1669
wystawił opat Ciecholewski Subkowianom
kontrakt na 10 lat. W pierwszym roku mie-
li dać łaszt (60 korcy) jęczmienia, w następ-
nym 90 zł., a dalej po 100 zł, dzierżawy. R,
1668 wzięła N. pani Koelmerowa z Czarlina
za 100 zł. i pół kopy kur rocznie na4 lata.
Kontrakt jej został przedłużony na dalsze 4
lata za 120 zł. i obowiązek wystawienia po-
trzebnych chałup dla robotników. Ale już
w lecie r. 16738 zawarł klasztor nową ugodę
z owczarzem Janem Schulz za 120 zł. rocznie.
R. 1750 zawarł opat Tomasz Czapski ugodę
z Maciejem Hartman na 3 lata za 360 zł;
po jego śmierci przyjęła wdowa i syn
Michał dzierżawęna dalsze 3 lata. Zr. 1741
zachował się ciekawy opis gospodarstwa w
N. Nowy dom mieszkalny był w pruski mur
m altanką, cały dachówką pokryty. W izbie
stał piec formowy zielony, na podstawie mu-
rowanej. O50k była komora z oknem w ołów

_oprawnem, bez podłogi, Po prawej wcho-
dziło się do komina murowanegoikuchni tak-
że murowanej. Na drugim końcu była izba
tak wielka jak pierwsza i komora, obie bez
pieca i podłogi. Trzecia izba z piecem była
na górze. Do sprzętów inwentarskich nale-

 żał stół lipowy na nogach sosnowych z pod-
nóżkami, dwie ławy około stołu, jedna przy
piecu i dwie w sieni. Tu była też spora sza-
fa sosnowa. Do budynków gospodarskich na-
leżała szopa z trzech przegródek, dwie stodo-
ły, owczarniai spichlerz, pod którym trzy chle-
wy. Dla robotników była jedna chałupa już  
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stara, druga zaś nowa, o dwu izbach z komo-
rami i kaflowemi piecami. Wysiew docho-
dził w każdem polu do stu korcy, a inwen-
tarz klasztorny składał się z ośmiu młodych
wołów, czterech młodych koni, jednej dobrej
krowy, dwu starych a trzech rocznych świń
i pięciu wieprzków przychówków, jednego
dobrego pługa, jednego woza bosego z całym
przyrządem, trzech bron, półkorca z żelaznemi
obręczami, lady na sieczkę z kosą i siedmiu

dzierzek do mleka. Obecnie mają N, 25 włók
chełmińskich (ob. Kujot: Opaetwo pelpliń-
skie, str. 362—3660.). Kś, Fr.
Narkuńce, wś rząd. nad jez. t. n., pow.

trocki, w 2 okr. pol., gm. i okr. wiejski Kro-
nie, o 50 w. od Trok, 7 dm., 72 mk. katol,,
(47 dusz rewiz.)
Narkuńcy, wś, pow. sejneński, gm, Kop-

Giowo, par. Lejpuny, odl. od Sejn w. 36,
dm, 5 mk. 41,
Narkuny, I.) wsi fol., pow. kalwaryjski,

gm, Nadniemeńska, par. Balwierzyszki, odl.
od Kalwaryi w.-38, dm. I, mk. 87 W 1827
r. było dm. 10, mk. 71. 2.) N., wś i fol.,
pow. władysławowski, gm. i par. Giełgudy-
szki, odl. od Władysławowa 38 w., dm. 17,
mk. 248. W 1827 r. było dm, 19, mk. 277.
Wehodziły w skład dóbr Giełgudyszki Dolne.
Narkuny, 1.) wś włośc. nad rz. Dzitwą,

pow. lidzki, w 1 okr. pol., gm. Zyrmuny, okr,
wiejski Apolin, o 8w. od gminy a 12 w. od
Lidy, 8 dm., 65 mk. (37 dusz rewiz.) 2.) N.,
okolica szlachecka nad rz. Wersoką, pow.
lidzki, w 5 (?) okr. polic., 039 w.od Lidy*a
15 w. od Ejszyszek, 5 dm., 34 mk, katol,
Narkuny, wś, pow, wiłkomierski, w 4 okr.

pol., gm. i par. Uciany, 20 dm., 135 mk, pł,
ob., 492 dzies. ziemi nadziałowej, dobrego
czarnoziemu; należała do dóbr Uciańskich, Po-
dług Balińskiego (Star. Polska, III: 277) na-
zwa N. pochodzi od wyrazów lit, nar-choći
kunas-ciało i ma być nadana z tego powodu,
że kiedy ks. Witenes udawszy się do Nowo-
grodu, w powrocie swoim pojmany przez In-
flantczyków i więziony, umarł w niewoli,

zdradliwi nieprzyjaciele choć ciało zwrócili
Litwinom. Wywód ten zdaje się potwierdzać
mogiła sypana, znajdująca się niedaleko od
wsi, a kształtem przypominająca mogiły Wan-
dy i Krakusa pod Krakowem, nazwana przez
miejscowych mieszkańców Kopa Kunigajksztisa,
t. j. mogiłą księcia, choć bynajmniej nie twier-
dzą, żeby pod tą mogiłą spoczywał ks. Wite-
nes. Na polach narkuńskich wyorywują czę-
stokroć szczątki starożytnego uzbrojenia, O 1
w. od wsi znajduje się góra zwana Pilekalnia,
t. j. góra zamkowa, mająca na wierzchu kwa-
dratową powierzchnię, ze śladami obronnego
niezdyś zamku ks. Witenesa, do którego na-
leżał cały obszar około Uciany, Las załe-
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gający niegdyś górę został wycięty a miejsce
po nim pozostało zamienione na rolę orną.
Narkuszki |.) zaśc., fol. i dwór nad rz.

Narkuszką, pow. lidzki, w 2 okr. pol., gm.
aleksandrowska, okr, wiejski N., o 86 w. od
Lidy a 18 w. od Ejszyszek, 25 mk. katol.;
młyn wodny. Należy do dóbr horodeńskich,
dawniej Tyszkiewiczów, dziś hr. Potockich,
(ob. Horodno), W skład okr. wiejskiego
N., wchodzą wsie: Hudakempia, Jundzi-
liszki, Mackiszki, Ausztokolnia, Drabiszuny,
Podworczany, Kuże, Poleckiszki, Nowosady,
Dojlidy, Janiańce, Zamojciszki, w ogóle 425
dusz rewiz. włościan uwłaszczonych i 14
włośc. skarbowych (we wsi Zamojciszki). 2.)
N,zaśc., pow. wileński, w 5 okr, pol., gm.
Malaty, okr. wiejski Szylniki, o 121/ę w. od
gminy a 738 w.od Wilna, 2 dm., 14 mk. kat.
(6 dusz rewiz.); należy do dóbr skarb. Biało-
dwór. J. Krze.
Narmojnie, wś, pow. wiłkomierski, par.

Szaty, własność Jasiukowicza,
Narocz, mylnie Morocz, niekiedy zwane

Miadziolskiem, Zanaroczą lub Zanarockiem jezio-
rem, po Łubaniu największe z jezior litew-
skich, leży na wsch. od jez. Swirskiego, w pow.

pow. wilejski, Przez rz. Narocz spływa do Wi-
lii. Obszar jego wynosi 72'4 w. kw, (1'/ m.
== 82.4 klm, kw.); największa długość z płn.-
zach. ku płd.-wsch. 121/, w. a największa
szerokość, licząc od wsi Niesłucza do punktu
połączenia N. z jez. Miastro 9!/, w. Jezioro,
cyplem na którym leżą Nanosy, przedzielone
jest na dwie części, z których płn.-zach. mniej-
sza. Wybrzeże od cyplu, na którym leżą Na-
nosy, do wsi Niesłusza stanowi jakby umyśl-
nie usypany wał z głazów narzutowych, któ-
ry w tem miejscu ma pozór wału ochronnego;
podobne nagromadzenie kamieni, znacznie wię-
kszych wymiarami, spostrzega się w płd.-
wsch. stronie jeziora, w okolicy przesmyku
oddzielającego jez. Blado, Nakoniec z takich-
że kamieni złożony jest zach. brzeg wyspy
położonej na jeziorze. Na dnie jeziora, nieda-'
leko wsi Nanosów, o kilkaset kroków od brze-
gu, ciągnie się równie wał kamieni, nakształt
grobli, w kierunku płn.-wsch., długi do 2 w.,
dający się widzieć w czasie spokojnym, Cypel,
na którym leżą Nanosy, wrzyna się blisko na
parę wiorst w głąb jeziora, opada on urwisto
ku płd., łagodniej ku płn. 1 zniżając się sto-
pniowo ku wsch., przechodzi w oczerety, zna-
mionujące małą głębię jeziora na jego końcu,
Najwyższe brzegi posiada jezioro na stronie
płn.-wsch., tu bowiem ciągną się wzgórza,
dzielące jezioro N. od Miadziolskiego i stąno-
wiące dział wodny pomiędzy Niemnem a Dźwi.

ną. Najwyższy punkt leży 776! npm. Przeci-

wnie brzeg płd, od wypływu rz. N. ku zach,

Słownik geograficzny. Tom Vl. — Zeszyt 72.
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aż za mko Zanarocze jest bagnisty i płaski,
Na płd.-zach. stronie wzgórza leżą w pewnej
od jez. odległości a po za niemi leżą obszerne
bagna, ciągnące się w kierunku jez Wiszniew-
skiego i Świrskiego. Brzegi mniejszej części
jeziora bardziej malownicze. Jezioro w ogóle
ma dno twarde, pokryte kępkami mchu wo-
dnego. (Gdzieniegdzie dno jest piaszczyste,
Woda jeziora niezmiernie czysta. Najgłębsze
miejsca mają się znajdować naprzeciw prze-

smyku oddzielającego jez. Blado i zagłębienie
to ma wynosić do 34 a nawet 45 mt. Najwię=
ksza głębokość wymierzona za pomocą oło-
wianki prof. Dybowskiego przez Witolda
Wróblewskiego wynosi 185 mt. (t. j. 60.7 st.
ang.) i znajduje się o 3 w. wprost ku wsch,
od Nanosów. W płn.-wsch. stronie jeziora, 0

| kilka wiorst od brzegu, na wprost wsi Pasien-
ki znajduje się wyspa, zajmująca koło 5 mr.;
roślinność na niej jest bujna i urozmaicona,
Podług Korejwy (Opis gub. wileńskiej, po
ross.) na wyspie tej stał niegdyś zamek i ist-
niała grobla w kierunku ku jez. Miadzioł,
usypana z kamieni i służąca do połączenia
wyspy z brzegiem, z której obecnie pozostały
tylko ślady. Za wsią Pasienkami brzeg jezio-
ra staje się wysoki. Wzgórza te stanowią
wododział Wilii i Dzisny; za niemi leży jez,
Miadziolskie. Zbliżająe się do punktu, w któ-
rym jez. N. łączy się z Miastrą, barwa wód

zmienia się nagle z niebieskiej w zieloną a ra-
zem z tem jezioro staje się płytkie i ma nie
więcej nad 1—1'5 mt. Przesmyk dzielący N.

od Miastry ma zaledwie kilkaset kroków sze-

rokości; struga łączy oba jeziora. Brzegi Mia-

stry ogołocone są zupełnie z lasów, kształt

jego nieregularny, głębokość nieznaczna. Za

wsią Hatowiczami brzeg jez. N. porasta lasem

i usłany jest wielkiemi głazami. Przybrzeżna

mielizna ciągnie się tu wszędzie, porasta ona

rządką trzeiną i sitowiem. W okolicy skąd

wypływa rz. Narocz jezioro jest bardzo płyt-
kie, sam brzeg bagnisty, dno jednak wszędzie
twarde, U mczka Zanaroczy brzeg wysłany
jest jasno zieloną masą wodorostów. Opis jez.
N. podał Witold Wróblewski w Pamiętniku
Fizyograficznym (t. III: 77—79). J. Krz.

Narocz, rzeka w gub. wileńskiej, odlewają-
ca wody jez. Narocz i połączonych z nim jezior

Miastro i Batoryn do Wilii. Wypływazjez.
Narocz, płynie w kierunku z płn. ku płd.

około wsi Halinka, Słoboda, mczka Iża, wsi

Korolewce, Lubki, Przełyk, Popowce,Reutki,

Kosacze, Kuźmyszki, mczka Hanuta, wsi Ru-
czyca i Kraśnica, w pobliżu której uchodzi od

praw. brz, do Wilii. Długość biegu wynosi
około 52 w., głębokość do 2 arsz., szerokość
dochodzi do 8 saż. Przybiera od lew. brzegu
rzkę Uzłę (Usleję), od ujścia której poczyna
być spławną. Mająca wpadać do N. od praw.

58
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brz, rzka Sniahlica al. Spiahlica, wypływająca
według mapy szt. gen, z jez. Wiszniewskiego,
nie istnieje w rzeczywistości. Na praw. brz,
N. około mczkaą Iża, ciągną się bagna, do 2
mil długie a do 17/ mili szerokie, dochodzące
do jez. Wiszniewskiego. Na lew. brz. N. są
bagna, pokryte lasem, które prawie bez przer-
wy ciągną się do źródeł Wilii i Berezyny.
Rz. N. po drugim rozbiorze Rzpltej stanowiła
granicę między Polską a Rossyą, później mię-

_ dzy gub. wileńską a mińską, dziś między pow.
święciańskim a wilejskim. J. Krze.

_ Narocz, wś nad rz, t.n., pow. wilejski,
w 2 okr. pol., gm. Iża, okr. miejski Narocz,
o ll w. od gminy, 157 od Wilejki, 19 od Zo-
dziszek a 22 od SŚmorgoń, przy. b. dr. poczt.
świrskiej, 20 dm., 331 mk, (128 dusz rewiz.),
cerkiew paraf, drewn. i młyn wodny, Nale-
ży do dóbr Lubań—Lubańskich. Paraf, praw.,
dek, (błahoczynia) wilejskiego, ma 1264 wier-
nych (610 męż. i 654 kob,), Oprócz cerkwi
są dwie kapl. na cement, grzeb. W skład okr.

"wiejskiego wchodzi jedyna wś N. Echard w
Dykc. nazywa N. mkiem, i dodaje: źle zbudo-
waneIbiedne, lecz mające porządne młyny
i tartaki. J. Krz.
Naroczne al. /Varoźne, Narozsne (dok. t. z.

łowicki z r. 1222; w dok. z r. 1223 zaś „villa
Tuschino, quae Naroschinik dicitur''), miejsco-
wość dziś już nieistniejąca, leżała w ziemi
chełmińskiej. Książę Konrad Mązowiecki na-
dał ją Chrystyanowi, pierwszemu bisk, pru-
skiemu, co r. 1228 poświadczają Światopełk i
Wracisław (ob. Kętrz.: O ludn. pol. str. 49
i 56, Philippi: Preuss. Urk, B., I, str. 29 i
Ferlbach: P. U B., str. ]9). Kś. Fr
Na Roczynie, część Sielca, pow. sokalski.
Narodycze, mko u zbiegu rz, Źerew z Uszą,

pow. owrucki, w | okr. pol., gmina Naro-
dycze, o 191/, w. na płd.-wschd, od Owrucza,
206 dm., 2727 mk., w tem 340/, żydów, cer-
kiew pod wez, św. Mikołaja, kościół kat. drew.
pod w. św. Tekli, wzniesiony 1857 r. ze skła-
dek, synagoga, szkółka, fabryka wosku, 5 gar-
barni, cegielnia, 2 młyny wodne, 3 jarmarki,
W XVII w. własność Potockich, następnie
dziedzictwo Pawszów, w 1794 r. skonfisko-

wane, dziś rządowe. Paraf, kat., dek. owru-
ckiego, istnicje od 1748 r. i ma 1666 wier-
nych. Kaplice znajdują się w Ksawerówee,
Meżylisiu, Mudni Bazarskiej, Wazowie i
Chrystynowie. Do gminy należały wsie: Jaż-
baryn, Kleszcze, Kuchary, Nozdry, Narody-
cka Rudnia, Sarny al. Szarny, Stupiszcza,
Zarudzie i Zwiedajska Rudnia. O N., znajdu-
ją się liczne wzmianki w Arch. J. Z, R, w

których rozróżniają się N. Stare i Nowe.
Na Rogatce, karczma w Krechowicach,

_ pow. doliński.
 Narojewszczyzna, okolica szlach., pow.  
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mozyrski, o 4 w. na płd. od Mozyrza, ma 17
osad; miejscowość wzgórkowata, grunta piękne.
Narok 1.) wś, nieistniejąca dziś, w par.

Godziesze, pow. kaliski, Wspomina ją Lib.
Ben. Łask. (II: 89). 2.) N., wś, w ziemi sie-
radzkiej, w sąsiedztwie Lichawy, gm. Kroko-
cice, obecnie nieistniejąca, oddana w 1285 r.

przez Mszczuga, podkomorzego król., w zamian
za inne dobra biskupowi kujaws, Wisławowi
(Kod. Dypl. Muczk. LI, 108). Br. Ch.

Narol, rus. Naril 1.) z Krupcem i Pawelcami,
mko, zwane niegdyś Floryanowew, pow. cie-
szanowski, ]9 klm. na płn.-wsch. od sądu
pow. w Cieszanowie, 16 kim. na płn.-zach. od
st. kol. jarosławsko-sokalskiej w Werchracie
a 64 klm. od Jarosławia, pod 5019 płn.
szer. i 40” 56' wsch. dłg. Na płn. -wsch. leży
Narol Stary, na wsch. Lipie i Lipsko, na płd,
Łówcza, na zach. Płazów i Banachy (część
Huty Różanieckiej). Płn,-zach. część przyty-
ka do pow. tomaszowskiego w król. polskiem,
N.i Pawelce zajmują płn, 1 klm. szeroką część
obszaru, od granie Lipska na płn.-ząch. na
przestrzeni 5 klm, Wzdłuż płd.-zach. granicy
N. płynie Tanew. Na praw. jej brzegu, taż
koło Lipska, leżą zabudowania miasteczka sa-
mego (276 m.), a na zach. od nich, w odległo-
ści 2 klm., przysiołek Pawelce al. Pawełce.
Na płd. od N. leży część mczka Krupiec i zaj-
muje obszar przeszło 3 klm. długi, szeroki !/,
klm. na płn. Zabudowania leżą w stronie płn,
Płn.-wsch. część obszaru wznosi się po nad
dolinę Tanwi do 305 m., w płd. stronie wznosi
się wzgórze Krupiec do 347 m. (znak triang,).
W okolicy N. występują niewielkie wzgórza,
najczęściej lasem sosnowym pokryte (na krań-
eu płd. las Mochnata dół). Dokoła piaski jak-
by na Mazowszu; są tu także pokłady torfu.
Własn. więk. sukc, Maryi Puzyniny z hr. Ło-
siów ma roli or, 7, łąk i ogr. 50, past. 2, lasu
18 mr.; własa. mn. roli or. 555, łąk i ogr. 86,
past. 146, lasu 14 mr, W r. 1880 było 1608
mk. w gminie, 100 na obsz. dwor. (między ni-
mi 770 obrz. rz.-kat., 27 gr.-kat.). Par. gr.-
kat. w Krupeu (ob. t. IV, str. 730), par. rz.-
kat. w miejscu, dek, lubaczowski, archidyee,
lwowska, Parafia ta erygowana w r. 1505,
fundacyi Floryana Łaszcza Nieledewskiego,
Do tej parafii należą wsie: Ohyże, Kadłubiska,
Narol i Podleśna. Jest w N. kościół murowa-
ny, konsekrowany w r. 1847 pod wez, Naro-
dzenia N. M. P. Są także dwie kaplice, jedna
prywatna, druga publiczna. W miasteczku
jest urząd poczt. i szkoła etat. 2-klas, Pier-
wotny kościół założony w N. przez Floryana
Łaszcza Nieledewskiego, stał po spustoszeniu
N. przez Kozaków w r. 1648 przez długi czas
opustoszały. Dopiero około r. 1700 dźwignął
go Michał Łoś, kaszt. lwowski, i syn jego Fe-
liks Antoni, wojew. pomorski, a Tadeusz Łoś
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wraz z swą małżonką z domu Kownacką we-
wnątrz upiększył. Kościół ten mieści rodzinne
groby z Grotkowa Łosiów. W kaplicy po
prawej stronie jest 5 popiersi na płótnie ma-
lowanych; pod czterema na marmurowych ta-
blieach są takie napisy: 1) Michaeli de Grot-
kow Łoś Castellano Leopol., Ord. Aquil, Albae
Equiti, Patri optimo, Religionis et Patriae Se-
nator. Felix Ant. Comes Łoś, Filius Benefi-
ciorum memor Lapidem Hunc Poni Curavit
ejus meritorum et Grati sui animi monumen-
tum 1800. Obiit die 20 Julii 1758. 2) Felic.
Ant. Comti de Grotkow a Krzynowloga Łoś,
Palat. Pomer. Reg, Gal. et Lodom, supremo
Architrierino, ord. aq. Albae et S. Stanisl.
Equit. Religione Omnigena exculto morum,
Benevolentiae conspicuo Patri suo Charissimo,
Mauritius Thomas Comes Łoś, et Fratri ejus
Germano, Joachimo, Filius et Bonorum hae-
res monumentum hoc perenis Grratitudinis
posuit die 5 Novem. 1804. Obiit 27 oeto-
bris 1804. 3) Mariannae Ursulae Nałęcz
Moszczeńskie (omitissąe Łoś Conjugi Caris-
simae Pietate in Deum morum Svavitate In-
tegritate vitae et candore animi Incompara
ab. ili. Quae in aede Hac mortale Deposuit
Immortale. Caelo Restituit. Felix Ant. Co-
mes Łoś etc. etc. Maeritus sponsus hoc monu-
mentum fieri fecit 1800. Obiit A. D. 1798.
4) Helennae de Comitibus Skarbek Comitissae
Łoś, matri amantissimae in Pauperes Libertati
in Aedes sacras munific. Felix Ant. Comes
Łoś. Hunc Lapidem posuit 1764. Miasteczko
N. założył w 1585 r. Floryan Łaszcz Niele-
dewski, syn Stanisława, wojskiego horodel-
skiego, a dziedzic sąsiedniej wioski Narola
Starego, za przywilejem Stefana Batorego i
nazwał Floryanowem. Zygmunt III przywile-
jem swym z d. 2 paździer, 1592 r. w Warsza-
wie wydanym, na rzecz tegoż Łaszcza Niele-
dewskiego, jarmarki w miasteczku utwierdza,
prawem teutońskiem i magdeburskiem sądzić
się przykazuje. Jarmarki w tym przywileju
zastrzeżone były częstym powodem kłótni i
procesów między Floryanowem a sąsiednim
Lipskiem, lecz sąd grodzki bełski w r. 1647,
przytaczając przywilej Zygmunta III wyda-
ny na jarmarki i utwierdzający sąd miejski

według prawa magdeburskiego dla Floryano:
wa, temuż miasteczku przed Lipskiem  pier-
wszeństwo daje. Floryan Łaszcz Nieledewski
założył obok N. na wysepce zameczek dre-
wniany, który tworzył miejsce obronne. W za-
meczku tym zgromadziła się w r. 1620 szlach-

ta kalwińska i naradzała się nad utrzymaniem
drukarni w Łaszczowie. Szczęśliwe okolicz-
ności w przeciągu pół wieku nadały miastecz-
ku tyle znaczenia, że kupcy tameczni kato-
liecy i żydowscy z Gdańskiem handel prowa-
dząc, szybko się bogacili, Ale nadszedł rok
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1648 i zniszczył wszystko. Chmielnicki w po-
chodzie pod Zamość obległ N., gdzie się schro-
niły tysiące szlachty, włościan i żydów. Ży-
dzi chcieli wprawdzie z początku uciekać, ale
dziedzic miasta nie dopuścił. Dziedzie N. opór
stawiał przez trzy dni, ale gdy Chmielnieki
przysłał jeszcze nowe oddziały, miasto zostało
zdobyte. Naprzód zamordowano Łaszcza, po-
tem rozpoczęła się rzeź żydów. Wielu.z nich
utonęło, kilkuset zamknęło się w bóżnicy, ale
Kozacy wyłamawszy drzwi, wymordowali tam
wszystkich a potem spalili bóżnicę wraz z tru-
pami. Reszta ludu poszła w niewolę. Opo-
wiadała jedna niewiasta, która została przy
życiu między trupami, iż kilkaset kobiet i
dzieci i kilku mężczyzn kryjących się między
trupami, nie mając żywności, przez 6 dni ży-
wili się ciałem ludzkiem. Składy towarów i
całe mienie mieszczan zrabował nieprzyjaciel
i dopiero dnia 4 go wyruszył na Zamość,
W rozwalinach zamku, zniszczonego wówczas,
znaleziono przed kilkudziesiąt laty stare mo-

nety i inne zabytki (ob. Trudy perwago ar-
cheolog. zjezda w Moskwie, Moskwa 1871, I,
str. 242). Ulryk Werdum, podróżujący w Pol-
sce między r. 1670 a 1672, pisze o N.: „Da-
wniej było to wcale nieszpetne miasteczko,
ale teraz zupełnie puste, bo w wojnie kozac-
kiej schroniła się tu cała ludność sąsiednia,
zwłaszcza dużo żydów. Miasto zaś obległ
z Kozakami swymi Bohdan Chmielnicki od
północy, Tatarzy od południa. Kiedy zaś
o zapłacie kontrybucyi zbyt powoli decydo-
wano, przepłynęli Tatarzy konno przez jezio-
ro, napadli niespodziewanie miasto i wymor-
dowali tu przeszło 20,600 ludzi, pomiędzy
nimi więcej jak 12,000 żydów. Od południa
zamyka miasto jezioro, resztę otaczają wały
z ziemi (Liske „Cudzoziemcy w Polsce, str.
113). W r. 1672 odniósł pod N. zwycięstwo
Jan Sobieski. W strasznej chwili upadku i
upokorzenia, kiedy posłowie króla Michała
układali się w Buczącu o haniebny pokój
z sułtanem Mahometem IV, zebrał Jan Sobie-
ski, wówczas marszałek i wielki hetman kor.,
7000 konnicy, ruszył z obozu pod Krasnym-
stawem komunikiem, ścierając się ciągle

z chmurami Tatarów, do Krasnobrodu i roz-

począł stąd dnia 6 października jednę z naj-
świetniejszych kampanii. Z Krasnobrodu za-
wiadomił króla o pierwszych potyczkach krót-
kim listem, przepraszając ,.że na takim pisze

papierze, bo to się dzieje w polu, na bębnie,
bez taboru i pod nieprzyjacielem; gonił po-
tem 'Tatarów po lasachi niemało trupem poło-
żył, a następnie kazawszy pozbierać porzuco-
ne dzieci i odesłać do Zamościa, puścił się da-
lej w pogoń ku Narolowi, gdzie płonące wsie
zdradząły obecność nieprzyjaciela. Pod N,,
który także stał w ogniu, spotkał dwa zago-
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ny, rozbił je i ścigał aż do nocy, siekąc i
w Tanwi topiąc. Nasławszy trupami Tatarów
szlak ich na dobrych dwie mil podolskich i
odbiwszy około 2000 ludzi, dał kilka godzin
wytchnienia znużonemu wojsku i przed pół-
nocą ruszył dalej w pochód ku Niemirowu,
kierując znowu drogę na płonące wsie (Gra-
bowski, Ojczyste Spominki, I, 190; Dyaryusz
expedycyi wojska kor. przeciwko Tatarom
grasującym, t. LI, 361; List Sobieskiego do kró-
la z pod Narola, Kluczycki, Pisma do wieku
i spraw Jana Sobieskiego, t. I, cz. II, str.
1090; Dziennik pogromu Tatarów od Kra-
snobrodu do Kałuszy). N. przez związek mał-
żeński przeszedł najpierw w dom Gabryela
(Stefana) z Silnie Silnickiego, ssty bueniow-
skiego, żonatego z Katarzyną, córką Jana
Drużbica, podkomorzego bełzkiego,i Zofii Ła-
szczówny, oboźnianki koronnej. Z domu Sil-
nickich przeszedł N. w dom Potockich. Około
r. 1798 dziedziczył te dobra Franciszek Sale-
ży Potocki, krajezy koronny. Potem sprzedał
je Dziewałtowskiemu, sście teraczyńskiemu,
aod tego kupił Ludwik Michał z Grotkowa
Łoś, kaszt, lwowski; po nim wziął w drodze
spadku syn jego Felix Antoni hr. Łoś, woj.
pomorski, wielki kuchmistrz królestw Gralicyi
i Lodomeryi. Feliks Antoni hr. Łoś wzniósł
za, miastem, na wzgórzu, piękny pałac, zbudo-
wany w kształcie podkowy (herbu Łosiów),
na wzór włoski (szczegółowy opis tego pała-
cu podał Lwowianin z r. 1842, str. 47). Przed
bramą pałacu stały dwie kolumny. Na jednej
z nich umieszczono następujący sześciowiersz:
„Wdzięcznie przyjmij dziedzicu te dane, prze
strogi, Wszak wiesz dobrze, wiadomy pyta
jeszcze drogi, W enoty więcej obfitszy, a ni-
żeli w złoto, Rządź łaskawie i ustąp następcy
z ochotą. Krótkotrwały jest człowiek, pręd--
ko w mecie stawa, Nie przyczyni nie życia,
tylko z enoty sława, Na drugiej kolumnie
położono napis: „Antonius Felix in Narol
etc. (Comes Łoś ete. quod ditionem hanc et
Domum Commodidati Tranquilitati Hilaritati-
que Grato Successori Ampliavit Exornavit et
Restituit ab exteris Nationibus in Patriam
Redux monumentum hoc fieri, Caravit 24 Maj
1776 Beneficiam dando accepit qui diano de-
dit.* Nad bramą ładnego kształtu, którąu
góry w polu kolorowem herb Dąbrowa ozdo-
bił, umieszczono napis: ,„Deum Colle, Homini-

bus Muccurre: Veritatem Sustineto: Legibus
Pareto'', a po drugiej stronie: „„Ordine et Ju-
stitia'', Na przyczołku pałacu umieszczono
nazwisko założyciela i rok 1781. Pałace za-
wierał 50 pokojów, z tych salon do tańców
zdobiło piękne malowidło al fresco, wyobraża-

jące wieżę Leandra na Bosforze i rybołów-
stwo, W sali familijnej umieszczono 15 olej-
nych portretów, wyobrażających członków  
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rodziny Łosiów. Za czasów wojewody pomor-
skiego była w N. w pałacu szkoła dramaty-
czna i muzyczna. Tu przebywał Sagatyński,
Bojanowicz, jen. wojsk pols., i Jodko, pułk. in-
żynieryi. Wojewoda otaczał się ludźmi wy-
kształconymi, wspierał sztuki i na swym
dworze młódź szlachecką w naukach kształcił.
W N. szkółkę trywialną założył, w pałacu
piękny księgozbiór utrzymywał. Było tu nie-

gdyś ciekawe archiwum, obejmujące różne ko-
respondencye, stare akta i rękopisy, piękne
obrazy szkół włoskich i holenderskiej. W r.
1870 uległ pałac zniszczeniu w skutek pożaru.
Zbiory muzealne i bibliotekę przeniesiono do
Brzeżan. W „Lwowianinie'* 1842 r. znajdują
się dwie rysiny. Jedna z nich przedstawia
widok miasteczka, a druga widok pałacu, Do-
koła miasta są ślady okopów. Znaleziono tu
około r. 1840 pieczęć Hieronima Radziwiłła.
Wspomiua o tem Bielowski (rkp. w Bibl.
Ossol. M 2389, str. 26). 2.) N. Stary al. N.
włeś, rus, Naril Staryj, N. seło, z Zugrodami,
wś, pow. cieszanowski, 20 klm. na płn.-wsch,
od sądu pow. w (ieszanowie, tuż na płn. od
urz. poczt. w Narolu. Na płn. leżą Kadłubi-
ska, na wsch. Kadłubiska i Lipie, na płd. i
płd.-zach. Narol mezko, płn.-zach. część ob-

szaru przypiera do pow. tomaszowskiego. Płd.
część wsi przepływa mały potok, uchodzący
stąd do Narola mka, a wpadający do Tanwi.
Zabudowania wiejskie leżą w płd.-zach. stro-
nie obszaru, Na płn.-zach. od nich wznosi się
na granicy wzgórze Narol do 306 m. wys.
(znak triang.). W płn. stronie obszaru wznosi
się najwyżej, do 315 m., wzgórze „Wielki dół”
(znak triang.), Własn. więk. ma roli or. 400,
łąk i ogr. 59, past. 64, lasu 12; własn. mn,
roli or. 1172, łąk i ogr. 80, past. 133 mr.
W r. 1880 było 612 mk. w gminie, 2 na obsz.
dwor. (między nimi 7 obrz, gr.-kat.). Par. rz.-
kat. w Narolu, gr.-kat. w Krupeu. Zu. Dz.
Na Romańcach, kilka zabudowań i młyn,

w płn.-zach. stronie Koniuszkowa, w pow.
brodzkim.
Naropińska Wola, w dok. Narapyenyska

al. Naropyenska Wola, wś, os. fabr. i os. karcz.
nad rz. Rawką, pow. rawski, gm. Żelechlin,
par. Żelechlinek. WŚ ma 5 dm., 85 mk., ziemi
włośc. 327 mr.; os. fabr. 2 dm. i 80 mr.; os,
karcz, | dm. i 1 mr. Według Lib. Ben. Łask.
(II, 327) w XVI w. były tu same role kmie-
ce płacące dziesięcinę probosz. w Głuchowie,
zaś miejscowemu w Żelechlinie dawali tylko
po groszu z łanu.
Naropno, kol. i os. karcz. nad rz, Rawką (?),

pow. rawski, gm. Zelechlin, par. Zelechlinek.
Kol. 10 dm., 82 mk., ziemi włośc, 307 mr.; os.
karcz. 1 dm., 2 mk., ziemi 2 mr. W 1827 r.
było 10 dm., 79 mk. Według Lib. Ben. Łask.
(1[, 327) rzeka dzieli obszar N, na dwie czę-
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ści. Obszar od strony wsi Łochowo płaci z ła-
nów kmiecych i ról dworskich nowych dzie:
sięcinę do Głuchowa, zaś dawne łany fol-
warczne i cały obszar gruntów kmiecych i fol-
warcznych z drugiej strony rzeki daje dzie-
sięcinę do Zelechlina. N. i Naropińska Wola
stanowiły w ostatnich czasach dobra rządowe,

sprzedane w 1869 r. i oddzielone od dóbr To-
maszów. Weszły następnie w skład dóbr Ko-
piec (ob.). Br, Ch.
Na Roskółach, grupa domów w Mizuniu,

pow. doliński.
Narosze, wś, pow. lidzki, w 3 okr. pol.,

gm, Dubicze, okr. wiejski Głębokie, zarząd
gminy, o 28 w. od Szezuczyna, 11 dm., 938 mk,
prawosł, (40 dusz rew.); należy do dóbr Głę-
bokie, Mikulskich.
Naroty 1.) wś włośc., pow. oszmiański,

w 2 okr. pol., gm. Smorgonie, okr, wiejski
Łyczniki, o 4 w. od gminy a 28 w. od Oszmia-
ny, 12 dra, 98 mk., w tem 72 prawosł,, 26
katol. (47 dusz rew.); należy do dóbr skarbo-
wych Smorgonie. 2.) N., posiadł, duchow,,
tamże, 1 dm., 10 mk. prawosł.
Narowa, wś rząd., pow. trocki, w 2 okr.

pol., 088 w. od Trok, 12 dm,, 140 mk., w tem
1388 katol, 7 żydów,

Narowa. także Narwa i Narow, rz. w gub.
petersburskiej i estlandzkiej, stok jeziora
Czudzkiego do zatoki Fińskiej, długa 68 w.,
szeroka do 100 saż. Poczyna się na płn.-wsch.
zakończeniu jeziora Czudzkiego, około mczka
Nyslot (Nowy Zamek) i płynie w kierunku
od płd. ku płn. „„W szerokiem łożu N., mówi
W, Pol w Hydrogr. Polski, znajdują się ostro-
wy częste, z których ostatnie, leżące powyżej
m. Narwy, czynią skaliste progi na poprzek
rzeki. Progi te są wysokie na 25 stóp i stoją
na zawadzie żegludze, bo za ich sprawą dzieje
się, że ani statki Czuchońskiego (Czudzkiego)
jeziora nie mogą się dostawać do morza, ani

większe statki przystani nie idą wyżej w górę
jak tylko do m. Narwy. Samo jej ujście jest
nadto zasute ławąmi ruchomego piasku, stąd
też rzucają kotwice większe okręty na otwar-
tem morzu, opcdal jej ujścia i są narażoce na
wypadki burzy morskiej*. Do N. wpada od
praw. brzegu Plusa,' która płynie od płd. ku

płn., jest bardzo rozgałęziona i uprowadza wo-
dy jeziorne, Przy samem ujściu łączy się z N.
mała odnoga rz. Ługi, zwana Rasoną. Od lew.
brzegu uchodzą do N. drobne tylko strugi,
Zdaje się, że rz. Wielika (al. Muldowa), naj-
większa z dopływów jez. Qzudzkiego, nosiła
niegdyś nazwę Narwy. Zdanie to popiera osa-
da Narowa, leżąca na płd. zakończeniu jeziora
Niewiedra, odlewającego swe wody do rzeki
Wielikiej,
Narowczat, m. pow. gub. penzeńskiej, nad

rz, Szełdaisą i Łanyzewką, o 138 w. od Pen-  
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zy a 1197*/, w. od Petersburga, 4712 mk.:
8 cerkwie, szkoła pow. i paraf., szpital, st.
pocztowa, W 1627 r. miejscowość warowna,
od 1780 r. m. powiatowe. Marowczacki powiat
ma na przestrzeni 2293'7 w. kw. 94,445 mk.;
powierzchnia równa, grunt urodzajny, znacz-
niejsza rzeka Moksza z dopływami; lasy zaj-
mują 389%, przestrzeni. Ludność trudni się
głównie rolnictwem. 5
Na Rówieniach, grupa domów w Zupaniu,

pow. stryjski,
Narowla, mko z zarządem gminnym i wiel-

kie dobra na praw. brz. rz, Prypeci, przy uj-
ściu do niej rz. Narowlanki, pow. rzeczycki,
w 2 okr. pol. jurewiekim, par, kat. Kimbarów-
ka, o 124 w. od Rzeczycy. Niegdyś N. była
królewszczyzną w pow. mozyrskim, którą
trzymali długo prawem lennem Oskierkowie;
w 1764 r. nadaną została N. na własność bez-

względną Rafałowi Aloizemu ()skierce, marsz,
pow. mozyrskiego, wraz ze wsiami i dobrami
Antonowo, Muchojedy, Uhły, Eołowczyce i
Karpowicze z przyległościami (ob. Vol. Leg.,

t. VII, s*r. 87). W pierwszej połowie b, stu-
lecia N. nabyli Horwatowie, w których posia-
daniu dotychczas pozostaje, Mko ma kilka-
dziesiąt osad, 452 mk., cerkiew paraf. wznie-
sioną około 1760 r. przez Rafała Al. Oskierkę,
uposażoną 2-ma włókami ziemi i mającą około

900 parafian płci obojga. Kaplica w Obuchow-
szczyźnie. Dalej znajduje się w N. kaplica
kat. również fundacyi Oskierków, gorzelnia,
przystań i zarząd gminy, składającej się z 19
starostw wiejskich, 22 wsi i do 2350 włościan
płci męs. Dobra mają 19,210 dzies, obszaru,

przeważnie w lasach i błotach. Wspaniała re-
zydencya z muru, z niezmiernym kosztem
wzniesiona przez Daniela Horwata. zgoła nie
odpowiada odosobnionemu poleskiemu położe-
niu. Wzniesioną została w czasach pańszczy-

źnianych, w których N. miała bardzo smutną
sławę ze względu na ubóstwo ludu, przeciążo-
nego pracą. Znaczny dochód z propinacyi, mły-
nów i rybołówstwa, To ostatnie odbywa się na

rzece Sławacznej, pod osadą młynarską zwa-
na Tartak-Hana, w czasie tak zwanych przy-
duch wiosennych, wtedy bowiem nagromadzo-
ną tu rybę z Prypeci łowią dziesiątkami ty-
sięcy pudów, Połowy te musiały trwać od
wieków, bo zdaje się o nich, jak twierdzi Ja-
roszewicz, wspomina kronikarz Michalon, mó-

wiąc o Prypeci pod Mozyrzem. A. Jel,.
Narowlanka, rzeka, bierze początek we

wsch. stronie pow. mozyrskiego, pomiędzy Mi-
chałkami i Rudnią-Saniukowską, niedaleko od

źródeł przecina gościniec owrucko-mozyrski i
płynie początkowo na przestrzeni 4 w. grani-
cą pow. mozyrskiego i rzeczyckiego; minąw-

szy wś szl. Kustowszczyznę wpływa w pow.
rzeczycki, przepływa około wsi Płowski-Młyn
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(młyn), Zarokitne i pod mkiem Narowlą, u-
biegłszy przeszło 3 m., wpada do Prypeci od
prawego brzegu, połączywszy się wprzódy
zrzką Bród. A. Jel,
Narowszczyzna, wś, pow. dzisieński, w 2

okr. pol., 050 w. od Dzisny, 3 dm., 29 mk.
prawosł. !
Narowy 1.) wś nad rz. Zadicą, pow. dzi-

sieński, w 4 okr. pol., gm. Jazno, okr. wiejski
Puciatyn, o 4 w. od Jazna a 14 w. od Dzisny,
5 dm., 36 mk, (15 dusz rew.); należy do dóbr
Puciatyn, Korzeniowskich, 2.) N., futor szl,,
pow. dzisieński, w 1 okr. pol., o 14 w. od Dzi-
sny, | dm., 14 mk, kat. 3.) N., wś na lew.
brz. Wilii, niżej Ponar, pow. wileński, w 6
okr. pol., gm. Rudomino, okr. wiejski Ponary,
012 w.od gminy a 9 w. od Wilna, 4 dm., 33

" mk, kat. (17 dusz rew.); należy do dóbr skar-
bowych Jaczuny.
Na Rozdrożu, karczma w Żelechowie Wiel-

kim, pow. Kamionka Strumiłłowa,
Narożłana, zaśc., pow. wileński, w 1 okr,

pol., gm. Niemenczynek, okr, wiejski Padziu-
ny, 08 w.od gminy, 1 dusza rew.; należy do
dóbr skarbowych Jęczmieniszki.
Narożnik 1.) folw. w Sieklówce Górnej,

pow. jasielski. 2.) N., leśniczówka w Hru-
szowicach, pow. jaworowski.
Narożnik 1.) folw., pow. wągrowiecki, 2

dm., 39 mk., należy do dom. i gm. Pawłowo
pod Skokami, Ob. Pawłowo pod Skokami. 2.) N.,
wś i gm., pow. babimostski, 2 miejsc.: a) N.
Wielki; b) N. Mały, 27 dm., 163 mk., 146

'ew., 17 kat., 56 amalf, Poczta, tel. i gośc.
w Rakoniewicach, st. kol. żel. w Grodzisku.

Narożniki, os. leś., pow. iłżecki, gm. Pęt-
kowice, par. Bałtów, odl. od Iłży w. 40,
Dm. 1, mk, 5, ziemi 2 morg. Jest tu smolar-
nia. W 1827 r. było dm. 1, mk. 8.

Narożniki, fol. i przys, Radgoszcza, pow.
dąbrowski, odl. 10 klm, od urz. poczt. w Dą-
browy. (Graniczy na północ z fol. Laborów-
ką, na zach. z lasem i folwarkiem Podlesiem,
na wschód z Dolczą a na płdn z dużym sosno-
wym borem zwanym Wielkim lasem. Mac.
Narożynka, potok, wypływa na granicy

gm. Wróblowy i Lipniey Górnej, w pow. ja-
_sielskim; płynie w kierunku wschodnim przez
Wróblową i uchodzi do Wisłoki z lew. brz,
Długość biegu 3 klm. Br. G

__ Narpe (niem.), rzeczka, lewy dopływ Pisy,
do której wpada nieco na zachód od Grąbina,
w pow. gąbińskim, Kś. Fr.
Narpgallen al. Narbgallen, majątek cheł-

miński, pow. gąbiński, st. p. i kol. Gąbin, 3
klm, odl., okr. urz, stanu cywiln. Pruszesch-
ken. Obejmuje 208 2 ha roli orn. i ogr., 40:6
łąk, 45'8 pastw., 16 lasu, 14'74 nieużyt., 3-09
wody, razem 314*03 ha; czysty dochód z grun-
tu 3261 mrk. Kś, Fr,  
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Narsuciszki, wś włośc., pow. święciański,
w 2 okr. pol., gm. i okr. wiejski Zabłociszki,
o 6 w. od gminy a 28 w. od Święcian, 4 dm,,
36 mk. katol. (22 dusz rewiz,); należy do
dóbr skarbowych Swięciany.

Nart 1.) os, pow. radzymiński, gm. Ru-
dzienko, par. Wiśniew. 2.) N., straż leśna
(czwarta) w leśnictwie Kampinos, w pow. so-
chaczewskim. 3.) N., fol., pow. iłżecki, gm. ipar.
Krzyżanowice, odl. od Iłży 6 w., 1 dm,i
70 mr. ziemi, 4) N., os., pow. przasnyski,
gm. Dzierzgowo, par. Pawłowo, odl. o 15 w.
od Przasnysza, wiatrak, 1 dm., 8 mk,,
85 mr. gr. dob., 5 nieuż. Wchodziła w skład
dóbr Kosmowo. Br, Ch.

Nart, lasek należy do kościoła par. w Wiel-
kich Piaskach, w pow. wielickim (Dług.
Lib. Ben. II, 420, habet gayum in eadem
villa dictum Narth),

Nart Nowy i Stary, dwie poblizkie wsie, pow.
kolbuszowski. Leżą w piaszczystej, borami
dawnej puszczy sandomierskiej pokrytej rów-
ninie, 205 m. npm., przy drodze z Rapiżowa
przez Cholewianą górę do Niska. Obydwie
wsie mają glebę piaszczystą. Należą do są-
du pow. w Nisku a urz. pocztowego w Boja-
nowie (10:5 klm.). Pos. więk. Leona Rylskie-
go składa się z 610 mr. roli, 272 mr. łąk,
139 mr. past. i piasków i 3241 mr. sosnowe-
go boru; pos, mn. 609 mr. roli, 174 mr. łąk,
104 mr. pastwisk i wydm. piaszczystych,
W 1880 r. ma N. Nowy 515 mk., Stary 370
mk., pos, więk. dwór 88i fol. Wiatrówka 27,
razem 1000 mk. Szematyzm duch. wymie-
nia 928 rzym. kat.; reszta przypada na ewang.
iżydów. Szkoły niema, kasa pożyczk, gm.
posiada w N. Nowym 352, w N. Starym 668
zł. w. a. kapitała, W N. Nowym, w którym
się znajduje dwór, leśniczówka i wiatrak, za-
gina się droga z kierunku płn.-wschodniego
na wschód. Obydwie gminy graniczą na płn.
z Gwoźdzeem, na zachód z Wilczą Wolą, na
płd. z Mazgajówkamia nawschódzCholewianą
górą. Duże bory są ku północy i wschodowi
przetrzebione, ku zachodowi i południowi za-
słaniają zupełnie widok, Mac.

Nartele, wś, pow. maryampolski, gm. Kwie-
ciszki, par. Maryampol, odl. od Maryampo-
la 4 w. Ma 29 dm., 259 mk. W 1827 r. było
19 dm., 185 mk.

Nartoki, folw. szl., pow. wileński, w 2
okr. pol., o 58 w. od Wilna, 1 dm., 13 mk.
katol.

Nartuny, wś, pow. wileński, w 5 okr. pol.,
gmina Ilino, okręg wiejski Onżadowo, o 5 w.
od gminy a 39 w. od Wilna, 138 dm,,
93 mk., w tem 8 prawosł., 85 katol. (32 dusz
rewiz.); należy do dóbr Onżadowo, Mączyń-
skich. =J. Kite

Narty 1.) os., pow. sochaczewski, gm. i
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par.Iłów. W 1827 r. os, rząd, 1 dm., 8 mk.
2.) N., wś i fol. pow. skierniewicki, gm.
Grzymkowice, par. Biała, odl. 14 w. od Skier-
niewie, ma 214 mk,, 829 mr. ziemi dwor. i 86
mr, włośc. Obszar dworski rozdzielony na
kilka osobnych folwarków. W 1827 r. by-
ło dm, 26, mk, 200. 3.) N., fol., pow. kutnow-
ski, gm. i par. Plecka Dąbrowa. Ma 2 dm,,
18 mk., 200 mr. ziemi. 4.) N., wś, pow. wło-
eławski, gm. i par. Lubień, odl. 28 w. od
Włocławka, 10 w. od Ostrów i 8 w. od ceu-
krowni w Łaniętach. Dwór, ogród i zabudo-
wania folwarczne leżą nad jeziorem, mającem
17 mr. obszaru. Pokłady torfu na obszarach

_. 25 mr., grubości 5 do 10 stóp. W 1827 r.
było 12 dm., 121 mk. Według regestr. po-
borów z 1557—1566 wś Nartii, w par. Liu-
bien, własność S$. Stempczyńskiego i Lucyana
Lubieńskiego, miała 6 łan., 3 zagr. i | rzemie
ślnika (Pawiński, Wielkop. II, 17). Obszar
gruntów dworskich podług pomiaru z r. 1880.
wynosi morgów 810 wraz folwarkiem N.
Cegielnia (208 m ), w tem znajduje się grun-
tów ornych mr. 604, łąk 45, lasu 106, wód
zarybionych 17, granic, drógi t. p. mr. 30,
nieużytków 8, pod zabudowaniem 5, budyn-
ków murowanych 10, drewnianych 5. Wieś
posiada 6 dworów i25 mr. gruntu, 5.) N.
Duże i N. Małe, wś, pow. włocławski, gm.
Przedecz, par. Dąbrowice, ma 7 dm., 68 mk.
i 160 mr. ziemi. 6.) N. pust., pow. sieradzki,
gm. Grodynice, par. Wojków, odl. od Siera:
dza 26'/ą w., dm. 2; ob. Brąszewice. 7.) N.,
attyn. dóbr Górki, w pow. stopnickim. Zo-
stała odłączoną od tych dóbr i sprzedaną. Ob
Górki 20). 8.) N., rum., wś włośc., pow. ry-
piński, gm. Szczutowo, par, Gujsk, odl. o 17
w.od Rypina. Ma 17 dm., 143 mk., 253 mr.
gr. dobr., 138 nieuż. 9.) N., kol. włośc., pow.
rypiński, gm. Szczutowo, par. Łukome, odl.
024 w. od Rypina, Ma5 dm., 20 mk, 129
mr. gr. 10.) N., pow. sierpecki, gm. Borko-
wo, ob. Mydzewo-Narty, 11.) N., al. Milew-
skie Budy (ob.). 12.) N., wś, pow. maryam-
polski, gm. Kwieciszki, par. Maryampol, odl.
od Maryampola 4 w. Ma 29 dm., 297 mk.
W 1827 r. było 25 dm. 170 mk, Os. N.i
MTrabiszki, rozl. mr. 98: gr. or. i ogr. mr.
84, łąk mr. 12, nieuż, i place mr. 2; bud. z
drzewa 7; są pokłady torfu. 18.) N. al. Mo-
sto, os. leś., pow. kalwaryjski, 14.) N., wś.,
pow. władysławowski, gm. Szyłgale, par.
Syntowty, odl. od Władysławowa 22 w.

Ma 3 dm., 30 mk. W 1827 r. było3 dm.,
28 mk. Br. Ch.
Narty niem. Nakrien, 1310 Narathow, 1468

Narthen, wś i fol., pow. Góra (Guhrau), par.
Guhrau, szkoła ewang. w miejscu. W 1848
r. gorzelnia, browar, owczarnia, 69 dm., 395
mk, (167 kat.), dwa folwarki.  
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Narty, niem. Narthen, wś na pol.-prusk.
Mazurach, pow. niborski, st. p. i okrąg urz.
stanu cywiln, Jedwabno. W N. był 1571r.
sołtysem Stanisław Witowski (Itowski), a w
1600 mieszkają tu sami Polacy (ob. Kętrz.
O ludn. pol., str. 350.). Kś. Fr.

Narty, niem. dok. Narusz, wś nad rz. Na-
rusą, pow. brunsberski, st. p. Frombork, okr.
urz, stanu cywiln, Sonnenberg. Przed r. 1328
była ta wś w posiadaniu jakiegoś Stańka, Po-
laka (ob. Kętrz. O luda. pol., 574). R. 1394
odnawia w. m. Konrad v. Jungingen zapis dla
Mikołaja (Claus) Brun von der Narusz na 5'ja
wł. we wsi Narusz, które dawniej już w. m.
Werner v. Orselen nadał był jakiemuś Hen-
neken von Helpede. Do tej posiadłości nale-
ży jeszcze 40 morgów łąk i bagnisk i wolne

rybołówstwo w zatoce Swieżej małemi narzę-
dziami. Za to jest zobowiązany do 1 służby
na koniu i do dawania dziesięciny, wynoszą-

1 korzec pszenicy i tyleż żyta. Przy oznącze-
nie granic jest i rz. Narusz wymieniona. Dan
w Brandenburg (ob. Cod. dipl. Warm. LIT,
str. 269.). Później kupili Hans Geyr i Hart-
wigk Strawbe von der Narus od Bertolda von
der Narus 6 włók, leżących między ich posia-
dłościami. R. 1417 nadaje w. m. Michał
Kochmeister 3 z tych włók Janowi Greyr bez
wszelkiej służby. Dan w Malborku (tamże,
str. 530). R. 1449 odebrała Anna, wdowa
po Hartwichu, i jej synowie Mikołaj, Krzysz-
tof, Tomasz i Kacper od m. w. Konrada v.
Erlichhausen jeszcze 1 wł., „an der Wieke.*
R. 1485 posiada większą część tej osady wójt

bisk, Tomasz v. Baysen (Bażyński), mniejszą
Leonard von der Lawte albo Prewke z Regit-

ten, który ją odziedziczył z wdową po Mik.
SŚraube. Ostatni odstąpił tę posiadłość za
czynszem na niej ciężącym i pewną kwotę
pieniędzy wikaryuszom tumskim w Frombur-
ku r. 1489, którzy ją jeszcze dziś pod nazwą
Straubenhof posiadają (ob, Seript. rer. Warm.,

I, str. 238.). Z szlachty pol. mieszkali tu
dawniej Swiedlicey (ob. Kętrz. O ludn. pol.,
str. 565.). Kś. Fr.

Naruca, wś, pow. słucki, ob. Kukowicże,
Narueewicze, dobra nad bezim dopł. Uszy,

w płd.-wschod. str. pow. nowogródzkiego,

na granicy pow. słuckiego, w 3okr. pol. snow -
skim; około 75 w. w glebie dobrej; miejsco-
wość małoleśna. Propinacye dają do 400 rubli,
Dziedzictwo i rezydencya Czapskich. W oko-.
licach znajduje się kamień narzutowy.

Naruciany, jezioro, w pow. trockim, leży
nad nim wś Matukiszki.

Naruciany 1.) okol. szlach. między jez.
Draganiszki i Łowie, pow. trocki, w 1 okr.
pol., o 14 w. od Trok, 8 dm., 74 mk, katol,
2.) N., zaśc., pow. trocki, par. Sumiliszki, 29
dz. rozl.; w 1850 r. własność Jurewiczów,
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Narucie, wś włośc. nad jez. Czetwerć, pow.
święciański, w 3 okr. pol., o 49 w. od Święcian,
7 dm., 48 mk. katol.
Na Radach, leśniczówka w Żurawiey, pow.

przemyski.
Na Rudkach, wzgórze, 279 m. wys., pod

49 58' 20” płn. szer. a 410 49' wsch. dług.
od F., w płd. stronie Udnowa, na granicy
Nowego Sioła, pow. żółkiewski,
Narudna, grupa domów w  Wołowinie,

pow. sokalski,

_"_ Narulańce, wś włośc, nad rz, Werszera-
dówką, pow. trocki, w 4 okr. pol., gm. Me-
recz, okr, pol. Radówka, o 5 w.od gminy a
101 w. od Trok, 9 dm, 98 mk. katol, (39
dusz rewiz.?); należy do dóbr skarbowych
Merecz,

_ Narule Wysokie, wś, wchodziła w skład
dóbr Lisianka, na mocy paktów hadziackich
nadanych, w nagrodę zasług, Konstantemu
 Wyhowskiemu; ob. Zisianka (t. 5: 304—92).

Naruniszki, zaśc., pow. wileński, w 3 okr.
pol., gm. Podbrzeź, okr, wiejski Glinciszki, o
51 w.od gminy a 35 w. od Wilna, 1 dm,,
7 mk. katol. (3 dusze rewiz.); w spisie urzęd,
nazwany Narupiszki.

Naruny, wś, pow. sejneński, gm. i par.
Mirosłów, odl. od Sejn 50 w. Dm. 17, mk.
170. W 1827 r. wś rząd,, 14 dm., 102 mk.,
należały do par. Sereje.
Naruny 1.) dobra, pow. wiłkomierski, gm.

Bubocz, par, Kupiszki, 740 dzies. ziemi dwor-
skiej, własność Henryka Węcławowicza. 2.)
N., dobra, tamże, własność Komara,
Narus 1.)-Lappallen, ob, Lapallen. 2.) N.-

Potrimpen al. Narus- Tallui i Norkażten (niem.),
dobra na Litwie prusk., st, p. Kukoreiten,
okr. urz. stanu cywiln. Lapienen, Nazwa
Potrimpen przypomina bożka starych Prusa-
ków Potrymposa. Kś. Fr.

Narusa, niem. Nariz, dok, Narussa, Narusse,
Narossa, mała rzeczka w pow. brunsberskim,
wpada do zatoki fryskiej, niedaleko Frombor=
ka. Odgrywa w hist. bisk, warm. o tyle
ważną rolę, że stanowiła jego zachodnią gra-
nicę na przestrzeni 11/4 milowej aż do zatoki.
Wś Nartz, nadniąleżąca, ma od niej swe mia-
mo, Jeden z jej prawych dopływów zowie
się Beber (dok. Bewer ob. Cod, dipl, Warm,,
I, str. 128.). Kś. Fr.
Na Rusnakowi, gajówka, na obszarze

dworskim Toporowiec, pow. czerniowiecki,
Narussa, rz., ob. Frombork (Frauenburg),

_ msto w Prusach i Narusa,

Naruszańce, folw., pow. kowieński, par.
opitołocka, b. własność Zawiszów, później
Raczkowskich, J. K. G.

Naruszczki, wś szlachecka, pow. łomżyń-
ski, gm. i par, Szczepankowo.
Naruszę 1.) wś włośc., pow. święciański,  
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w 2 okr. pol., gm, Łyngmiany, okr. wiejski
Antolkieniany, 05 w.od gminy a 28 w. od
Swięcian, 5 dm, 23 mk. katol., (? 24 dusz
rewiz.); należy do dóbr skarbowych Łyngmia-
ny. 2.) N., wś, pow. rossieński, par. kiel-
meńska. 3.) N., dwór, pow. rossieński, par,
szydłowska, własność Przyjałgowskich.
Naruszewicze 1.) zaśc. rząd. nad jez.

Pruta, pow. święciański, w 2 okr, pol., o 26
w. od Święcian, 1 dm., 8 mk. katol. 2.) N.,
wś nad rz. Nacią, pow. słucki, w 2 okr. pol.
kleckim, gm. sieniawska, o parę wiorst na
płd. od mka Sieniawki, ma 14 osad, młyny;
miejscowość lekko falista, dość leśna, grunta
piękne. Al. Jel,
Naruszewka, struga w pow. płońskim,

biorąca nazwę i początek od wsi Naruszewa,
wpada do Wkry pod Gradowem. Na długości
20 wiorst porusza młyny w Krysku, Słotwi-
nie, Szczytnie, Wrońskąch i Proboszczewicach,

Płynąc łąkami, przy małym spadzie, tworzy
mokradle, J, Z.
Naruszewo, wś i kol. nad rz. Naruszewką,

pow. płoński, gm. i par. Naruszewo, odl. o 10
w. od Płońska, Posiada kościół par. drewnia-
ny z 1786 r., urząd gminny, 2 wiatraki i kar-
czmę; ma 46 dm, 503 mk., 1230 mr. gr. dob,,
15 nieuż, W 1827 r. wś rząd., 20 dm., 134
mk. Kościół i parafia, erekcyi niewiadomej.
N. należało do Norbertanek w Płocku. Obec-
ny drewniany kościół wystawił 1186 r. pro-
boszcz Konst, Wolicki. N. par., dek, płoński,
dawniej zakroczymski, 1257 dusz. N. gmina,
należy do s. gm. II okr., ma 565 dm., 6476
mk. i obszaru 24,530 mr., w tem nieuż, 552
mr, W gm. znajduje się: urząd gminny, sąd
gminny, 8 szkoły, ewang. dom modlitwy, 1
gorzelnia, 3 cegielnie, 12 wiatraków, tartak,
10 karczem. W skład gminy wchodzą nastę-
pujące wsie: Beszyno, Bogusławice, Cholewy,
Chrościn, (Cumino, Drochowo, Drochówko,
Grąbczewo, Grumino, Kozarzewo, Krysk, Kry-
ska- Wola, Krysk, kol., Kutaszewo, Nacpolsk,
Naruszewo, Niwa, Osieczek, Piotrowo, Poty-
ry, Postruże- Duże, Postruże-Małe, Radzymin,
Radzyminek, Rąbierz (Krysk), Skarżyn, Skar-
boszewo, Skwary-Dąbrowe, Skwary-Troski,
Sosienkowo, Srebrna, Wichorowo, Woźniki,
Wronino, Wroninko, Wróblewo, Zastawy, Za-
gajem, Zaborowo, Żukowo, Żukowo-Poświę-
tne. Br. Ch.
Naruszewo, wś, pow. dzisieński, w | okr.

pol., gm. Zalesie, okr. wiejski Nowydwór, o
5 w.odgminy a48 w. od Dzisny, 5 dm.,
49 mk. prawosł, (25 dusz rewiz.).
Naruszowce 1.) wś, pow. oszmiański, w

1 okr. pol., gm, Holszany, okr. wiejski górec-
kowski, o 4 w. od gminy, 31 dusz rewiz.; na-
leży do dóbr Hołoblewszczyzna, Bronowskich.
2.) N., wś, tamże, okr. wiejski Siewierniki, o
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4 w.od gminy, 17 dusz rewiz.; należy do
dóbr Małyszkowszczyzna, Pożarskich.
Narwa, u kronikarzy małoruskich także

Ruhodiew, m. portowe, dawniej twierdza nad
rz. Narową (Narwą), o 27/4 w. odujściajej
do zatoki fińskiej, w pow. jamburskim gub.
petersburskiej, o 151 w. od Petersburga,
7958 mk., 5 cerkwi, 2 kośc. ewang,, szkoła
pow., towarz. archeol., zakłady dobroczynne,
teatr, ratusz, bank miejski, st. poczt, i st, dr.
żel. baltyckiej, odległa 151 w. od Petersbur-
ga a 197 w. od Rewla. Pod miastem znajdu-
ja się liczne fabryki (zwłaszcza sukna) i za-
kłady przemysłowe. Znaczny handel krajo-
wy i zagraniczny; port, do którego zawija
rocznie przeszło 400 statków; wartość przy-
wozu i wywozu wynosi około 2 mil. rubli
rocznie, Pierwotnie twierdza, założona po
1223 r. przez Duńczyków, zniszczoną w 1291 r.
przez Nowogrodzian. Wielokrotnie ulegała
dotkliwym klęskom, skutkiem walk stoczo-
nych pod jej murami, Przechodziła z rąk do
rąk, ostatecznie wcieloną została w 1704 r:
do Rossyi. Pamiętna zwycięstwem odniesio-
nem d. 30 list, 1700 r. przez Karola XII nad
Rossyanami. W obozie pod N. zawarte zo-
stało pomiędzy Rossyą a Polską d. 20 sier-
pnia 1704 r. przymierze zaczepno-odporne
przeciwko Karolowi XII. Twierdza, straciw-
szy poprzednie znacznie po wzniesieniu Kron-
sztądu i Sweaborgu, została od 1864 r. opusz-
czoną, chociaż warownie pozostały w całości.
Wprost m. N., po drugiej stronie rz. Narwy,
wznosił się fort ross, Iwangród, zwany też N.
rossyjską, Opis N. wydał Hunsen (Geschich-
te der Stadt, N., Dorpat 1858). J, Kre.
Narwa, rz., ob. Narew i Narowa.
Narwejsże 1.) wś włośc., pow. wiłkomier-

ski, par. sudejska, należała do dóbr Dek-
szniany. 2.) N., wś rząd., pow. wiłkomier-
ski, par. uszpolska,

Narwidziszki, 1.) dwa folw. nad jez. Poje-
dzie, pow. trocki, w 1 okr. pol., par. Olkie-
niki, o 85 w. od Trok, 1036 dz. rozl., wł.
Kulwiński i Krymów (w 1850 r.); jeden z
nich ma ] dm., 6 mk., drugi zaś 1 dm.i 15
mk. katol. 2.) N., zaśc. szlach. nad rz. Wer-
sznią, pow. trocki, w 38 okr. pol., par. Wyso-
kidwór, o 36 w. od Trok, 1 dm., 21 mk. katol.,
28 dz. ziemi; w 1850 r. właściciel Narwid.
8.) N., folw., pow. wileński, w 2 okr. pol.,
gm. Muśniki, okr. wiejski N., o 49 w. od
Wilna, I dm., 22 mk. katol., gorzelnia; wła-
sność Jasińskich, W skład okręgu wiej-
skiego wchodzą wsie: Kajmince (al. Kajlfin-
ce), Wisznopol, Rustejkiszki, Markucie, Po-
biarże, Ładokut, Nowiny, Podworzańce, Bro-
zele, Pomusze, Lapielańce, Strozdzie, Pogańce,
Mińczuki, Bartosuniszki, i zaśc, Igła i Skruz-
dziele, razem 255 dusz rewiz. J. Kre.

(
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Narwiliszki, mko, w dawnym pow. 0sz-
miańskim, w pięknym położeniu na wyniosłej
górze, W 1617 r. Dorota z Zenowiczów Szor-
cowa wymurowała tu mały klasztor i kościół
drewniany dla franciszkanów, pod wezw. św.
Franciszka, który w gotyckiej strukturze wy-
murowali później zakonnicy w 1745 r. Dołą-
czono parafię w 1698 r., przy której było 2
księży zakonnych (podł. Balińskiego, Star,
Polska i Encykl. kośc., t. V: 578). Spisy
urzędowe nie podają tej miejscowości, Będą

to zapewne Karwiliszki al. Karwieliszki, albo-
wiem katalog prowincyi litewskiej francisz-
kanów z 1833 roku (Capitulum eleetivum
provincionale, Vilnae 1833) w liczbie kla-
sztorów suprymowanych w 1832 r. wylicza
między innymi Conventus Karvilzscensis, niepo-
mieszczony w dawniejszych opisach. J. Krze.

Narwojciszki, zaśc., pow. wileński, w5
okr. pol., gm: Szumsk okr. wiejski i dobra
skarb. Kosina, o 4 w. od gminy, 6 dusz rewiz.

Narwojnie, wś, pow. rossieński, par. szy-
łelska.

Narwojsze, pow. władysławowski,
Norwajsze,

Narwojsze 1.) wś włośc., pow. wileński,
w 5 okr. pol., gm. Szumsk, okr. wiejski i do-
bra skarbowe Kosina, o 3 w. odgminy, 4
dusze rewiz. 2.) N /-sze, wś, tamże, o 5 w.
od gminy, 12 dusz rewiz.; należą do dóbr
skarb. Działuny. 3.) N. 2-gie, wś, tamże,
o 7T'/ą w. od gminy, 4 dusze rewiz,; należą
do dóbr skarb. Kiena,
Narwoty, Narwaty, ob. Damięta-Narwoty.
Nary, wś, pow. poniewieski,
Naryca, rzka w pow. wilejskim, ob. No-

rzyca,
Naryłów, w dok, Noryłów, wś nad Hory-

niem, pow. krzemieniecki, na graniey pow.
ostrogskiego, naprzeciw Jampola, nadana w
1646 r. przez ks, Wiśniowieckiego na uposaże-
nie kościoła jampolskiego; ob. Pamiat. Kij.

Arch. Kom., t. IV, ez. 2: 200, 202.
Na Ryni, młyn i karczma w Sierakowicach,

pow. przemyski,
Na-Rzece 1.) grupa domów w Tylmano-

wej, w pow. nowotarskim, 2.) Na R. kar-
czma w Dąbiu, pow. wielieki, Br. G.
Na Rzece |.) leśniczówka koło Seneczowa,

w Wełdzirzu, pow. doliński. 2.) Na R , młyn
kołoDzieduszyc Małych, obsz. dwor. Balicze
Podróżne, pow. stryjski.

Narzecz, rz., mylnie podana pod wsią
Kosacze zm. Narocz.
Na Rzekach, młyn w Bystrem, w pow.

staromiejskim.
Na Rzepnisku, moczarzyste pastwisko w

płn.-stronie Biłohorszcza, w pow. lwowskim.
Przepływa je pot. Biłohorski od wsch. ną
zach,

ob.
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Narzyce, tak, według Zarańskiego, miało
się nazywać mto Frombork (ob.).
Narzym al. Narzymie (dok. Menczelsdorf,

Narzim 1487, Narzymsky), wś i dobra chełm.
na pol. prusk. Mazurach, pow. niborski, st,
p., kol. i tel, Działdowo, 8 klm. odl., tamże
kościół paraf.; szkołę kat. w miejscu utrzymu-
je stowarz, św, Bonifacego i Wojciecha, które
r. 1884 wydało na komorne, pensyą nau-
czyciela i opał 1137 mrk., na drobniejsze po-

_ trzeby 130'50 mrk. Tutejszy okr. urz. stanu
ceywiln. liczył 1880 r. 2180 dusz. R. 1351
mieszkał pan Mieczysław (Mantzel, Menczel,
Menczelinus) niedaleko Wierzbowa pomiędzy
Działdówką a granicą mazowiecką. Była to
osobistość znana w Prusiech, zwano go zwy-
kle „Menczelinus prope Soldow, de prope
Soldow miles, Menczil bi Solda ritter* (Voigt:
Cod. dipl., III. N+ 103, 111, 114). Pocho-
dził, jak polska nazwa jego posiadłości poka-
zuje, z Narzymia w Polsce. R. 1371 nadaje
w, m. Winryk v. Kniprode Mieczysławowi
(Mantzel) i jego spadkobiercom w ziemi sas-
kiej za Działdówką 40 wł. chełm. z obowiąz-
kiem jednej służby w lekkiej zbroi. Grani-
ca zaczyna się od Działdówki, gdzie też jest
początek gramiey pana Krokowskiego, i idzie
wzdłuż granicy pana Krokowskiego (Krocof-
sky) do dóbr Białuty (Bayluthi), potem
wzdłuż granicy mazowieckiej około granice
Adama Kulawego (sinkende Adam) i panów
z Proszkowie i wzdłuż granie brodowskich do
Nidy. Dan w Brodnicy r. 13871 w dzień
Zwiast. N. M.P. Jest to obszar, na którym

dziś Wola i Purgałki leżą. Kilkanaście lat
później nadał tenże wielki mistrz wiernym
swym Mieczysławowi, Hankowi, Guntrowi i
Janowi, braciom, w ziemi saskiej 100 włók
chełm., położonych między Kisinami a ma-
zowiecką granicą. Z tych 100 wł. otrzymał
Mieczysław 40 z obowiązkiem służby; inni
bracia zaś, każdy po 20 włók, również z obo-
wiązkiem 1 służby, Prócz tego przekazał
im w. mistrz jeszcze 3 wł. łąk nad Działdów-
ką, dla Mieczysława 1, dla innych braci dwie,
Działo to się w Przesmarku 1384 r. we wtorek

_ po niedzieli wstępnej. Na tem terytoryum
stanął Narzym czyli Narzymie. Że zaś Mie-
czysław zr. 1871 a 1884 jest jedną osobą,
pokazuje liczba włók jemu nadanych, oraz
wyszczególnienie, które go spotkało, że dobra
sobie przekazane, pod korzystniejszemi otrzy-
mał warunkami aniżeli bracia, Kętrzyński jest
tego zdania, że przywilej z r. 1384 jest tylko
rozszerzeniem przywileju z r. 1371, że do
pierwotnych 40 wł. dodano jeszcze 60 wł, a
do nich odnoszą się tylko granice podane w
ostatnim dokumencie, Nazwa Mentzelsdorf
odtąd znika a w początku XV w. zjawia
się nazwa Narzym w księgach czynszowych  
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(ob. Kętrz. „,O ludn. pol.*, str. 316.). Obec-
nie obejmują dobra narzymskie 263 ha roli
orn. i ogr., 42 łąk, 39 pastw., 6 nieuż., razem
350 ha; czysty dochód, według którego osza-
cowano podatek gruntowy, wynosi 2136 mrk,
Właśc. Teodor Heinrich, Kościół tu istnie-
jący był dawniej katolicki ale następnie
przeszedł w ręce protestantów; patronat przy-
sługuje rządowi (ob. Fankidejski: Utra-
cone kościoły, str. 149.). Kś. Fr.

Nasale, ob. Drwalewo-Nasale, pow. łęczy-
eki.

Nasale, niem. Nassadel, 13938 r. Nossadil,
wś i dobra, pow. kluczborski, par. Roszkowi-
ce, odl. 2 mil od Kluczborka. Starożytna
osada, stanowiąca dobra lenne, została w 1588
roku dziedziczną posiadłością i rozpadła się na
cztery części. Qzęść I, fol. Rybnik, 587 mr.,
stanowi część majoratu Turawa. WŚ ma koś-
ciół ewang, filialny, szkołę ewang., 300 mr,
ziemi. Część II, III iIV stanowią osobne
dobra, mające 1600 mr. gleby ciężkiej; gmina
wiejska tych części ma 865 mr. Ludność
trudni się rolnictwem, dobywaniem rudy,
garncarstwem, Do N, należą kolonie: Karls-
thal, Erdmannshain (Grobek), Barkhausen
(Kliszowa kolonia), Adolphsthal (Chałupki),
Grusenau (Gruzanów), Karlsthal al. Aulokowa
kol., Pohlwitz (Polowice) i Nasale Dolne. Ko-
lonie te założył w drugiej połowie zeszłego
stoleeia (1770 do 1778) von Woisky, dziedzic
Nasal, Ob. Gosław.
Nasalowa, przys. do Jodłówki, pow. jasiel-

ski, w okolicy pagórkowatej, 277 npm. N.
leży na płn.-wschód od wsi, nad górnym bie-
giem Rostoki, pot. uchodzącego do Biały.
W stronie północnej odgranicza N, od Luba-
szowy Wielki las, pokrywający wzgórza, się-
gające 428 m. npm., na południe otaczają ją
Rzepienniki: Marciszewskii Strzyżewski, na
wschód zaś Kozłówek. Mac.
Na Sargach, grupa domów w Rzeszota-

rach, pow. wielicki. „zdr: Gb
Na Sauczenie, leśniczówka, w Dobronow-

cu, pow. czerniowiecki
Naściszowa, z Brzeziem, Grabową, Kwieci-

szową i Rościszową, wś, pow. nowosądecki,
Leży w okolicy górzystej i lesistej, 422 m.
npm., na płn.-wschód od Nowego Sącza (6:6
klm.), z kąd prowadzi droga gminna przez tę
wieś do Wielogłów. Od wschodu zasłania
N. góra Dział 485 m. Kwieciszowa leży na
płn. wschód od N., Grabowa na połdn., nad
małyn potokiem wpadającym do Lubinki a
Brzezie na płd. od Januszowy. Te wszyst-
kie osady zawdzięczają powstanie swoje mie-
szczanom sądeckim, którzy sobie prawa soł-
tysów w różnych czasach wyrabiali. Część
N. należy do par. w Nowym Sączu, mianowi-
cie 220 z Kwieciszowy i 200 z Naściszowy a
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część do Wielogłów, Cała ludność wynosi
podług ostatniego spisu 347 mk. Obszar
więk. pos. F. Holeni składa się z 6 mr. roli,
1 mr.łąk i 3 mr. pastw.; mniejszej pos, z
250 mr. roli, 25 mr, łąk, 135 mr. past. i 91
mr. lasu. N. graniczy na płn. z Wielogłowa-
mi, na wschód z Januszową, na płd. z Rosz-
kowicami a na zachód z Zabełczem. N. sta-
nowiła, według nadania Władysława Jagieł-
ły z 1409 r., własność klasztoru norbertanów
w Sączu (ob. Dąbrówka, I, 986). Mac.
Naseband (niem.), dobra ryc, w Pomera-

nii, pow. szczecinkowski, st. p. Villnow 4
klm. odl. Mają 82103 ha roli orn. i ogr,
138'47 łąk, 15128 pastw. 583:55 boru, 10
wody, razem 1699*28; czysty dochód z grun-
tu 7386 mrk, Gorzelnia, tartak i młyn.

Naselwitz, 1312 Nazłowicz, wś i dobra,
pow. niemczyński, Kościół katol. filialny,
kościół ewang. parafialny, z dawnego katolic-
kiego paraf, przerobiony w 1740 r. Szkoła
kat. od 1766 r., szkoła ewang. Zamek dzie-
dzica, gorzelnia, browar, owczarnia. W
1843 r. 55 dm., 469 mk. (92 ewang.).
Naseńce, niem. Wiesendorf, wś na Dol-

nych Łużycach, w pow. chociebuzkim, par.
ewang. Krzyszow, W 1880 r. ma 107 mk.,
101 Serbów i 6 Niemców. 4:87.
Na Seredni Rohatce, gajówka w Topo-

rowcach, pow. czerniowiecki. Br. G.
Nasery al. Nosyry, wś, pow. dzisieóski, w

I okr. pol., gm. i okr. wiejski Zalesie, o 5 w.
od gminy a 47 w. od Dzisny, 4 dm, 38] mk.
prawosł. (?, 31 dusz rewiz,).
Nasiadki al. Nasiadka, wś, pow. ostrołęcki,

gm. Nasiądki, par. Kadzidło. Ma szkołę po-
czątkową ogólną, 1332 mr. obszaru. Lud-
ność trudni się płóciennietwem, W 18327 r.
było dm. 29, mk. 140. N. gm., z urzędem gm.
we wsi Tatary, ma 5615 mk., rozległości
18,737 mr., s, gm. okr. II i st. p. m. Ostrołę-
ka. W skład gm. wchodzi 28 wsi włościań-
skich; Brzozówka, Dąbrówka, Długi-Kąt, Dur-
lasy, (Gibałka, Golanka, Grale, Jazgarka,
Klimki, Krobia, Kurpiewskie, Lelis, Łęk Sta-
rościński, Nasiadki, Płoszczyce, Przewrotna-
Góra, Rossosz, Siedliska, Sól, Szafarczyska,
Szkwa, Tatary i Todzia,

Nasiczne al, Nasiczna, wś, w pow. liskim,
leży w zwartej dolinie Nasiczniańskiego po-
toku, który dalej jako Dwernik uchodzi z
praw. brzegu do Sanu. Dolina potoku 620 m.,
otoczona górami, których szczyty tworzą nie-
jako kopce graniczne nieregularnego czworo-
boku, obejmującego obszar wsi: na północy
Dwernik (1100), na południó-zachodzie niższy

szczyt Połoniny Wetlińskiej (1228), na płd,-
wschodzie niższy szczyt Połoniny Caryńskiej |
(1244) a na płn.-wschód stok Magury Stupo-

siańskiej, dochodzący do 834 m. Przy zimnej
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1 kamienistej glebie praca w lasach stanowi
złówny zarobek ludu. Z całego obszaru wsi
przypada na więk. pos. Wikt. Wiryta 1456
m. (17 roli, 8 łąk, 9 pastw. i 1422 lasu) a

mn. pos. 754 mr. (400 roli, 27 łąk, 164 past.
1108 lasu), Na obszarze więk. pos. przeby-
wa 58, na obszarze mn. pos. 244 mk., razem
202 osób, z których 189 gr.-kat. (parafia w
Caryńskiem), 13 rzym.-kat. (par. w Pola-
nie). WŚ graniczy na południe z Berehami
Górnemi, na północ z Dwernikiem, na wschód
z Caryńskiem. Mac.

Nasiczniański Potok, potok górski, po-
wstaje w Berehach Górnych, w pow. lisiec-
kim, ze zlewu kilku strug, na płd.-wsch. po-
chyłości Działu, w którym wznoszą się wier-
chy Myntiw (1042 m.), Rawka Mała (1269 m.)i
Rawka (1308 m.). Potoki zlewają się poni-
żej kościoła w jedno łożysko, dając początek
N. pot., który w kierunku pln. przepływa śród
lasów obszar Berehów i Nasicznego, a dostaw-
szy się na obszar Dwernika, łączy się od pr.

brz, z Caryńskim pot. i tworzy Dwernik (ob.).
Długość biegu blisko 10 klm, Br. G.
Nasiechowice, w dok. [assanchowicze, Na-

szyanchowycze, Naszanchowycze, wś, pow. mie-
chowski, gm. Kacice, par. Nasiechowice. Po-
siąda kościół par. murowany, szkołę począt-
kową. W 1827 r. było tu 54 dm. i 380 mk.
Obszar dworski N. stanowiobecnie rządową
donacyą. Według Lib. Ben. Długosza (II,
81) N. w połowie XV w. miały kościół mu-
rowany pod wezw. św. Wita. Wieś należała
do Mikołaja h. Janina, Stanisława Słupow-
skiego h. Leliwa, Jakóba h. Oksza. Było tu
20 łanów kmiecych, karczma do plebana nale-
żąca, dająca mu grzywnę czynszu. Wartość
dziesięciny z łanów kmiecych wynosiła 15
marek. Trzy folwarki szlacheckie takjak i
kmiecie dawały dziesięcinę miejscowemu ple-
banowi, który miał swą rolę i łąki. W skład
parafii wchodziły wsie: Miechowice, Dziewią-
tle, Połajowice, Piotrowice. Kościół w N, miał
dwa ołtarze z uposażeniami. Ołtarz Maryi
Magdaleny, mający dwa łany w Janikowicach,
na których siedziało 4 kmieci, płacących po
dwie marki i odrabiających tylko jutrzyny,
jednego zagrodnika, dającego pół marki, dom
własny z ogrodem i dziesięcinę folwarczną w
Rożejowicach, wartości dwóch marek, Drugi
ołtarz Ś, Jakóba ma dom własny z ogrodem
przy kościele i łan ziemi w Nasiechowicach
a w Jankowicach karczmę, dającą markę czyn-
szu, dziesięciny z Kobierzyna, Borku i Janko-
wie wartości ogólnej 11 marek. Kościół w
N. miał być założony w XI jeszcze wieku.
N. par., dek. miechowski, 1474 dusz. Br. G.

Nasiegniewo, w dok. Nassignew, wś, pow.
lipnowski, gm. Oleszno, par. Zaduszniki i
Spethal-Górny. Położone nad stawem. Do
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N. należą wsie Pustki, Nasiegniewo, osada
Nasiegniewo, Umiechowo i Płaczek, Grun-
tów włośc. 211 mr., w tej liczbie 205 mr.
ziemi ornej, 61 osad, 24 dm., 269 mk. We
wsi jest młyn i karczma. Gruntów folwarcz-
nych, 960 mórg, w tem 54() mórg ornych,
5 bud. mieszk. 36 mk. Uniechowo ma
8 bud. mieszk., 12 mk, i karczmę. W
1827 r. było tu 22 dm., 219 mk. Wieś tę
wymienia akt rozgraniczenia dyecezyi ku-
jawskiej od płockiej w 1821 r. (ob. Kod. dypl.
M. Rz. II, 232.). Według regestr. poborow. z
1564 r. wieś Nasiegniewo, w par. Zadusniki,
była własnością częściowych posiadaczy, któ-
rzy płacili 10 złot. 14 gr. 1 sold. (Pawiński,
Wielkop. I, 284). W 1789 r. właścicielem
był Wojciech Łempicki. Br, Ch.

_ / Nasiejki, dwa fol., pow. nowogródzki, w 2
okr. pol. horodyńszczaskim, o 3 w. na płd. od
mka Poruczyna, od 18388 r. własność Czeczotów,
12 włók, w glebie wybornej, miejseowość
bezleśna, falista, A. Jel.

Nasielany, wś włośc. nad jez. Kwaterka,
pow. święciański, w 1 okr. pol., o 40 w. od
Święcian, 12 dm., 96 mk. kat., 9 żyd.

Nasielna, rzka, ma początek w pow. puł-
tuskim, pod wsią Skorosze, płynie ku zacho-
dowi pod Nasielskiem, i pod Cieksynem, w
pow. płońskim, wpada z lew. brz, do Wkry.
Długa 13 w. Podług Fne. Org. (t. 19, str. 227)
tak zwana w aktach i dawnych geografiach,
obecnie bez nazwy. J. Bliz.
Nasielsk, w dok. Mosielsk (Nowosielsk?),

Noszelia, mto nad strum. Nasielna, pow. pułtuski,
odl. 3 w. od st, dr. żel, Nadwiślańskiej także
Nasielsk zwanej, choć położonej na gruntach
wsi Czajki, 21 w. od Pułtuska a 50 w. od
Warszawy. Leży śród płaszczyzny, nad obszer-
nym stawem, przez który przepływa rzeczka
Nasielna. Drogi bite łączą N. z Pułtuskiem,
Płońskiem i Zakroczymem. Obecnie N. po-
siada kościół par. murowany, filialny dommo -
dlitwy ewang. i synagogę, murowaną, szkołę
początkową miejską, urząd miejski, stacyą
pocztową, 229 dm. (16 mur.), 4824 mk. sta-
łych i do 600 niestałych (1885 r.), w tej licz-

. bie 3551 żydów. W 1827 r. było w N. 216
dm i 3050 mk.; w 1860 r. 212 dm. (2 mur.)
i 3788 mk. (758 chrześcian), Z zakładów
fabrycznych istnieją tu: 9 garbarni, z prod.
roczną na 17,555 rs. (1877 r.), fabryka octu
z prod. na 4427 rs., 2 młyny wodne z prod.
4000 rs., 2 wiatraki z prod, 1960 rs., 9
zdunów z prod. 4000 rs., 91 szewców ka-
tolików, należących do cechu i mających
warsztaty i 30 szewców żydów. Zaled-

wie kilku mieszczan trudni się rolnictwem.
N. jest niewątpliwie wielce starożytną o-
sadą. Zabytkiem przeddziejowej przeszłości
jest grodzisko, mieszczące się w północnej  
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stronie o kilkaset kroków za miastem, śród ba-
gien, zajmujących obszar około 90 morgów,
porosłych w części olszyną a w części trawą.
Śród drzew, w miejscu dotąd niedostępnem
przez większą część roku, mieści się tak żwa-
ny przez mieszkańców kopiec, stanowiący
wielki nasyp kolisty, zzagłębieniem w środku.
O istnieniu warowni w N. świadczy wyraź”
nie dokument Bolesława Kędzierawego z 1155
r. (ob, t. VI, str. 200). Pierwotne nazwisko
tej starożytnej osady brzmi w kronikach
Nosselia, a jeszcze w dyplomie Stanisława
Augusta, któryśmy w oryginale oglądali, wy-
stępuje nazwa Nosielsk. O starożytności N.
świadczy fakt, że już Bolesław Śmiały ufun-
dowawszy klasztor benedyktynów w Mogil-
nie w r. 1065, przeznaczył im ztąd pewne
dochody. Ziemowit, ks, mazowiecki, darował
1257 r. trzecią część N. klasztorowi czerwiń-
skiemu, pozostałe zaś dwie trzecie części mia-
sta, wówczas do ziemi zakroczymskiej zali-
czanego, nadaje 1386 r. Jam starszy książe
mazowiecki, wieczyście w nagrodę wiernej
służby walecznemu i ulubionemu Januszowi,
dziedzicowi Radzanowa, przyczem mieszkań-
ców przenosi z prawa polskiego za chełmiń-
skie, oddaje ich pod juryzdykeyą nowego
dziedzica, zapewniając im rozmaite ulgi a
dziedzicom dozwalając zaprowadzić jarmarki.
W tych to czasach na wysepce wśród stawu,
wedle ustnej tredycyi, istnieć tu miał zame-
czek, z którego obecnie tylko znaczne jesz-
cze fundamenta, przy spuszczaniu stawu tego,
widzieć się dają. Przywileje powyższe, po
wcieleniu Mazowsza do Korony, potwierdza w
r. 1582 Zygmunt I-y na rzecz Jana Nosiel-
skiego, podskarbiego ziemi zakroczymskiej, a
dziedzica, wraz z bratem Jędrzejem, Nosielska,
przyczem ustanawia stałe termina jarmarków
i targów. W r. 1647 już na prośbę Jana
Wessla, starosty ostrowskiego, . a ówczesnego
dziedzica Nasielska, oba te nadania potwier-
dza Władysław IV. Wszystkie powyższe
przywileje na żądanie mieszczan miejscowych
potwierdza oryginalnym dyplomem Stanisław
August w r. 1779, powołając w nim wszyst-
kie uprzednie nadania książąt i królów. Wła-
snością Wesslów N. pozostawał lat dwieście
przeszło, gdyż tenże król w r. 1781 przychy-
lając się do proźby Stanisława Wessla, sta-
rosty golubskiego, a ówczesnego dziedzica N.,
i kahału tamecznego, z powodu klęski w tym
roku poniesionej od pożaru przez to drewnia-
ne miasteczko, ustanowił komisyą w celu
obmyślenia środków do podźwignięcia miesz-
kańców z biedy. W 1806 r. w dniu 23 grud-
nia stoczoną została pod N. walka między
wojskami francuskiemi pod wodzą Lestocqu'a
a rossyjskiemi, dowodzonemi przez Kaminskogo .
Za czasów Pruskich, jak świadezy dotąd prze-
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chowany kontrakt wieczystej dzierżawy mły-
na miejskiego, z daty 18 października 1795 r.,
N. był własnością Stanisława hrabiego z Lu
brańca Dambskiego, wojewody brzesko-ku-
jawskiego. Do niego też należały liczne wło-
ści okoliczne. Ustne miejscowe podania do
dziś dnia opowiadają o zbytkach i ekscen
trycznych fantazyach tego magnata, który
podobno żywota dokonałwniedostatku. Wów-
czas to, w czasach porozbiorowych, N. wraz z do-
brami tego nazwiska zastawiony został w
banku berlińskim, od którego prawa w roku
1884 dopiero odkupił bank polski i w roku
1838 sprzedał N. Józefowi Koźmińskiemu a
ten w r. 1845 odstąpił go Aleksandrowi Kur-
tzowi, którego dziedzictwem pozostał aż do
usamowolnienia miast prywatnych w r. 1866.
Miasto to do owej pory oprócz kościoła mu-
rowanego, wyłącznie z drzewa zabudowane,
w r. 1868 nawiedził wielki pożar, który znisz-
czył do 180 domów..Kościół parafialny tu-
tejszy powstał niewątpliwie w odległej epoce,
fundatorami parafii byli zapewnie kanonicy
lateraneńscy z Czerwińska, którzy otrzymaw-
szy w 1155 r. uposażenie w N., zatwierdzone
przez Adryana IV, mieli następnie parafią
pod swoim zarządem. Obecny kościół wy-
stawiony został z cegły w 1421 r. przez An-
drzeja, opata czerwińskiego, a odnowiony i
przebudowany został przez proboszcza ks, Mi-
lewskiego w latach 1/59—1751; ks, Milew-
ski odnowił też oddzielnie przy kościele sto-
jącą dzwonnicę, posiadającą trzy dzwony,
z których jeden lany w r. 1521. W ostat-
nich latach kosciół znowuż uległ odnowieniu
staraniem obeenego proboszcza ks, Józefa Dy-
nakowskiego. Oryginalnej struktury syna-
goga drewniana, którą obszernie opisuje So-
bieszczański (Encykl. Orgelbr.), około 1680, r.
jako grożąca niebezpieczeństwem, rozebraną
została. W to miejsce kahał wznosi obszerną
synagogę murowaną z cegły, której wiązania
mają być wyłącznie żelazne. Dobra N. skła-
dają się z folw. Chrzczynno, wsi: Chrzczynno,
Góra Pniewska, Pniewo i Bronin. Rozl. mr.
1212: gr. or. i ogr. mr. 589, łąk mr. 87,
past. mr. 56, lasu mr. 412, nieuż. i place
mr. 50, w osadach wieczysto-czynszowych
mr, 66; bud. mur. 11, z drzewa 5; płodozmian
5, 6 i 9? polowy. Dobra powyższe miały
większą rozległość, lecz w skutek rozdziału i
częściowej parcelacyi obszar ich został znacz-
nie uszczuplony. Miasto N. ma os. 238, z
gr. mr. 547; wś Chrzczynno ma 0s. 31, z gr.
mr. 78; wś Góra Pniewska ma os. 7, z gr.
mr. 140; wś Pniewo ma os. 15, z gr. mr, 253;
wś Bronin ma os. 5, zgr.mr. 117. N. par., dek.
pułtuski, N. gm. należy do s. gm. okr. II,
ma urzędowe siedlisko we wsi Chrzczynno.
Do gminy należą nast, folw. i wsie: Chrzczyn-  
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no, Żabieczyn, Siennica, Czajki, Pieściorogi,
Kossewo, Mokrzyce, Lelewo, Słustowo, Jas-
kułowo, Smogorzewo, Błędostowo, Bronin, Lor-
cin, Nuna, Adamowo, Dąb.owa, Krzyczki,

Głodowo, Pniewo, Chmielewo, Kowalewiee,
Szpice, Mazewo, Kątne, Winniki, Popowo,
Heknówka, Kucharzewo, Mogowo, Dembinki,
Goławice, Miękoszyn, Psucin, Budy Sienni-
ckie, Wągrodno, Studzianki, Krogule i Mło-
dzianowo. Dr. J. B.

Nasierdzie, os. nad rz. Wartą, pow. kolski,
gm. Koźmin, par. Dobrów, odl. od Koła w.
11; dm. 1, mk. 8. Należy do dóbr Kwiatków.
Nasierowo 1.) Górne i N. Dolne, dwie wsie

nad rz. $oną, pow. ciechanowski, gm, Sońsk,

par. Ciemniewko, odl. o 7 w. od Ciechanowa.
N. Górne ma 17 dm., 175 mk., 287 mr., N.
Dolne zaś 10 dm., 98 mk., 551 mr. W 1827 r.
N. Górne 14 dm., 107 mk, a N. Dolne 20 dm.,
124 mk. Fol.i wś N. Dolne lit, B rozl. mr.

205: gr. or. i ogr. mr. 186, łąk mr. 17, nieuż.
i place mr. 2; budowli z drz. 9. Wś N. Dolne
os, 7, zgr. mr. 12. 2.) N.-Dziurawieniec, wś
i fol. nad rz. Sonią, pow. ciechanowski, gm.
Gołymin, par. Ciemniewko, odl. o 9 w. od
Ciechanowa; posiada wiatrak, 12 dm., 133 mk,
W 1827 r. 12 dm,, 93 mk, Fol. i wś N,-Dziura-
wieniec rozl. mr. bll: gr. or. i ogr. mr. 428,
łąk mr. 45, past. mr. 24, wody mr. 3, nieuż,
i place mr. 16; bud. mur. 5, z drz, 12; wiatrak,
Wś N.-Dziurawieniec os. 19, z gr. mr. 27,
Nasiewałka, pot. w pow. wileńskim, leży

nad nim wś Krewny.
Nasikówka al. Nosikówka, wś przy ujściu

Muszkałówki do Moraszki (Muraszki), pow.
mohylowski, w 38 okr. pol., gm. i par. kat.
Szarogród, na płn. cd Szarogrodu, na granicy
pow. jampolskiego. Ma 178 dm., 1154 mk,,
1423 dz. ziemi włośc,, 1287 dz. dwors. Cer-
kiew par. pod wez. ś. Mikołaja posiada 44 dz.
Należała do klucza szarogrodzkiego ks, Lubo-
mirskich, dziś Czarneckich. Dr, M,

Nasiłów 1.) wś nad rz. Wisłą, pow. ko-

zienieki, gm. Góra Puławska, par. Góra Jaro-
szyn, odl. 44 w. od Kozienic, ma 39 dm., 248
mk., 422 mr. ziemi włośc, i 994 folw., stano-
wiącej majorat gen. Reinthala i senatora Mi-
lutyna. W 1827 r. było 24 dm., 159 mk.
Były tu łomy kamienia, należące do benedy-
ktynów w Sieciechowie. Stąd brano w 1623
r. kamień do budowy zamku warszawskiego,
Położenie nadrzeczne ułatwiało spław mate.
ryału (ob. Małopolska, t. VI, 71). 2.) N., wś,
pow. siedlecki, gm. Tarków Wielki, par. Pa-
protna, 18 dm,, 98 mk., 546 mr. ziemi, W 1827
r. było 12 dm., 86 mk. Br. Ch.
Nasiłowo, fol., pow. nieszawski, gm.i par.

Bytoń; posiada kopalnią torfu. W 1827 r.
było 12 dm., 54 mk.
Nasiłowo, wś, pow. wilejski, w 1 okr.
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pol., gm. Lebiedziew, okr, wiejski Nosiłowo,
05 w. od gminy a 27 w. od Wilejki, przy b.
drodze poczt. z Wilna do Mińska, 106 dusz
rewiz. (w części Poznańskiego 3 dusze, Jan-
kowskich 60 dusz, Chądzyńskich 39 dusz i je-
dnodworców 4 dusze). Była tu cerkiew pra-

_wosł. i szkoła. Echard nazywa N. miastem i
mieści w pow. oszmiańskim, o 2 m. od Krewa,
W skład okr. wiejskiego wchodzą wsie: Wier-
chówka, Baki, Ciurle, Zasteńki, Domasze, Bo-
jary, N., Kukłowszczyzna i Wytoropowszczy-
zna i zaśc. Zabołoć; razem 386 dusz rewiz.
i 28 jednodworców. J. Krz.

Na-Sitach, karczma w Jugowicach, pow.
wielicki. Br. G.

Ną Sitniku, grupa domów w Turynce, w
pow. żółkiewskim.

Naskańce, wś, pow. wileński, w 5 okr.
pol., gm. Ilino, okręg wiejski bolejkowski, o 6
w. od gminy, 15 dusz rew.; należy do dóbr
Taboryszki, Ważyńskich.
Na Składzie, karczma w Bułowicach, pow.

bialski, Br. GQ.
Na-Skwirowie, podmokłe pastwisko nad

Styrem, w Czechach, pow, brodzki,
- Nasławice, wś i fol., pow. sandomierski,

_ gm. Klimontów, par, Groźlice, odl. od Sando-
mierzą w. 25. Ma 26 dm., 198 mk,, ziemi
dwors. 287 mr. i włośc. 234 mr. W 1827 r.
było 22 dm., 60 mk. Fol. N. i Krzeczkowice
z wsią N. rozl, mr, 419: gr. or. i ogr. mr, 359,
łąk mr. 22, past. mr. 250, zarośli mr, 2, nieuż.
i place mr. 11; bud. mur. 6, z drz, 17; płodo-
zmian 6 i 9-polowy; są pokłady kamienia.
WS N. os. 24, z gr. mr, 219. Br. Ch.
Na-Sławszczyżnie, ob. Sławszczyzna.
Na-Smerdy, podmokłe pastwisko (239 m.

npm.) w płd. stronie Siwki Naddniestrzań-
skiej, na granicy Dołżki, w pow. kałuskim.
Przepływa je pot. Dołżka,

Na-Śmiątkowej, las w płn. stronie Rako-
wa, w pow. dolińskim, Wody jego płyną stru-
gami na płd. do Siwki.

Na-Snozie, przysiołek gm. Tokarni, w po-
wiecie myślenickim. Br. G.
Na Sołtystwie 1.) fol. w Kojszówce, na-

leżący do Makowa, pow. myślenicki. 2.) Na
S., karczma przy Porębie, należąca do Trze-
meśni, pow. myślenicki. 3,) Na S$., karczma
przy Grywałdzie, należąca do Krościenka,
pow. nowotarski. Br. Q.
Na Sośninach , grupa domów w Wójtowy,

pow. gorlicki, Br. G.
Naspa, wś i fol., pow. rohaczewski; fabr,

smoły zatrud. 6 rob. i produk. do 2600 pu
dów rocznie, oraz dziegciu z 8 robot, i 600
pudów rocznej produkcyi. Na fol., stanowią-
cym własność Jołszyna, znajduje się stądnina,
licząca 3 ogierów i 33 klaczy.
Na Spalonce, karczma i gajówka, przy  

Widaczowie, na obszarze dwors, Hadla Szklar-
skiego, w pow. rzeszowskim. Br. G.

Nassadel (niem.), pow. namysłowski, ob.
Jastrzębie,

Nassawen (niem.), wś na Litwie prus.,
pow. stołupiański Mehlkehmen, okr. urz. sta-
nu cywil. Jaegersthal. Leży nad granicą
polską, Kś. Fr.
Nasse Gaerte, pol. Mokre Ogrody al. Jani-

szewo, folw., 1 dm., 19 mk., należy do dom.
i gm. Lwówka.
Nassenheide (niem.), dobra ryc. w Pome-

ranii, pow. Randow, st. p. Stolzenburg, st.
tel. 1 kol. Grambow 13 klm. odl. Obszar wy-
nosi 2052'25 ha: rola or. i ogr. 35925, łąki
348, past. 130'5, bór 88825, wody 381*25;
czysty dochód zgruntu 15,162 mrk.; cegiel-
nia, gorzelnia parowa, browar i fabryka kro-
chmalu. Kś, Fr.
Nassenhof (niem.), ob. Mokry dwór.
Nassenhuben (niem), ob. Mokry dwór.
Nassenreuter (niem.), fol,, pow. welawski,

st. p. Taplacken,
Nassenthal (niem.), maj. chełm., pow. ni-

zinowski, st. p. Jędrzychowo, 3 klm. odl,
okr. urz. stanu cywil. Linkuhnen; obejmują
16:04 ha roli ornej i ogr., 2 nieuż., razem
18:04 ha. Kś, Fr.
Nassewiese (niem.), ob. Mokre łąki,
Nasse Wiesen (niem.), ob. Mokra Luka.
Nass-Glinke (niem.), dobra ryc. w Pome-

ramii, pow. szczecinkowski, st. p. Lottin, 4
klm. odl.; obejmują 270'2 ha roli or, i ogr.,
11:2 łąk, 51*5 past., 5'] boru, razem 338 ha.

Nassiedel, wś i dobra ryc., pow. głup-
czycki, par. Nassiedel. Obszar dóbr tworzy
z dobr. Krastillau, fol. Neuhof i Annahof je-
dnę całość mającą 4500 mr., w tem 3680 roli,
380 łąk, 300 lasu i 200 mr, nieuż. Owczarnie
miały (1860) 4822 owiec; gorzelnia, browar.
Wś ma kościół starożytny (dzwon jeden nosi
datę 1260 r.), który wraz z siedzibą dziedzi-
ców został zniszczony w czasie rozruchu ludo-
wego w 1/53 r. Do wsi należy 1240 mr. roli
i 60 mr. łąk, Lndność mówi po morawsku

i niemiecku.
Nasslettel (niem.), ob. Mokry Lutolek.
Nassole, niem. Nassadel, 1452 Nossale, wś

i fol., pow. sycowski. par, kat. Nowa wieś,
Nassow (niem.), wś i dobra ryc. w Pome-

ranii, pow. koszalinski; st. p. i kol. koszalin-
sko-starogrodzkiej, 14 klm. na płd.-zach. od
Koszalina. Leży w równinie, gleba piaszczy-
sta; 100 mk. ew. (1877 r.). Dobra ryc, mają
968:71 ha obszaru i to 2286 roli or, i ogr.
100:66 łąk, 41:62 past., 596'88 boru, 0*95
wody; czysty dochód z gruntu wynosi 3243
mrk. Jest tu gorzelnia, fabryka krochmalu,
piły, cegielnie i hamernia; w dalsze strony
wywożą drzewo i torf, K;, Fr.



Nasswald (niem.), ob. Mokry las.
Nastajki al. Vastejki, niem. Nasieiken, dok.

Nestakyn, Anastaigk, fol. i młyn, pow. ostródz-
ki, st. p. Brzydowo. Fol. wchodzi w skład
dóbr ryc. szmykwałdzkich, obejmuje 267 ha
roli or. i ogr., 28 łąk, 19 boru, 9 nieuż., I wo-
dy, razem 324 ha. N. istniały już r. 1347.
R. 1503 nadaje Melchior Kechler v. Schwans-
dorf, komtur ostródzki, Janowi z Toporowa
(Ihane Thopereue) 10 wł. w majątku N. pod
Turznicą na prawie chełm. Dan w Ostródzie
"w dzień ś. Michała (ob. Kętrz., O ludn, pols.,
str. 362). Z szlachty pol. znajdujemy w N.
Nastejskich i Rochów (tamże, str. 370 i 371).
Na Starych piecach, las i leśnicz. w płn,

stronie Hołoska Wielkiego, pow. lwowski.
Nastasów, wś (mko?), pow. tarnopolski,

odl. 16 kil. na płd, od Tarnopola, leży na
wznies. 195 m. npm., graniczy na wsch, z Łu-
ką, Myszko wicami, Czartoryą i Mikulińcami,
na płd. z Zazdrością, na zach. z Bohatkowca-
mi i Kupczyńcami, na płn. z Chodaczkowem,
Draganówką i Buczniowem, leży nad poto-
kiem Swiniucha zwanym, który wypływa na
polach tej wsi i w Strusowie wpada do Sere-
tu. Gleba urodzajna, czarnoziem podolski,
okolica bezleśna, obszary ogromne, W tej
części, która należy do głównego folwarku we
wsi położonego, grunt pszenny, zaś folw, Lu-
dwikówka, na płd. od wsi ku graniey od Za-
zdrości graniczy ze stepami tak zwanymi Stru-
sowskimi, w których jednak wszystkie oko-
liczne wsie mają po sporym kawale, to też i
grunt tu stepowy pomimo, że czarnoziem
głęboki ale wilgotny i zimny, bagnisty i
na wpływ wschodnich wiatrów wystawiony,
przeto żytni. Przestrzeń pos. więk. gr. or.
1250, łąk i ogr. 146, past, 15, lasu 20 mr.;
włośc. gr. or. 4928, łąk i ogr. 244, past. 119
mr. Ludn. rz.-kat. 439, par. w miejscu. Po-
czątek kościoła niepewny, z aktów jednakże
wypływa, że już w r. 1701 istniał; w r. 1729
Stanisław Potocki powiększył dotacyą. Fran-

ciszek Potocki założył tu w r. 1748 rezyden-
cyą dla jezuitów; kościół mur. z cudownym
obrazem N. P. M., poświęcony w 1839 r. pod
wez, Niepokalanego Poczęcia N. P. M. Do tej
parafii należą: Bohatkowce o 7 klm. z 65,
Buczniów z Seredynkami o 7 klm. z 685, Cho-
daczków o 7 klm. z 1527, Józefówka o 4 klm,

z 279, Kalasantówka o 10 klm. z 47, Kupczyń:
ce o 10 klm. z 262, Maryanka o 5 klm, z 169
rz.-kat.; ogólna liczba katol, 3468. Gr.-kat,
2056, par. w miejscu, dek. Trębowla, dyec,
Lwów. Szkoła etat. o 2-ch naucz.; druga szko.
ła etat. o 1-m naucz. w przysiołku Ludwi-
kówka; kasa pożycz. Z kapit. 1950 złr. wsA;

stawek na potoku i młyn przy stawie, Wynik
obliczenia ludności z 31 grudnia 1880 r. na-
stępujący: ludności ogółem 2944, w tem 14/1  
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mężczyzn, 1475 kobiet, 1619 stanu wolnego,
1155 żonatych i zamężnych, 441 rz.-kat., 2400
gr.-kat., 103 izrael.; wedle zatrudnienia 6
kupców, 60 rzemieślników, 1703 rolników, 54
sług. Wedle spisu zwierząt, sporządzonego ró-
wnocześnie, było w N. ogierów 18, klaczy
397, wałachów 331, łosząt 85, mułów 49,
osieł |, byków 9, krów 364, wołów 12, cie-
ląt 193, bawołów 19, owiec 838, świń 340,
pszczół pni 521. W tymże czasie było w N.
rzeźników 5, kupiec zbożowy 1, dzierżawca
prop. 1, szynkarzy 3, kupiec drobiazgowy 1,
kramarzy 35, spekulantów 2. WŚ ta leżała da-
wniej w wojew. ruskiem, ziemi halickiej, Ku-
ropatnicki w swej (Geografii wspomina 0 niej
mówiąc: ,,Wieś to bardzo osiadła”, Po Potoe-
kich przeszła w rodzinę hr. Jabłonowskich,
z tych ostatni Ludwik po śmierci jedynego
syna Stanisława w r. 1882 oddał ją na wła-
sność swojemu bratankowi, zamieszkałemu
pod Tarnowem. B. R.

Nastaszka, rzka, bierze początek w pow.
wasylkowskim, we wsi (zupira, przepływa
przez wś N., poczem połączywszy się zrz.
Czerniez al. Czerną wpada z praw. str, do rz.
Rosi dwoma ramionami, tworząc wyspę, na

której wś Ostrów. Według podania ludu rzka
ta miała pierwotnie nazywać się Zygałką,
ale od chwili gdy się kąpiąc w niej utopiła
śliczna dziewczyna» Nastaszka (Anastazya),
żałowana od całej gromady, poprzednią nazwę
zastąpiono Nastaszką, ku wiecznej pamięci
dla nieszczęsnej pięknej topielicy. E. R.

Nastaszka, rozległa i żyzna wś nad rzką
t. n., pow. wasylkowski, na płd.-wsch. od
Białejcerkwi, o 7 w. od wsi Ostrowa, ma 2644
mk. prawosł., 3 katol. i 197 żyd.; cerkiew
paraf,, kaplica kat. na cmentarzu grzebalnym.
par. Rokitno. Mieszkańcy z powieści przod-
ków utrzymują, że miejsce to w dawnej lecz
nieoznaczonej bliżej dobie nosiło nazwę Kitaj-
horodu. Atoli już w owych czasach nieokre-
ślonych okolice tutejsze były ustawicznie na-
pastowane przez Tatarów. Puszczali oni z dy-
mem wsie i horody, Jakoż pewnego razu po-
tężny zastęp ordyńców wpadł i tu z głównią
i mieczem, ulice osady tej krwią zalał i tak
spustoszył, że wśród zgliszczy i rumowisk
z pięciu istniejących jedna tylko cerkiew
Uspeńska ocalała. Ludność w części była wy-
tępioną, w części rozpierzchła się na wsze
strony, tak, że z całej gromady jeden tylko
człowiek pozostał: ten we dnie ukrywał się
w oczeretach, a w nocy jedynie z kryjówki
swej wychodził i nad samotną i opustoszałą
cerkwią czuwał i jak źrzenicę w oku strzegł.
Skaszał on do koła niej chwasty i zielska su-
che, aby nie dopuścić pożaru, W końcu atoli
gromady utajone przed Tatarami po okolicz-
nych lasach zaczęły znowu powoli na zgli-
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szcza wioski zaginionej powracać. „Sobrałaś
wsia hromada, I była u nich takaja rada,
Stały oni dumat', hadaty Jak nowomu sełu
nazwanje daty,...* Ale podezas, gdy tak ra-
dzą, nagle dają im wiedzieć, że dziewczę siel-
skie, rzadkiej urody, nazwiskiem Nastaszka
(Anastazya), kąpiąc się, znalazła śmierć w
nurtach rwistego potoku. „Nechajże bude
riezka i seło Nastaszka'', jednogłośnie zawo-
łała gromada. Taki początek N. naznacza
gminna tradycya; my zaś według śladu akt
miejscowych wiemy, że w 1577 r. założył ją
był kniaź Dymitr Bułyha Kurcewicz, pod-
starości białocerkiewski (Dawny Summar. akt
grodz. i ziems. kijow.). Jednakże zanadto
w owych czasach wkorzenieni Tatarzy, pilnie
jassyrami przetrząsający kraj ten cały, nieba-
wem, bo około 1590 r., tak tę okolicę straszli-
wie spustoszyli, iż się ta w doszczętne obró-
ciła pustkowie (Vol. Leg. II, 318). Wsie no-
wopozakładane w puste pozamieniały się uro-
czyska, a w tych rzędzie prawdopodobnie
znalazła się i N., albowiem ją w lustracyach
sstwa białocerkiewskiego z 1612 i 1622 r.,
w poczcie wiosek do tegoż sstwa należących
już nie napotykamy. Atoli nadszedł czas,
w którym z gorączkowym pośpiechem wzięto
się do osądownictwa stepów ukrainnych. Toć
i tak zwana „,pustynia za Białocerkwią* osie-
dliła się teraz na nowo, pokryło się osadami,
a w liczbie tychże i N. Mamy ślad, że około
1680 r. wieś ta była już znaczną osadą. Król
Władysław IV uwolnił szlachtę nastaską
(sic), t. j, bojarów, od wypraw wojennych; ©
następnie zatwierdzili Bohdan Chmielnicki
w 1649 i Doroszenko w 1676 r. N. trzymała
z Doroszenkiem, ale gdy ten zaczął pracować
nad wprzężeniem Ukrainy w hołdownictwo
Turcyi, mieszkańcy N. i innych „horodów*
wypowiedzieli mu posłuszeństwo. Wszakże
nie długo to trwało. Doroszenko sprowadziw-
szy Turków i Tatarów na Ukrainę, zajął mocą
oporne „horody*, t.j. N., Rokitnę i Bohu-
sław, a naczelników, którzy lud przeciwko
niemu podburzali, w kajdany zakuł (Kosto:
marow: Ruina, str. 48). Atoli tak zwana ,Ru-
ina* dotknęła i N. stanowczo. Ludność jej,
oile ta nie wyginęła poprzednio w morder-
czych bojach, została całkiem przepędzoną za
Dniepr. Wszakże, gdy to pogranicze odzy-
skało nareszcie spokojność i na nowo zostało
wskrzeszonem tu życie, toć wtedy i N. pono-
wnie się zasiedliła. Pierwsze też ślady jej
bytu spotykamy pod 1717 r. Roku 1722 sta-
nęła tu już cerkiew. Ale po tak długich i
zgubnych wojnach i zamieszkach, jakie kraj
ten dotknęły, gdy pierwotni posiadacze do
dóbr swoich opuszczonych przed laty wrócili,
znaleźli oni w stosunkach swych majątkowych
jak największy zamęt. Toć zapanowało wiele  
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niepewności i sporów, bo wszędzie granice
dóbr od dóbr były pozatracane: żadna z nich
prawie na swojem miejscu nie została. Stało
się to też pówodem nieprawnych zaborów nie
tylko granie samych, ale częstokroć i dóbr
całych, Toć sąsiednią z sobą Rokitnę pochło-
nęła była Białocerkiewszczyzna. Ale do Ro-
kitnej mieli pretekst i prawo Surynowie, któ-
rzy rozpocząwszy proces o te dobra ze sstą
Jabłonowskim, wygrali go, i do tychże dóbr
w 1717 r. zostali zaintromitowani (Arch. J.
Z. R., cz. VI, t. 2, str. 51—3). Po śmierci
wszakże ssty Jabłonowskiego, gdy Jerzy Au-
gust Mniszech, marszałek nadw., otrzymał
sstwo białocerkiewskie, pomimo dekretu try-
bunalskiego zajechał on zbrojnie Rokitnę, al-
bowiem mienił ją attynencyą swojego sstwa.
Właścicielem Rokitnej był wtedy Józef Jaku-
bowski, jako ożeniony z Surynówną, ale ten
widząc że musi iść na ostre z tak mocnym ad-
wersarzem, jakim był Mniszech, wszedł w u-
kład z Józefem Duninem Karwickim, regentem
kor., i temuż do Rokitnej praw swoich odstą-
pił. Szło tu nie tylko o Rokitnę ale i o N.,
którą sobie Rokitna przywłaszczała. Sprawa
ta zaś z natury swojej należała do sądów za-
dwornych, którym przewodniczył Stanisław
Małachowski, kanclerz w. kor., i gdy przeto
tenże kazał ustąpić z dóbr zajechanych Mnisz-
chowi, nastąpiło pamiętne zajście, już nie mię-
dzy Karwickim a Mniszchem, ale pomiędzy
Małachowskim, kanclerzem w. kor., a Mnisz-
chem, marszałkiem nadwor. Zrazu małozna-
czący spór przeistoczył się w kolizyą dwóch
władz, dwóch juryzdykcyj. Poruszono też
niebo i ziemię i sprawa ta w następstwie do
tak ogromnych rozrosła się rozmiarów, iż
wszystkie partye, sejmy, sejmiki, trybunały,
jednem słowem niemal całą Rzplitę poruszyła
(ob. w Pism. zbior, wileń, na r. 1852 „Sprawa
Karwickiego*, przez Jul. Bartoszewicza, str.
512). Widać jednak, że ta tak głośna w swo-
im czasie sprawa musiała też niemniej mocno
utkwić i w pamięci miejscowego ludu, który
dziś jeszcze opowiada o jednym z tegoż zaj-
ścia epizodzie, powikławszy jednak dziwnie
osoby i role. Małachowski, hetman berszadz-
ki (?), mówi tradycya, przyszedł do N. na
czele konnych pocztów kozackich z Berszady
i Umania, i zainstalował się w niej. Władca
Białejcerkwi Mniszech, zebrawszy też kilku-
tysięczny zastęp kozaków i czerni podstąpił

pod N. i rozłożył się obozem. Małachowski
z wieczora jeszcze rozkazał hufcom swym, aby
stały w pogotowiu do bitwy, a ludowi, aby
się modlił, i do południa ani jadł, ani pił.
Z rozkązu też jego, w nocy, ataman Peńko
z dwoma kozakami podkradłszy się pod obóz
Mniszcha, doniósł że białocerkwianie przewa-
żają liczbą, lud zaś Małachowskiego bitniej-
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szy. Rozpoczął się tedy bój krwawy i biało-
cerkwianie szukali pierwsi ocalenia w uciecz-

„ce. Jakkolwiek co do szczegółu, że Mała-
chowski bił się się tn z Mniszchem, tradycya
ta jest nieprawdziwą, bo Małachowski nigdy
tn nogą nie postał, jednakże daje nam pojęcie,
w jakiem świetle lud to zajście przedstawiał
sobie i widział. Sprawa ta jednak na tem się
skończyła, iż Karwieki w Rokitnej się osie-
dział, a co do N., to ta przez komisyą wyzna-
czoną przez sejm w r. 1768 i 1778 do rozgra-
niczenia Rokitnej z Białocerkwią, została „ad
corpus sstwa białocerk,'* powróconą (Vol.
Leg., t. VII, str. 357—881). W 1773 r. wraz
z Biąłocerkwią posiadł N. Fr. Ksaw. Branicki,

het. w. kor. Około tego czasu przebywała tu
misya jezuitów białocerkiewskich, Cerkiew
tutejsza Uspeńska była wzniesioną w 17322 r,
Z dawnego zamku został ślad we wałach,
w części zniszczonych. Dziś N. stanowi fol-
wark bardzo zamożny w Białocerkiewszczy-
Źźnie. W 1740r. było tu 50 sadyb i do 500
dusz płci ob. Włościanie na mocy umowy
wykupnej nabyli w 1863 r. 2592 dzies. ziemi
za 102,7983 rs. Edward Rulikowski,
Nastaszyn al. Nastaszczyn, wś, pow. roha-

tyński, nad rz. Zgniłą Lipką o 4*5 klm, od Bur-
sztyna. Przez tę wś przechodzi gościniec rząd.
lwow.-bursztyński. Graniczy na wsch. z Ju
naszkowem, na płd. z Kuropatnikami i Bur-
sztynem, na zach. z Czakrowem, na płn. z Ko-
niuszkami i Obelnicą. Obszar dwor. 692 mr.,
włośc. 1268 mr.; ludn. rz.-kat, 12, par. Bur-
sztyn, gr.-kat. 806, par. w miejscu, dek. Ro-
hatyn, dyec. Lwów. Sąd pow., urząd poczt.
i tel. Bursztyn; szkoła filialna, kasa pożycz,
z kap. 130 złr., młyn wodny. Właściciel pos,
więk. Stanisław ks. Jabłonowski, B. R.
Na Stawkach 1.) pasieka na obsz. dwor,

Litowiska, w pow. brodzkim. 2.) Na $., mo-
czarzyste pastwisko we wsch, stronie Poniko-
wicy, w pow. brodzkim,

Nasteriten (dok. z r. 1315), wś zaginiona,
w pow. licbarskim, pod Klotainem (ob, Cod.
dipl, Warm., I, str. 501).

Nastol al. MNasżoł, wś poleska, pow. rze:
czycki, w 2 okr. pol. jurewickim, gm. Choj-
niki, o parę w. ku zach. od Chojnik, 6 osad.
Niegdyś stanowiła sstwo niegrodowe w pow.
mozyrskim. Podług spisów podskarbińskich
z 1766 r. posiadał je Paweł Kołło, opłacając
zeń kwarty złp. 100 gr. 8, a hyberny złp. 15.

Nastole, fol. i kol., pow. sochaczewski, gm,
Rybno, par. Giżyce (0b.).

Nastranani, węg. Nasztraj, wś, hr. gómor-
skie; chów bydła, garncarstwo, 252 mk.

Nastrehnen (niem.), wś, pow. rybacki, st,
poczt. Drugehnen, okrąg urz. stanu cywil,
Kumehnen,

Słownik geograficzny. Tom VI. — Zeszyt 72,
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Na Stryjskim, grupa domów w Sokolni-
kach, w pow. lwowskim.
Na Stupach, młyn w Głlińsku, pow. żół-

kiewski.

Na Sturach al. Stury, grupa domów w 01-
szanicy, w pow, jaworowskim.
Nastyrówka, mały zaśc., pow. mozyrski,

o kilka w, ku zach. od Mozyrza, przy gośc,
skryhałowskim, ma 3 osady; miejscowość nie-
co falista. A. Jel.
Na Suchorzyżnie, las w płd. stronie Niem-

stowa, w pow. cieszanowskim, Na płn.-zach.
łączy sie on z lasem „Na Pierożkach*.
Na-Sugrewach, nazwa zabudowań wieśnia-

czych w obrębie gm, Mołdawicy Ruskiej, w
pow. kimpoluńskim, w płn, stronie wsi, na płn.
granicy Mołdawicy Ruskiej, śród rozległych
lasów, na wys. 1088 m, npm. Br. G.

Nasutów, wś i fol. u źródeł rz, Mininy,
pow. lubartowski, gm. Niemce, par. Dyss.
Fol. N. należy do dóbr Kozłowka. Założono
tu w £881 r. tartak parowy. Wś N. posiada
szkołę początkową ogólną. W 1827 r. było
dm. 62, mk. 427. Ob. Kozłówka 1).

Nasuty, wś, pow. sejneński, gm. i par, Kop-
Glowo, odl. od Sejn w. 22, dm. 5, mk. 44,
W 1827 r. było dm. 4, mk. 23, Wchodziła
w skład dóbr Justyanów.
Na Suwałach al. Suwały, grupa domów w

Porudeńku, pow. jaworowski.
Naswa, rzka na wyspie Qzylii (Oesel),

właściwie kanał *'/, w. długi, łączący zatokę
Wielką al. Einwick (po est. Suur-Lacht), 7 w,
od Arensburga, z przystanią arensburską.

Naswitale, wś, pow. rossieński, par. te-
neńska.

Nasy, niem. /Vassen al. Salwin, dobra ryc,
na Warmii, pow. reszelski, st. p. i tel. Bi-
skupiec, 6 kil. odl., okrąg urz, stanu cywil,
Rasząg; obejmują 234 ha roli or. iogr., 30
łąk, 23 past., 98 boru, 7 nieuż,, razem 392 ha.
W 1526 r. nadaje Maurycy, biskup warmiński,
na prawie magdeb, ad utrumque sexum Je-
rzemu Troszce 12 włók w Katrejnach i w Sal-
winie, R. 1702 mieszkała w Nasach Helena
Lukrecya Troszkówna, żona Jana Hozyusza
(ob. Kętrz., O ludn. pol., str. 561). Dobra na-
leżały dawniej do kameratu jeziorańskiego.
Na Synyczowie, osada w Turzem, pow.

brodzki,
Nasza al. Naszys, jezioro w pow. nowoale-

ksandrowskim gub. kowieńskiej, w dobrach
Antonosz, Siedm jezior: Sortis, Zyrneje, Sali-
nis, Kieleżeris, Iłgiebis, N. i Bałtis, mają razem
1703 mr, przestrzeni; zarybione przez Gird-
wojna. Z jezior tych najgłębsze Sortis, ma 12
sążni 4!/, stóp pol. (22 mt.); ob. Gaz. roln.
N 32 z 1884 r. Od jeziora N. biorą nazwę
dobra Antonosz. J. Krz,
Naszacowice ze Starzęcinem, WŚ, pow. no-

59

 

y

  



930 Nas

wosądecki, u ujścia rz. Słomki z lew. brz. do
Dunajca, WŚ sama leży częścią w równinie,
327 m. npm., częścią na płd. stoku wzgórza
Łazy (486 m.) a Starzęcin w widłach rzek
Słomki i Dunajca. Szczęsny Morawski przy-
puszcza (Sądeczyzna), że w tem miejscu by-
ło grodzisko sądeckie, przeniesione następnie
w dogodniejsze miejsce. Pewną jest rzeczą,
że 1293 r. otrzymała wieś, dyplomem Gryfi-
ny, przechowanym w arch. ces, wiedeńskiem,
prawo magdeburskie (por. Sąd., I, 181) a 1448
r. dziesięciny z niej oddał bisk. krak. Zbigniew
Oleśnicki archidyakonowi kolegiaty nowosą-
deckiej, znosząc równocześnie probostwo w Po-
degrodziu. Teraz N. należą do par. w Pode-
grodziu a do sądu pow. i urz. poczt. w Starym
Sączu, odl. o 9:5 kil. Posiadłość więk., da-
wniej pp. klarysek w Starym Sączu, jest
obecnie własnością funduszu religijnego i wy-
nosi 11 mr. roli, 11 past. i52 lasu: pos. mn.
_856 mr. roli, 18 łąk, 87 past, i 46 lasu. Słom-
ka oblewa tę wieś od zach. i płd., na.płn. gra-
niczy z Rogami a na wsch. z Podegrodziem.
Na Szańcach, wiatrak na obsz. dwor. Ro-

żubowie, pow. przemyski.
Naszedziszki, wś rząd., pow. wileński, w 5

okr. pol. o 26 w. od Wilna, 4 dm., 24 mk. kat.
Na Szemelowie, grupa domów w Zabłot-

cach, w pow. brodzkim, nad. Styrem.
Naszkorajcie, zaśc. nad rz. Niedzingą i jez

Łopszukos, pow. trocki, w 4 okr. pol, gm.i
' okr. wiejski Niedzingi, o 31/ę w. od gminy a
61 w. od Trok, 1 dm., 8 mk. kat. (4 dusze
rew.); należy do dóbr Niedzingi, Żylińskich.
Naszkuńce 1.) wś włośc., pow. lidzki, w 2

okr, pol., gm. i okr. wiejski Koniawa, 0 6 w.
od gminy, 58 dusz rewiz.; należy do dóbr
skarbowych Koniawa. 2.) N., okolica szl.
nad rz. Utą, tamże, o 55 w. od Lidy a 26 w.
od Ejszyszek, 33 mk, kat.

,. Naszkunele, wś nad jez. Wojsieck, pow.
trocki, w 2 okr. pol., gm. Bumiliszki, okr,
wiejski Naszkuny, o 8 w. od gminy, 10 dusz
b. włościan i 21 b. ludzi dworskich,
Naszkuny 1.) wś włośc, nad jez. Wojsieck,

pow. trocki, w 2 okr. pol., gm. Sumiliszki,
okr. wiejski Naszkuny, o 5 w. od gminy a 25

'w.od Trok, 71 dusz rewiz. W skład okręgu
wiejskiego wchodzą wsie: Cyruliszki, Nowo-
siołki, Stelmaszyszki, N., Warkolce, Sumili-
skie Łajcy, Windziuliszki, Warkolska Buda,
zaśc. Onufrzyszki 1 i 2, Stelmaszyszki, Nasz-
kunele, Gumbrany i okolice: Ejtulany, Gralen-
pole i Podgalanpol; w ogóle 43 włośc. uwła-
szczonych, 215 właśc. skarbowych, 21 b, ludzi
dworskich, 18 b. ludzi wolnych, 31 jedno-
dworców, 3 b. szlachty, 3 osadników w. ross,
i 2 żołn, dym. 2.) N., zaśc. nad rz. Pokem-
pie, pow. trocki, w 4 okr. pol., gm. Merecz,
okr. wiejski Soleniki, o 21 w. od gminy a 91  
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w. od Trok, 10 mk, kat. (5 dusz rew.). 3.) N.,
zaśc., tamże, o 81 w. od Trok, 2 dm., 11 mk.
katol. J. Krz.
Na Szlachcie, młyn i tartak w Korczynie,

pow. stryjski.
Naszlany, fol., pow. trocki, w 2 okr. pol.,

gm. Zośle, okr. wiejski Nerowy, o 28 w. od
Trok, 1 dm., 10 mk., w tem 6 kat. i 4 żyd;
dawniej własność Syruciów, następnie Gra-
wrońskich, dziś Żylińskich. Dobra N. składa-
ły się z Żfol., 4 wsi i 8 zaśc, i miały 1077
dzies. rozl. (w 1850 r.). J. Krze,
Na Sznurkach, nazwa niw w płd, stronie

Seredca, w pow. brodzkim.
Nasztraj, ob. Nastranani,
Naszuny, wś, pow. wileński, w 5 okr. pol,,

gm, Giedrojcie, okr. wiejski Janowo, o 19 w.
od gminy, 25 dusz rewiz.; własność hr. Tysz-
kiewiczów.

Naszys, jezioro, ob. Nasza.
Naszyszki, wś, pow. wyłkowyski, gm. i

par. Wyłkowyszki, odl. od Wyłkowyszek
8 w. Ma 2 dm., 30 mk, W 1827 r. było 5 dm,,
23 mk. Os. N. i Mazucie rozl. mr. 160: gr.
or. i ogr. mr. 93, łąk mr. 64, pastw, mr, 6,
nieuż. i place mr. 6; bud. z drzewa 7; pło-
dozmian 5 polowy

Naszyszki, fol. szl. nad jez. Źwernie, pow.
wileński, w 38 ok*. pol., gm. Gedrojcie, okr,
wiejski Janowo, o 51 w. od Wilna, 1 dm, 28
mk. katol.; własn. hr. Benedykta Tyszkie-
wicza,
Natafalva, ob. Vacina Wes,
Nataleńsk, ob. Natalewsk.
Natalewsk al. Nataleńsk 1.) dobra, pow.

ihumeński, nad bezim. dopł. Ihumenki, prawie
o 8 w. ku płn. od m. Ihumenia, par. kat. Ihu-
meń, Niegdyś wchodziły w skład dóbr Bak-
sztańsko-ihumeńskich, należących do bisku-
pów wileńskich; następnie, gdy dobra te po
1795 r. zabrano na skarb, otrzymał N. gen.
Maszłykinow, od sukcesorów którego w 1852
r. nabyli Bułhakowiei do dziś dnia trzymają.
Obszar wynosi 7325 dzieś., w glebie lekkiej;
łąk i lasów obfitość, W N. znajduje się go-
rzelnia i wiatrak. 2.) N., mały zaśc., pow.
ihumeński, w okolicy wsi Drachczy- Dolnej, ma
2 osady; miejscowość odludna. A. Jel.

Natalia, al. Natalin 1.) wś, i os. karcz., pow.
koniński, gm. Władysławów, par. Rusocice,
odl. od Konina w. 17; wś ma 28 dm.i 197
mk.; os. karcz. 1 dm. 2.) N., pow. lubartow-
ski, gm. Chudowola. pur. Rudno.

Natalienhof (niem.), fol., pow. węgoborski;
ob, Przytuły. >

Natalin 1.) fol., pow. łaski, gm. Wola- Wę-
żykowa, par. Grabów, odl. 12 w. od Łasku.
Rozl. mr. 225: gr. or. i ogr. mr. 190, łąk mr.
11, lasu mr. 22, nieuż. i place mr. 3; bud.
mur, 1, z drzewa 4. 2.) N., kol. ios. karcz., pow,
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częstochowski, gm. Lipie, par. Danków. Po-
siada szkołę początkową ogólną; kol. dm. 46,
mk, 279, mk. 279, ziemi włość 466 mr.; karcz.
1 dm., 4 mr. 3.) N., fol., pow. radomski, gm.
i par. Radom, odl. od Radomia w. 5. Dm.
19, mk, 131, ziemi włość, 320 mr. 4). N., fol.,
pow. lubelski, gm. Jaszczów, par. Milejów.
Folw. ten wchodzi w skład dóbr Jaszczów
(ob.) 5.) N., wś, pow. łukowski, gm. Łysoby-
ki, par. Grułowska- Wola. Ma 17 dm., 131 mk.,
234 mr. ziemi; wchodziła w skład dóbr Lendo
(ob.). 6.) N., pow. ostrowski, gm. Brańszczyk,
par. Wyszków, 7.) N., ob. Natalia. Br. Ch.

Natalin, folw., pow. ihumeński, 13%), wł.
obszaru, własn. Korbutów. A. Jel.

Natalino, wś, pow. dzisieński, w 3 okr.
pol., gm. i par. Miory, okr. wiejski Staniulew,
03 w. od gminy a 31 w. od Balbinowa, 15
dm., 69 mk. (55 męż. i 84 kob.), 117 mr. ziemi
włość.; należy do dóbr Staniulew, Mirskich.
Włościanie są bardzo zamożni. M, Dob.

Natangia, niem. Natangen, dok. Natkangia,
Nattanginland, Notangia, stare terytoryum pru-
skie, miało kształt trójkąta ku płd. zwrócone-
go. (Graniczyło na zach. z Warmią, na płn.
z Sambią, od którego ją oddzielała Pregołai
z Nadrowią, na płd.-wsch, zaś z ziemią bardzką,
Wschodni kąt tej ziemi zwano także Wohns-
dorf. Oprócz tego leżały w N. mniejsze tery-
torya, mianowicie Labegow, pewnie Labrawa,
tam gdzie dziś leżą dobra ryc. Labehnen, Tum-
mone (Tumpne?), tam gdzie dziś mto Domnau
i Butwiert (Suewiert), na które wskazuje wś
Sausgarten; dalej Solidow, gdzie dziś leży wś
Sollau i Selumen, którego nazwę przechowały
dobra Glomen. Najsławniejszym grodem w N.
był Beselede, pod Bartoszycami, którego na-
zwę przypomina po dziśdzień wś Beisleiden.
Z dzisiejszych powiatów należałyby do N.
iławski, frydlądzki i południowa część welaw-
skiego i królewieckiego. Przez Krzyżaków
została N. podbita jedenastego roku po ich
przybyciu do Prus, jak powiada Dusburg,

a więc około r. 1259—40. Podbój dokonany
został z pomocą jakiegoś Pomandy, zażywają-
cego niegdyś wielkiej sławy u Prusaków. Ten
przeszedłszy na stronę Krzyżaków i przyją-
wszy chrzest, postanowił i ziomków swoich
pozyskać dla wiary chrześciańskiej. Wró-
ciwszy tedy do nich zBalgi, udawał jakoby
był poganinem i nieprzyjacielem „Śrzyżaków.
Za jego staraniem złączyli się więc Warmia-
cy, Natangianie i Barcianie i oblegli „zamek
krzyżacki Balgę. Ale Krzyżacy byli już po-
przednio o wszystkiem uwiadomieni, przyszli
więc załodze na odsiecz pod wodzą ks, brun-
szwickiego Ottona. Przez niego zostali Prusa-
cy na głowę pobici, w skutek czego już r.
1241 poddali się zakonowi (,,fecerunt de neces-
sitate virtutem, powiada Dusburg, et datis ob-  
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sidibus se fidei et fratrum imperio subdide-
runt', Seript. rer. Pruss., I, str, 65). Krzyża-
cy tedy, aby mieszkańcom uniemożebnić wszel-
kie zachcianki wyzwolenia się z pod narzuco-
nego jarzma, zbudowali nad rzeczką Kauxte
(„„Caustere') zamek Kreuzburg zwany. Pomi-
mo to chwycili Nadrowianie już r. 1249 znów
za broń, zabili 54 rycerzy i wiele chrześcian,
lecz wkrótce zostali znów zwyciężeni. Krwa-
we zapasy trwały jeszcze kilkadziesiąt lat, ale
były daremne, zakon i tu wyszedł z boju zwy-
cięzko (Tóppen: Hist. comp. Greogr., str. 18—
18; Voigt: Gresch. Preussens, I, str. 488—490;
Seript. rer. Pruss., I; Cod. dipl. Warm,, I, str.
386, gdzie jest dokładnie opisana linia gra-
niczna między N. a ziemią bardzką). Później
utworzył zakon w komturstwie baldzkim o0-
sobny kamerat, także N. zwany. Z spisów wsi
do niego należących wynika, że się ciągnął od
Balgi aż do bisk, warmińskiego, a w stronę m.
Brandenburga aż do Packerau i Windkeim.
W. dok, wymieniają także często dwór natang-
ski (Curia Natanginensis, (Curia Natangyn
1341 r., natangischer Hof, Natangen), ale je-
go położenia nie można dokładnie oznaczyć
(ob. Tóppen: Hist. comp. Geogr. v. Preussen,
str. 200—201). Voigt wylicza także 2 kom-
turów natangskich: Wernera v. Grunowen
(1257 — 1258) i Fryderyka v. Holdenstite
(1276). Później wymieniają już tylko wój-
tów. Takimi byli: Kuno (1276—78), Helwig
v. Goldbach (1284 — 1285), Henryk v. Zuck-
schwert (1288—1291). Odtąd zwinięto pe-
wnie ten kamerat i przyłączono go do komtur-
stwa baldzkiego, chociaż na dok. dopiero Hen-
ning Schindekopf (1354) mianuje się komtu-
rem baldzkim i zarazem wójtem natangskim
(ob. Voigt: „Namen Codex", str. 40 i 72).
Że, jak utrzymuje Miilverstedt, w terytoryum
N. leżała jeszcze ziemia Natangią zwana, tamu
przeczy Toeppen stanowczo (ob. Hist. comp.
Greogr., str. 201, przyp. 890). Za czasów ksią-
żęcych istniał także pow. natangski, liczący
18 głównych wójtostw i 2 dziedziczne (str.
262). Kś. Fr.
Na Tartaku 1.) leśniczówka na obsz. dwor.

Cewkowa, pow. cieszanowski. 2.) Na T., kar-
czma koło Turzy-Wielkiej, pow. doliński,
Natary al. Hałay, grupa domów w Zamecz-

ku, pow. żółkiewski.
Na Tatarowej, nazwa niwy w płn stronie

Krechowie i w płn. stronie Rakowa, pow. do-
liński, Szczyt dochodzi 381 m. Przepływa
ja mały potok, dopływ Siwki.

Natelfitz A. i B. (niem.), dobra ryc. w Po-
meranii, pow, Regenwalde. Obejmują 52018
ha roli orn, i ogr., 79'38 łąk, 81-65 pastw.,
282'75 boru, 172 wody. Gorzelnia parowa i
cegielnia; hodowla owiec. Kś, Fr.

Naterki, niem. Nattern, dok. 1349 r. Naturs-



982 Nat

dorj/f, wś na Warmii pol., pow. olsztyński, st.
p. Olsztyn, par. kat. i okr. Sehoenbrueck. R.
1349 d. 20 st. nadaje kapituła warm. wierne-
mu Natur 26 włók nad jez. Swyntheynen na
prawie chełm., lokator dostaje 3 wolne włóki;
mniejsze sądownictwo i '/, większego, rybo-
łówstwo w jez. Wulping małemi narzędziami
dla własnego stołu, drudzy mają 15 lat wol-
ności, potem będą płacili 1/, grzywny od włó-
kii po 2 kury. Wszystkim razem dodajemy
jeszcze 1 włókę w pobliskiej puszczy naszej.

"Dan we Fromborku (ob. Cod. dipl. Warm,,
II, str. 131). R. 1608 był tu sołtysem Fran-
ciszek Materna (ob. Kętrz, „„O ludn. pol”, str.
557). Dziś obejmują N. 190468 mr. obszaru;
148'37 boru; w 1863 r. 17 dm.,, 145 kat., 4 ew.;
co do narodowości ]1380 Polaków, 19 Niem-
ców. Kś, Fr,
Na Teutulówce, folw. w Kuczurmiku, pow.

kocmański, Br. G.
Nathalienhof (niem.) dobra, pow. gierdaw-

ski, st. p. Gierdawy.
Nathałwethen (niem.) 1.) folw., pow. pił-

kałowski, st. p. Schillehnen, 5 km. odl. Należy
do dóbr ryc. Nowischken. 2.) N., ob, Vatho-
lischen; okr. urz. st, cywiln. Wisborienen.

Natiowce, wś, pow. owrucki; była tu kapl.
kat. parafii Wieledniki.
Natkischen al. Nattkischken (niem.), wś na

Litwie prusk., pow. tylżycki, st. p. Robkojen.
Tutejszy okr. urz. stanu cywiln. miał 1880 r.
2450 dusz.

Natkowice, dawna nazwa dzisiejszych
Hnatkowic, pow. przemyski, ob. A. G. Z.
t. 7, str. 55 i 66.

Natoki, zaśc. włośc., pow. trocki, w 1 okr.
pol., gm. Jewie, okr. wiejski Aleksandryszki,
0 6 w. od gminy, 20 dusz rewiz,
Natolin 1.) park, pałac i os., pow. warszaw-

ski, gm. Wilanów, par. Powsin. Leży na wy-
niosłości, stanowiącej krawędź lewego brzegu
doliny Wisły, po za Wilanowem na prawo od
drogi do Powsina. W 1827r. było dm. 4,
mk. 23. N. założony został na obszarze dóbr
a właściwie lasów wilanowskich. Obszar ten
służył pierwotnie za baźantarnią, kiedy Wila-
nów należał do Lubomirskich, W 1780 r. ks.
August (Czartoryski, woj. ruski, zostawszy

_ właścicielem tego obszaru, przeciął las pięcio-
ma alejami, schodzącymi się na wzgórzu, i
w punkcie zejścia wybudował pałacyk z pię-
kną salą owalną, przez dwa piętra sięgającą,

z dachem kopulastym. Po śmierci wojewody
w 1782 r. córka jego ks. Elżbieta Lubomir-
ska i hr. Anna z Tyszkiewiczów Potocka pra-
cowały nad dalszem urządzeniem parku i pa-

 łacu. Stanisław Potocki, przebudowawszy pa-
łac, nazwał miejscowość Natolinem na pa-
 miątkę zmarłej córki (w 1880 r.), której wzniósł

_ tu pomnik wamienny dłuta Kaufmanna. Odtąd

+
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N. pozostaje w posiadaniu Potockich i stanowi
wraz z Wilanowem przyjemne miejsce wycie-
czek wiosennych i letnich dla Warszawian.
2.) N., fol., pow. nowomiński, gm, i par. Mińsk,
odl. 3 w. od Mińska. Rozl. mr. 200: gr. or.
i ogr. mr. 192, łąk mr. 74, zarośli mr. 22, nie-
uź. i place mr. 11; bud. z drzewa 5; płodo-
zmian 12% polowy. Mol. ten w r. 1881 od-
dzielony od dóbr Niedziałka, 3.) N.-Kiernoz-
kii4.) N.-Osiński, pow. gostyński, gm. i par.
Kiernozia. N. Kiernozki ma 7 dm., 68 mk.,
180 mr. roli żytnej. N. Osiński ma 9 dm,, 59
mk., 164 mr. 5.) N., kol., pow. brzeziński,
gm. Lipiny, par. Brzeziny. Dam. 40, mk, 261,
ziemi włośc. 655 mr. 6.) N., kol. i os. leśna,
pow. częstochowski, gm. Lipie, par. Danków,
o 385 w. na płn. od Częstochowy. 7.) N., wś,
pow. garwoliński, gm. i par. Osieck. Posiada
szkołę początkową, 41 dm., 368 mk., 618 mr.
8.) N., wś, pow. węgrowski, gm. Ossowno,
par. Czerwonka. Ma 11 dm., 75 mk.,, 197
mr, Br. Ch.
Natona czy Natopa (?) 1.) Czarna, rz. w gub,

mohylewskiej, pr. dopływ Soży. 2.) N. Biała,
rz. tamże, lewy dopływ N. Qzarnej,
Natopa (Czarna), ob, Natona,
Na Towarnici, karczma na obsz, dwor. No

wosiółek Grościnnych, pow. rudecki,
Natritis 1.) zaśćc., pow. święciański, w 2

okr. pol., gm. i okr. wiejski Kukuciszki, o 7
w. od gminy, 3 dusze rewiz. 2.) N. al. Po-
golnie, zaśc., tamże, o 9 w. od gminy, 3 dusze
rewiz, J. Krze.

Natschke, Natschkau, wś i dobra, pow. nis-
sanski, odl. 1'/ę mili od Nissy, Dobra mają
420, wś 516 mr. Par. i szkoła kat. w Rein-
schdorf.
Nattasch Gross i Klein, al. Nadtatsch

(niem.), dwie wsie na pol. prusk. Mazurach,
pow. niborski, st. p. Jedwabno, okręg urz.

stanu cywiln. Hartigswalde.
Nattermuehle, młyn wodny, do Beitsch na-

leżący, pow. kożuchowski.
Nattern (niem.), ob. Nażerki.
Natt-on-Dreg, Gross i Klein (niem.) t. j.

Mokre i Suche, wyb., pow. malborski, wchodzą
w skład wsi Stobbendorf (ob.), st. p. Nowy
dwór.

Natura, karczma nad rz. Piną, pow. piń-
ski, na przeciwko wsi Bezchlebicy.

Naturycze 1.) część Jaśnisk, w pow. gró-
deckim. 2.) N., grupa domów w Rokitnie,
pow. gródecki.
Na Taziakach al. Zuziaki, grupa domów

i młyn w Rzęśnie Ruskiej, pow. lwowski.
Natygała, błoto w pow. nowoaleksandrow-

skim, na płd, od mka Ponedel (Panedelis),
mające do 10 w. kw.; głębokie, porosłe karło-
watą sośniną. Śród niego znajduje się 6 je-
zior, z których ważniejsze: N,, mające 3 w.
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obwodu, Kulis długie 1/, w. i Małdejki */,
w. obwodu. J. Krz.

Natyszki, wś włośc., pow, dzisieński, w 3
okr. pol., gm, i okr. wiejski Przebrodź, o 15
w, od gminy, 31 dusz rewiz.

Natzevitz (niem), dobra ryc. na Rugii,
st. p., tel. i kol. Samtens 15 klm. odl. Ra-
zem z Surrvitz obejmują 423:25 ha roli orn.
i ogr., 51'5 łąk.

Natzłaff (niem.), dobra ryc. w Pomeranii,
pow. sławiński (Schlawe), ze st. p. i tel;
obszar wynosi 2666*42 ha, i to roli orn.i ogr.
1389:09 ha, łąk 67:21, pastw. 23, boru 1171*36
ha, wody 15:77; czysty dochód z gruntu
12682 mrk. Przędzalnia wełny, młyn wod-
ny, tartak i cegielnia. Kś. Fr.
Natzmersdorf (niem.), dobra ryc. w Po-

meranii, pow. Regenwalde, st. p. Premslaff
22 klm. odl., mają obszaru 6658 ha, i to
55676 roli orn. i ogr., 58'18 łąk, 13:58 past,,
24:13 boru, 38:2 wody; czysty dochód z grun-
tu 7662 mrk. Mleczarnia, hodowla ówiec,

Natztow, (niem.), dobra ryc. w Pomeranii,
pow. białogrodzki, st, p. i kol, żel. Białogród
8'4 klm. odl.; mają 290 ha roli orn. i ogr., 77
łąk, 44 pastw., 137 boru, razem 548 ha. Okr.
Standemin. Kś. Fr,
Nauchowicze, wś, pow. rohaczewski, gm,

Dudzicze, 105 dm., 589 mk.
Nauda-Baltrum-Matz (niem.), ob. Jacken.
Naudaja, rzka w Kurlandyi, dopł. rz.

Abawy, pr. dopł. Windawy,
Naudisch-Mertin, niem., ob. Grabuppen,
Naudwarischkean, ob. Dwaryszki, pow. tyl-

życki, okr. Pokraki.
Naudyskołus (po łotewsku góra pieniędzy),

jedno z najwyższych wzgórz na Łotwie kato-
liekiej, w Inflantach polskich, w pow. lucyń-
skim, położone nieopodal wsi włośc, Wernele,
na lewo od traktu łączącego mko i st. dr. żel.
petersb.-warszawskiej Korsówkę z historycz-

ną osadą Maryenhauzem, ob. art. Inflanty,

(t. III, str. 280). G. M.

Naudzie 1.) wś, pow. maryampolski, gm,
Gudele, par. Sapieżyszki, odl. od Maryam-
pola 36 w., ma 11 dm., 148 mk. 2.) N, wś,

pow. władysławowski, gm. Szyłgale, par.

Syntowty, odl. od Władysławowa 17 w.
Dm. 11, mk. 139. W 1827 r. było dm. 12,
mk. 120. Br, Ch.

Naudziechy, zaść., pow. wilejski, w 1 okr.

pol., gm. Krasne al. Krasnesioło, okr. wiej-
ski Ułanowszczyzna, 5 dusz rewiz,; należy do
dóbr Leutowszczyzna, Surynów. 2.) N., wś, tam-
że, okr. wiejski Usza, 06 w. od gminy, 8
dusz rewiz., jednodworcy.

Naudziele, wś, pow. wilejski, w 1 okr.
' pol, gm. Krasne (Krasnesioło), okr. wiejski
Usza, o 6 w. od gminy, 8 dusz rewiz.; należy
do dóbr Jakubowo, Koralkiewiczów.

11880 r. 5170 mk.
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Naudziszki, wś, pow. wyłkowyski, gm.
Pojeziory, par. Wyłkowyszki, odl. od Wył-
kowyszek 1] w. Dm. 6, mk. 49. W 1827
r. było dm. 6, mk. 69.

Nauenpille al. Naujepile, t.j. nowy zamek,
Nowogródek; ob. Kiernów i Liszków.
Naugard (niem.), według .,Starożytności

polskich' Starogród (?), mto pow. w Pomeranii,

w obw. reg. szczecińskiej, 16 mil na wschód

od Szczecina, pod 539 4] płn. szer. a 329 48"
wschód. dł., w równej, piaszczystej okolicy.
Na płd. - zach. ciągnie się znaczne jezioro, na
płn. i wschód pokłady torfowe z rudą żela-
zną. W 1884r. było tu 4885 mk., po więk-
szej części ewang.; trudnią się głównie roln. i.
hodowlą bydła, Do Szczecina odstawiają zbo-
że, wełnę, spirytus i bydło. Ozdobą miasta
jest kościół N. M, Panny z wspaniałą kopułą.
W starym, z XIV w. pochodzącym zamku, po
części przebudowanym, znajduje się zakład
karny i poprawczy, z 580 więźniami, zajmu-
jącymi się wyrabianiem cygar, płócienniet-
wem, szewcetwem i tkactwem, Jest tu także
wyższa szkoła miejska i zakład dla dzieci po-
zbawionych opieki, prócz tego urząd ziemski
czyli landratura, komenda landwery, urząd
poborczy i superintendent. Dla strzeżenia za-
kładu karnego przebywa tu stale oddział woj-
ską. Tutejszy urząd poczt. I kl. wysyła poczty
osobowe do Dębia i Treptow nad Regą i do
Freienwalde. Jarmarków odbywa się ośm rocz-
nie. Tutejszy okr. urz, stanu cyw. miał w

R. 1699 zgorzało N. do
szczętu. D. 19 marca 1807 zaszła tu potycz-
ka między Francuzami i Prusakami. Nau-
gardzki powiat leży między 539 20'i153% 50”
płn. sz. a 329 19 1339? 4' wsch, dł. Gra-
niczy na płn. z pow, kamieńskim i greifenber-
skim, na wschód leży pow. Regenwalde, na
płd. Saazig i Greifenhagen, na zchd. Ran-
dow. Ma 221/, mili kw, rozl. i 57,500 mk.
(1884 r.) Rola orn. zajmuje 49'1 proc. całego
obszaru i przynosi 9'3 mrk. czystego zysku
z hektaru; ogrody 0*2 (20'7 mrk.) łąki 118
(165 mrk.), past. 9'6 proc. (277 mrk.), bory
25'4 proc. (3 mrk.), przecięciowo przynosi
każdy hektar 7:8 mrk, czystego zysku. Prócz

miasta pow. są jeszcze trzy: Daber (2284 mk.),
Grolinowo (8648) i Massow (2796). Najwięk-
szą rzeką w pow. jest spławna Ihna, która
aż do Grolinowa płynie w płn. kierunku. 0Od-

tąd płynie na zachód i uchodzi pod kareczmą
Ihna- Krug zwaną do jez. Damskiego, łączące-
go się z zatoką szczecińską. Z innych rzek,
zasługuje na wzmiankę Zampel, Vólzer, wresz-
cie wymieniają jeszcze Dieckbach, Hammer-
bach i Gubenbach. W jeziora obfituje powia t,
zwłaszcza wsohodnia część; tu leży jez. Woth-
schwin i Naugard; pierwsze znajduje się na
granicy pow. Regenwalde, do którego też
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wschod. część należy, Bite trakty łączą mia-
sta Daber z Naugardem, Naugard z Golino-
wem, Grolinowo z Massowem, Naugard z Mas-
sowem. Długość dróg bitych w powiecie wy-
nosi 125 klm. Południowy kąt pow. przeci-
nakol, berlińsko-szczecińsko-słupska na prze-
strzeni 18 klm., ze st. w Carolinenhorst. Kol.
kołobrzesko-dębska przerzyna środek pow. z
płd.-zach, na północ.-wsch, i mija Golinowo i
Naugard; stacye jej są Gr. Christinenberg,
Grolinowo, Speck, Schónhagen, Naugard i Gr.
Sabow. Przystanki znajdują się w Burowi
Wismar. Projektowana jest wreszcie kolej z
Golinowa do Wismaru. Sądy okr. są w Nau-
gardzie, Massow i Golinowie; sąd ziemiański
w Btarogrodzie. Kś, Fr.

Naugardyszki, fol., pow. maryampolski,
gm. Aleksota, par. Godlewo, odl. od Ma-
ryampola 47 w., dm. 4, mk, 48. W 1827 r.
było dm, 15, mk. 91.
Naugeningken (niem.), fol., pow. ragnecki,

st. p. Lengwethen, 4 klm. odl., zawiera 58*72
ha roli orn. i ogr., l nieuż. Należy do dóbr
ryc. Gerskullen.
Na Uhirskim, las i gajówka w płd. stronie

Skniłowa, pow. lwowski,
Naujehnen, pewnie Naujeny al. Nowinnen

(niem.), wś, pow. gołdapski, st. p. i okr. Boć-
winka, 2.) N.-Albrecht (niem.), ob. Mamu, okr.
Wisborienen. 3.) N. Gross (niem.), wś, pow.
piłkałowski, st. p. Schirwindt, okr. Lindicken.

Naujems-Pilikallen al. Gross Pillkalleni
Skumbern (niem.), wś na Litwie prusk., pow.
ragnecki, st. p. Krupiszki, okr. Girrehnen,

Naujeningken (uiem.), 1.) wś na Litwie
prusk., pow. ragnecki, st. p. i okr. urz, stann
eywiln. Budwethen. 2.) N., ws, pow. dar-
kiejmski, st. p. Darkiejmy, okr. Grudwallen,
8.) N., wś, pow. gąbiński, st. p. Gąbin, okr.
Stulgen. 4.) N., wś, pow. piłkałowski, st.
p. Malwiszki, okr. urz. stanu cywiln. Stim-
bern. 5.) N. al. Neuteich, wś, pow. stołu-
piański, st. p. Mehlkehmen, okr. Jaegersthal.
6.) N. al. Kruselauken i Plicklauken, wś, pow.
piłkałowski, st. p. Schillehnen. 7.) N. al.
Usztamsen (niem.), wś, pow. ragnecki, st. p.
Wischwill, okr. Szugken. 8.) N. Ant, al.
Brandwethen i Brandtwethen, wś, pow. ragnec-

"ki, st. p. Budwethen, okr, Lengwethen,

_Naujepile al. Pilokalnis góra w pow. sej-
neńskim, ob. Zdszków.

Naujocken (niem.), ob. Grablauken, okr. urz.
stanu cywiln. Gudwallen.

Naujok Grossi Klein (niem.), leśn. i nadleśn.,
pow. labiawski, st, p. Labiawa.
Naukacz, fol., pow. ihumeński, własność

Konopasewiczów, około 5 włók.
Nau-Kajmis (po litew. Nowa wieś), wś,

pow. rossieński, ob, Justynów.  

Nauke, wś i fol.,pow, oleśnicki, par. ewang,
Wabnitz. i
Naukelischken (niem.), os. leśna, pow. we-

lawski, st, p. Taplacken, okr. Leipen.
Naukritten (niem.), fol., pow. frydlądzki, st.

p. Domnau, należy do dóbr ryc. Boegen.
Naulin (niem.), wś idobra ryc. w Pome-

ranii, pow. Pyritz, ze st, kol. starogrodzko-
kostrzyńskiej, st. p. Pyritz. Dobra obejmu-

ją 7352 ha roli orn. i ogr., 78'12 łąk, 9.31
wody, razem 822'63; czysty dochód z gruntu
17,627 mrk. Kś. Fr.
Naulsza, jezioro na Warmii pruskiej, w

pow. olsztyńskim, w pobliżu wsi Marcinkowo
(ob. t. VI, 107).
Naumany, niem, Naumannshof, kol., pow.

ostrzeszowski, 21 dm., 175 mk., 59 ew., 116
kat., 55 analf, Poczta, gośc., tel. i st, kol,
żel. w Ostrzeszowie.
Naumburg nad Kwissą (niem. am Qnueis)

mto nad rz. Kwissą, z praw. brzegu, pow.
bolesławski, odl, 81/„ mil od Lignicy a 16*/
od Wrocławia. Posiada kościół par. katol.,
trzy kaplice, kościół par. ewang., dwie szko-
ły (kat, i ewang.), 2000 mk.i liczne zakłady
garncarskie. Początkiem osady był klasztor,
założony w 1217 r. przez Henryka Brodatego
a w 13888 r. oddany zakonnicom magdalenkom
(z reguły benedyktynek). Osada otrzymała
w 1238 r. prawo niemieckie i nosiła wtedy
nazwę Nuenburg, Kościół par. założony był
1203 r., odbudowany 1788. W 1810 r. kla-
sztor został zniesiony i dobra przeszły na
własność rządu. W XVIII w. zaraza moro-
wa wylndniła miasto. Pamiątką jej jest ka-
plica przed jedną z bram miejskich stojąca.
W 1745 r. dnia 23 listopada miała tu miejsce
bitwa między wojskami pruskiemi i austryac-
kiemi, Br. Ch.
Naumburg nad Bobrem (niem. am Bober),

miaste nad rzeką Bobrem, powiat żegański.
W XIII wieku nosi nazwę Numburch,
W 1530 roku w obu kościołach miejsco-
wych wprowadzono obrządek protestancki.
Obecnie miasto posiada dwa kościoły: ewang.
i katol., zamek dziedziców na wzgórzu po nad
rzeką, dwie szkoły, ratusz, około 900 mk.
i fabryki wyrobów z niklu i nowego srebra.
Przy mieście, pod górą zamkową, znajdują się
dwa mineralnesiarczysto-żelaziste źródła, przy
których w 1827 r. urządzono zakład kąpielo-
wy. N. probostwo, wś i dobra tuż pod miastem
położone, stanowiły do 1810 r. własność kla-
sztoru augustyanów w ŻZeganiu. Klasztor
ten założony był pierwotnie tu przez Henryka
Brodatego w 1217r. lecz Przemysłow w 1284
r. przeniósł go do Zegania, Pozostały koś-
ciół był parafialnym, obsadzonym przez au:
gustyanów. Br. Ch.
Naumenka, wś, pow. dzisieński, w 4 okr.



pol., gm. Prozoroki, okr. wiejski Błoszniki, o
8 w. odgminy, 12 dusz rewiz.; należy do
dóbr Józefów Racewicza.
Naumenki |.) wś pryw., pow. dzisieński,

w 1 okr. pol., o 25 w, od Dzisny, 5 dm, 29
mk. 2.) N., zaśc,, tamże, o 27 w. od Dzisny,
1 dm., 2 mk, kat.
Naumka, rzka, w gm. Mścibów, pow. woł-

kowyski,
Naumowce 1.) wś, pow. lidzki, w 3 okr.

pol., gm. Szczuczyn, okr. wiejski Iszczołna,26
dusz rewiz.; należy do dóbr Lebioda, Rossu-

 dowskich. 2.) N., wś, tamże, w 4 okr. pol.,
gm. Wasiliszki, okr. wiejski Szejbakpol, o
44'/, w, od Lidy a 9 w.od Wasiliszek, 5 dm.,
1] mk. prawosł. i 64 katol. J, Krze.
Naumowicze, wś, pow. augustowski, gm.

Łabno, par. Adamowicze (praw. Łabno), odl.
od Augustowa 54 w.; ma 59 dm., 459 mk.i
1538 mr. obszaru.
1267 mk. N. wchodziły wskład dóbr rządo-
wych Łabno.
Naumowka, wś, pow. sośnicki gub, czer-

nihowskiej, nad strugą Turyą, 036 w.od
Sośnicy. Ma 160 dm., 958 mk.; cukrownia.

Nauść, zaśc. rząd nad rz. Isłocz, pow. 08z-
miański, w. 4o0kr. pol., gm. iokr. wiejski
Bakszty, o 82 w. od Oszmiany a 538 w. od
Dziewieniszek, 1] mk.; należy do dóbr skar-
bowych Bakszty. w:
Nausedehlen (niem.), wś, pow. ragnecki,

st. p. Nausseden.
Nauseney, pow. kładzki, kol. do Passen-

dorf i część Gross Karlsbergu.
Naussed - Chatoull 1.) I i II część,

dwie wsie, pow. szyłokarczemski, st. p. Bzy-
łokareczma. 2.) N.-Ch. al. Pagrienen, wś, pow.
szyłokarczemski, st. p. Szyłokarczma, okr,
Gaidellen.
_Nausseden (niem.) 1.) maj. chełm. i ha-

mernia, pow. świętosiekierski, st. p. i tel. Zin-
ten, okr. Kukehnen. Majątek ten obejmuje

108 ha roli orn, i ogr., 8 łąk, 5 pastw., 11
boru, 4 nieuż., 1 wody, razem 1837 ha. 2.)
N. Erbfrei, wś ze st. p., pow. ragnecki, okr.
Weszeningken. 3.) N. Jacob al. Birbinschen,
wś, pow. kłajpedzki, st. p. iokr, Dawile. 4.)
N. i Nausseeden, wś, pow. stołupiański. st. p.
Ejtkuny, okr. Bilderweitschen. 5.) N., wśi
dobra, pow. wystrucki, st,p,Karalene, okr.
Kummetschen. 6.) N., leśn., pow. szyłokar-
czemski, st. Schakuhnen. 7.) N., wś, pow.
tylżycki, st. p. Kallwem, okr. Winge. 8.)
N. al. Balischken, wś, pow. ragnecki, st. p.i
okr. Wischwill. 9.) N. Bauerlich, wś, pow.
ist. p.jak wyżej. 10.) N. £rófrei, wś, pow.
i st. p. jak wyżej. 11.) N. Koclimisch al.
Stiegeln, maj, chełmiński, pow. ragnecki, st.
p. Willkischken, obejmuje 106'1 ha roli orn.
iogr., 3418 łąk, 2*05 pastw., 1*08 boru,3

W 1827 r. było 44 dm.i
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nieuż., razem 146'36 ha. 12.) N. Loebardt,
wś, pow. kłajpedzki, st. p.i okr. Dawile. 13.)
N.-Matz, ob. Matz- Hans-Sanden. 14.) N.-
Paul, ob. Maeding Paul. 15.) N. Schaeferei, wś,
pow. ragnecki, st. p. Schustern. Ks. Fr.
Nauszeden al. Nausseden (niem.), wś, pow.

nizinowski, st. p. i okr. Lappienen.
Na Ustroniu al. Dubyna, gajówka w Sie-

miginowie, pow. stryjski,

Nauszuty, Nauschutten (dok. z r. 1293), tak
zwała się dawniej Dąbrówka szlachecka pod
Radzynem, w pow. grudziądzkim, niem, Adl.
Dombrowken (ob. Froehlich, Gresch. des Grau-
denzer Kreises, I, str. 66). Ks. Fr.
Nauten (niem.), dobra ryc., pow. holądzki,

st. p. Goettchendorf, 3 klm. odl., zawiera 198

ha roli or, i ogr., 26*9 łąk, 33 nieuż., 2-1
wody, razem 230*6 ha; do nich doliczyć jesz-
cze należy fol. Canditten, zawierający 821
ha roli or. i ogr., 209 łsk, 09 nieuż, i Einhó-
fen, obejmujący 1086 ha roli or. i ogr., 15
łąk, 1*8 past. W Einhóofen jest także wodny
młyn, mleczarnia i owczarnia, Właśc, jest hr.
Dónhoff. Tutejszy okrąg urz. stanu cywil. li-
czył 1880 r. 1660 dusz. Kś. Fr.
Nautzken (niem.), wś, pow. labiawski, st.

p. Bendiesen, okrąg Wulfshoefen.
Nautzwinkel (niem.), wś, pow. rybacki,

st. p. Metgenthen, okrąg Kaporn.
Nauzau al. Nauizau, ob. Nanzau,
Nawa al. Vowa, rz. w pow. władysławow-

skim, bierze początek w leśnictwie Gryszka-
buda, pod wsią Kura, 12 w. na zach. od Sa-
pieżyszek. Płynie w kierunku płd.-zach. przez
Pokalniszki, Szedwigi, Szukiele, stąd ku zach.

przez Bluwiszki, Rygiszki, Gralinie, Źegle,
Wowory, Buksznie i za Kasiukianami wprost
Wojszwił, wpada z lew, brz. do Penty a z nią
do Szeszupy (lew. dopływu Niemna). Przyj-
muje z praw. brzegu pod Szedwigami, Bluwi-
szkami, Galiniami i Werpikami cztery stru-
mienie bez nazw; z lewej powyżej Szedwig
jeden, pod Szukielami dwa strumienie bez
nazw, a pod Bukszniami rzeczkę Nopaitis,
Długa przeszło 36 wiorst. J. Ble.

Nawajcie, niegdyś królewszczyzna w ks.
żmujdzkiem (ob, Vol, Leg., t. VI: 375).
Na Wałach nad Myszowką, fol. koło Dzie-

duszyc Małych, we wsi Balicze Podróżne,
pow. stryjski,
Nawałek, karczma w Radgoszczy, pow.

dąbrowski, + AWR
Na Warawie al. Va Warywi, las w Kołto-

wie, pow. złoczowski.

Nawarówka Niżniai Wyżnia, dwie grupy
domów wieśniaczych w Olszówce, pow. lima-
nowski. Br. G.
Nawarya al. Nawaria, mko w pow. lwow-

skim, 15 klm. na płd.-zach. ode Lwowa, 13
klm, na płn.-płn.-wsch. od sądu pow. w Szczer-

„
4
e
.
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cu, pod 4994520” płn. szer. a 41037 20”
wsch. dłg, Urząd pocztowy w miejscu. Dwo-
rzec kolei żeląznej Glinna-Nawarya leży na
gruncie Glinny, prawie 5 klm. na płd.-zach.
od rynku nawaryjskiego. Na płn, leżą Hodo-
wice, na wsch. Maliczkowice i Nagórzany, na
płd.-wsch. Porszna, na płd. Pustomyty, na
zach. Glinna. N. leży w dorzeczu Dniestru za
pośrednictwem Szczerka. Rzeczka ta wypły-
"wa na płn.-wsch. granicy ze stawu, tworzące-
go granicę od Hodowie i Maliczkowie, płynie
na płd. wzdłuż granicy wsch., a potem rozle-
wa się w staw na granicy Nagórzan, z którego
wypłynąwszy, biegnie dalej w kierunku płd.
_W płn, stronie obszaru rozłożyły się zabudo-
wania (305 m. na wsch. w dolinie Szczerka,
a 340 m. na zach, blisko granicy). W płd.
stronie obszaru leży na zach. brzegu stawu
grupa domów Kower al. Kowyr, na płd.-wsch.
narożniku nad stawem grupa domów Papier-

"nia; na płd.-zach, granicy fol. Harajec. Jest
tu jeszcze drugi fol., zwany Kuska. Własn,
więk, ma roli or. 180, łąk i ogr. 52, past. 11,
lasu 129 mr.; wł. mn, roli or. 347, łąk i ogr.
66, past. 14 mr. W r. 1880 było 868 mk,
w gminie, 67 na obsz. dwor., między nimi 498
obrz. rz.-kat, 36 obrz. gr.-kat, Par. rz.-kat.
w miejscu, dek, szczerzecki, archidyec, lwow-
ska. Fundatorką par. w 1627 r. była Elżbie-
ta z Zimnowody, żona Jerzego Humnickiego.
Kościół mur., konsekrowany w r. 1774. Do
tej par. należą wsie: Glinna, Liśniowice, Ma-
linówka, Mostki, Nagórzany, Podsadki, Polan-
ka, Porszna i Wolica, Par. gr.-kat. również
w miejscu, dek, szczerzeczki, archidyec. lwow-
ska. Do par. należą wsie: Glinna, Hodowica,
Maliczkowice, Nagórzany i Wolica. W tu-
tejszej nowej, murowanej, małej cerkiewce
znajduje slę ikonostas nader pięknej roboty,
pochodzący z cerkwi ks. bazylianów w Dobro-
milu, fundacyi Herburtów z w. XVI. OO. ba-
zylianie ikonostas ten jako stary wyrzucili.
 Szczęśliwym przypadkiem dostał się on około
r. 1870 w ręce miejscowego proboszcza ks.
Paczowskiego, zapatrującego się inaczej na
ten szacowny zabytek. M. Potocki, konser-
wator dawnych pomników we wsch. Galicyi,

- postarał się o gruntowną jego restauracyą,
której dokonano funduszem krajowym. W ko-
ściele znajdują się dwa uwagi godne obrazki,
własność obecnie ks. Motyla, proboszcza rz.-
kat., przedstawiające Chrystusa i Bogarodzicę
w srebrnych koszulkach, malowane na górze
Athos w pierwszej połowie w. XVIII, i wiel-
ka chorągiew kościelna, również własność ks,
Motyla. Na aksamicie wykonany nitką sre-
brną haft ręczny przedstawia Matkę. Boską, a
u spodu wyhaftowany rok 1755. We wrze-
śniu r. 1885 znajdowały się te przedmioty na
polsko-ruskiej wystawie archeologicznej i et- 
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nograficznej we Lwowie. W N. jest szkoła
etat. 2-kl., kasa pożycz. gm. z kapit. 1299 zł.
i fundusz ubogich, założony przez Rocha Wi-
niawskiego, właściciela dóbr w r. 1771, w ce-
lu zaopatrywania miejscowych ubogich. Ma-
jątek zakładowy tego funduszu składa się
z 472 zł. a przełożonym zakładu jest rz.-kat.
pleban w N. W początkach obecnego wieku
była tu papiernia. Siarczyński (rkp. w Bibl.
Ossol., M 1826) nazywa N. osadą tkaczów.
Wyrabiano tu mianowicie grube żaglowe płó-
tno, przeważnie z przędzy udzielanej tkaczom
przez żydów, którzy też główną część zysku
z tego przemysłu pobierali. Według Schnei-
dera (rkp. w Muzeum Ossol.) jest N. osadą
czeską, założoną przez Niwerów czyli Nawa-
rów. Dokumentem, w r. 1627 w Glinnej wyda-
nym, uposażyła Elżbieta z Zimnejwody Hum-
nicka kościół w N. (Arch. Bernar, we Lwowie,
C. t. 112, str. 18738). W r. 1688 potwierdził
Władysław IV przywilej Stanisława Bonifa-
cego Mniszcha, ssty ziem ruskich, wydany we
Lwowie 6 maja z 1638 r. kościołowi w N. (ib,
T. t. 65, str. 6538—655). W r. 1758 pozwolił
August III na odbywanie jarmarków w N. 9
razy do rokn (ib. . t. 581, str, 490—492),
Czytaj także „Inwentarz Żydów,w celu po-
głównego, znajdujących się między innemi
także w N. Inwentarz ten pochodzi z r. 1764
—]1765 a znajduje się w Arch. Bernard, (O, t.
959, cały tom). Lu. Dz,

Nawarzyce, wś i fol. nad rz. Mierzawą,
pow. jędrzejowski, gm. i par. Nawarzyce, odl.
15 w. od Jędrzejowa. Posiada kościół paraf.
mur., szkołę począt. Ludność trudni się płó-
ciennictwem, Obszerne lasy stanowią wła-
sność rządu. W 1827 r. było 34 dm., 226 mk.
Według Długosza (Lib, Ben. III, 368) N. sta-
nowiły pierwotnie posiadłość kapituły kra-
kowskiej, która tu miała swe łany folwarczne
i pobierała dziesięciny. Następnie przeszły
na własność klasztoru cystersów w Jędrzejo-
wie, drogą zamiany za wś Grębałów, w 1247 r.
odstąpioną kapitule przez opata Jana. W XV
w. były tu łany kmiece, dające, prócz czynszu
pieniężnego, jaja, kury, seryi robociznę (la-
bor, powaba, osszyep), zagrodnicy, karczmy,
młyn i folwark klasztorny. Ze wszystkich
szła dziesięcina do klasztoru. Wtedy istniał
już drewniany kościół par. pod wez. Ś. An-
drzeja, zapewne fundacyi klasztornej. Obecny
murowany wzniósł w 1748 r. Bernard Lu-
szowski, opat jędrzejowski. N. par., dek, ję-
drzejowski, 2148 dusz. N. gmina należy do
sądu gminnego okr. II w Wodzisławiu, gdzie
też i stacya poczt, Ma 14,688 mr. obszaru i
3781 mk, Br, Ch.

Nawast, rzka, ob. /Vawwast. i
Nawazy 1.) zaśc. szl, nad jez, Ejsiaty,

pow. święciański, w 2 okr. pol., o 36 w. od
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Swięcian, 2 dm., 15 mk. kat. 2.) N., zaśc.,
tamże, 2 dm., 16 mk, żydów (?).
Nawdki, niem. Neu Usdau, młyn, pow. ni-

borski, st. p. i okr, Uzdowo.
Nawdziuny, wś i fol., pow. trocki, w 3

okr. pol., gm. Jezno, okr. wiejski Birsztaty,
o Il w. od gminy, 64 dusz rewiz,
Na Wełykim Prawyczu, las we wsi Lolin

i Niagryn, w pow, dolińskim.
Na Wełyniu, grupa domów w Zabłotcach,

pow. brodzki,
Na Werbce, lesiste wzgórze, 284 m. wys.,

pod 49? 56 30” płn. szer, a 41952! wsch. dłg.
od F., w płd.-zach. stronie Remenowa, na
granicy Wisłoboków, w pow. lwowskim.
Na Weselczyźnie, las w płn. stronie Ga-

jów Dytkowieckich, w pow. brodzkim, Przy-
piera do granicy rossyjskiej, do Grajów Ra-
dziwiłłowskich.
Na Werstawach, młyn i tartak na obsz,

dwor. Horyńca, w pow. cieszanowskim,
Na Wetlu, grupa domów w Suchodole, w

pow. bobreckim,
Na Węglarzyskach, niwa i grupa żabudo-

wań w płd. str, Gnojnicy, pow. jaworowski.
Nawiady, niem. Aweyden al, Weiden, targo-

wisko, na pol.-prus, Mazurach, ze st. p., pow.
ządzborski, (o rok odbywają się tu 2 jarmar-
ki na bydło, konie i kramny. W 1397 r. zakłada
Jan Schoenfeld, komtur ryński, wś bartnicką
Nawiady na 60 wł., żądając od bartników nie
czynszu pieniężnego, lecz dani w miodzie, R.
1665 Jurek Eischer jest tu karczmarzem (ob,
Kętrz. O ludn. pol., str. 410). N. mają we-
dług Kętrz. pruskie nazwisko, Każdy gospo-
darz otrzymał po 3 włóki, wszystek miód mu-
sieli oddawać do zamku za 1 grzywnę od
beczki, co było bardzo tanio (ob. Toeppen,
Gresch, Masurens, str. 132), Proboszcz w Na-
wiadach posiadał 6 włók i dostawał mesznego
2 łaszty (str, 164). Kś, Fr.

Nawiazki, wś, pow. sieński, gm. Moszka-
ny, 25 dm., 161 mk., z których 5 zajmuje się
garncarstwem.
Nawicz al. Nawcz (1648), niem, Nawite,

dok. Nawjftcze, Nawtze, dobra ryc., pow. lę-
borski, st. p. Dzięcielec, 2:3 klm. odl. R. 1437
miały te dobra jeszcze prastare polsko- pomor-
skie urządzenie, a właściciel odstawiał jako
podatki na zamek świnię na ś, Mikołaj, krowę
na ś, Jan i stawiał przewód na M. B. Gro-
mniczną (ob. Qramer, Gresch. der Lande Lauen-
burg und Buetow, II, str. 293). Ciężary te
zmieniono r. 1487 na czynsz w gotówce. N.
zachodzi jednak już r. 18392 w tablicach wo-
skowych w Kopenhadze zachowanych. We-
dług taryfy z r. 1648, gdzie uchwalono pobór
podwójny i akcyzę potrójną, płacił w N.
Warszewski od 1 włóki folw. i za 1 ogrodni-
ka | flor. 8 gr. (ob. Rocznik Tow. Prz, Nauk  
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w Pozn., 1871, str. 197). Obszaru obejmują te
dobra 492'5 ha i to 379:75 ha roli or. i ogr.,
2213 łąk, 63'17 past., 272 boru, 025 wódy;
czysty dochód z gruntu wynosi 2030:52 mrk.
Właściciel Niemiec. W;połowie XVIII w. na-
byli N. wraz z Brętowem cystersi w Oliwie
za 10,000 złp. od Paleskiego. Kś Fr.
Na Widłach al. Widły, osada w Krasno-

sielcach, pow. złoczowski.
Na Wielkim Stawie, młyn w Winnikach,

pow. lwowski.
Nawiery, ob. Budzyno.
Nawieśniakówka, zabudowania wiejskie

w Olszówce, pow. limanowski. Br. G.
Nawiesy, fol.. pow. mohylewski, własność

Bartoszewicza. Młyn parowy, zatrudniający
2-ch ludzi i przerabiający rocznie około 590
czetw. zboża.

Nawiłówka, wś w pow. rohaczewskim, po-
przednio w rzeczyckim, stanowiła starostwo
niegrodowe, podług metryk litewskich obej-
mujące w XVIE i XVIII w. wsie: N., Babicze,
Strumień, Malinik, które posiadali kolejno: Te-
rebessowie, Borejszowie, Michałowscy, Kieł-
czewscy (około 1744 r.), Wyszczyńscy, Po-
korszański, Szemiotowie. W końcu, z mocy
przywileju króla St, Augusta z d, 20 grudnia
1764 r., nadane Franciszkowi Szelutowi, cze-
śnikowi rzeczyckiemu, który z nich opłacał
kwarty złp. 359 gr. 9.
Nawipól, wś nad dopł. Sawranki pow.

bałeki, w 3 okr. pol., gm. Pieszczana,
Na Wiśniowej Niwie, obszar lesisty w płn,

stronie Rażniowa i płn.-zach, stronie Poniko-
wicy Małej, pow. brodzki.
Wawiteńska ziemia, uroczysko około Ma-

lina, mka w pow. radomyskim; ob. Arch, J,Z.
BR, „e. EV; 5:47.
Nawitz (niem.) 1.) dok. Nantz, wyb., pow.

gdański, należy do wsi Brentowa. Wspomnio-
ne w kronice gdańskiej (ob. Script. rer, Pruss,
V, 614). N. należał do klasztoru oliwskiego.
2.) N. (niem.), ob. /Vawicz. Kś, Fr,
Nawiuny, os. karcz., pow. władysławow-

ski, ob. Giełgudyszki Górne i Dolne,
Nawla al. Nawlija, lewy dopływ Desny,

lewego dopływu Dniepru, Wpada w okoli-
cach Gliniewa,
Nawlica, jez. w płn.-zach. stronie pow.

Jepelskiego, należy do dóbr N., 3:5 w, dłu-
gie, 8'5 w. kw. rozl. M. K.

Nawlica, dobra, pow. lepelski, 4 okr. pol,,
4 okr. sąd., nad jez.t. n., o 60 w. od Lepla
a 25 od Połocka, 566 dz. rozl., własność Obrą-
palskich. M, K.
Nawłok, fol. i dobra nad jez. t. n., pow.

dzisieński, w 3 okr. pol., gm. Woropajszczy-
zna, okr. wiejski Ikaźń, o 58 w. od Dzisny;
folw. ma 2 dm. i 19 mk., wtem 3 kat. i 16
starow., dobra zaś 87 dusz rewiz. (we wsi So-
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bolewszczyzna 61 d. i Owsianka 25 d.). Da-
wne dziedzictwo Nohyszków, którzy od dóbr
tych pisali się Nohyszko-Nawłockimi, W 1693
r. Jan Albrecht Klott kupił dwie części N. od
Jama i Michała braci Nohyszków, później na-
był i resztę dóbr od Lubochińskich, Dłuskich
1 Gilewskich, sukcesorów Nohyszków. Na-
stępnie własność Adama Klotta; po bezpoto-
mnem jego zejściu Ń. przeszła do pułk. Feli-
cyana Klotta, potem na jego syna Stanisława,
po śmierci którego przechodzi w posiadanie
brata jego Benedykta; dziś Szczęsnowiczów,
Klottowie fundowali w N. kaplicę kat., nale-
żącą do parafii lkaźń, dziś obróconą na pra-

wosławną. A. K. £.
 Nawodnicki, jar i potok w Kijowie, po-
między Pieczerskiem a Zwierzyńcem, wpada
do Dniepru na przystani Niewodnicekiej.
Na-Wodonkach, karczma w Modlniczce,

pow. krakowski, Br. G.
Nawody, łąka nad rz. Roztoką, dawniej

Kleśnicą zwana, w pow. lęborskim, należała
do panien w Żarnowcu (ob. Fankidejski, Kla-
sztory żeńskie, str. 195), Ks. Fr.

Nawodzice, wś i fol. nad rz, Koprzywian-
ką, pow. sandomierski, gm. Górki, par. Olbie-
rzowice, odl. od Sandomierza 24 w. Ma 71
dm., 546 mk., ziemi dwor. 522 mr., włośc,
607 mr. W 1827 r. było 56 dm., 504 mk.
Wchodziła w skład dóbr Klimontów. Według
Długosza (Lib. Ben. II, 348) dziedzicami N.
byli Paweł Dersław ze Zborzenny z braćmi h.
Łabędź, Jan Dołuski h. Trzy trąby i Mikołaj

_ Trzebieński h. Szrzeniawa, Było tu 14 łanów
kmiecych, młyn z rolą, dające dziesięcinę

- wartości 15 grzywien mansyonarzom od Pan-
ny Maryi w Sandomierzu, Prócz tego 13 kar-
czem z rolami, 4 zagrodn., 3 folwarki szlach.
(militaria), dające dziesięcinę naprzemiany:

jednego roku do Olbierzowie, drugiego do
Kiełczyny. Według Lib. Ben, Łask. (1, 709)
prob. z Białaczowa posiadał tu jednę karczmę
z rolą i ogrodem, wydzierżawianą za grzywnę
na rok. Br. Ch.
Nawojewo, folw. dóbr Gułtowy, powiat

średzki,
Nawojowa, wś, pow. nowosądecki, leży na

lewym brzegu Kamienicy, 365 m. npm., przy
gościńcu z Nowego Sącza (8'3 klm,) do Tyli-
cza. Posiąda kościół paraf. drewn. z r. 1440,
konsekrowany 1638 p. t. Nawiedzenia M. P,,
odbudowany r. 1878 i piękny pałac hr. Sta-
dnickich, wzniesiony w XVIII w., ozdobiony
wyniosłą wieżą (opis i rysunek pałacu za-
mieścił M. Stęczyński w „„Okolicach Galicyi*),
Ta piękna wielkopańska rezydencya jest środ-
kowym punktem nawojowskiego klucza, Za-
łożona przez Nawoja z Tęczyna, kaszt, krak.

"(Ff 1825 r.), przeszła następnie w dom ks.
Ostrogskich i była częścią ordyuacyi ostrog-  
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skiej, ale około r. 1600 otrzymali ją na mocy
ugody ks. Lubomirscy, Należały wówczas do
tego klucza: Szlachtowa, Czarnawoda, Jawor-
ki, Białawoda, Kunina, Bończa, Łany, Popra-
dowa, Margoń, Rybień, Chomrzyska, Złotne,
Czaczów, Barnowiec, Rostoka, Składziste, Ma-
ciejowa, Łabowa, Lachowiee, Kotów, Młyn,
Nowa wieś, Łosie, Krzyżówka i Frycowa,
w ogóle 25 osad, po większej części w górach
położonych. W ugodzie Kolbuszowskiej (1753
r.), przy rozbiorze ordynacyi, otrzymał ten
klucz ks, Lubomirski, ssta olsztyński, a w koń-
cu spądkiem przeszedł na teraźniejszych dzie-
dziców. Morawski w Sądeczyźnie (I, 49)
wspomina, że lud miejscowy utrzymuje, jako-
by z Nawojowy prowadziły podziemia aż do
Rytra, 938 klm., a to ze wzgórza już po części
podmytego przez Kamienicę, wznoszącego się
za kościołem, gdzie miał stać zamek Nawoja
(t. II, 79). Lud dorodny i odważny, odzna-
czył się w czasie wojen szwedzkich 1656 r.
napadem pod wodzą Kochowskiego na załogi
szwedzkie w Nowym Sączu, Gleba w N. jest
iło-piaskową, dosyć urodzajną, w kamieniu zaś
trafiają się żyły wapienia i szpatu, znajduje
się tutaj także marglo-kamienna ruda żela-
zna. Z 742 mk. rz.-kat. przebywa 185 na ob-
szarze więk. posiadł, składającej się z 423 mr.
roli, 85 łąk i ogr., 41 past. i kamieńców i 67
mr. lasu; pos. mn, z 534 roli, 83 łąk i ogr.,
157 past. i 2 mr. lasu, Jest tu szkoła ludowa
1-klas, i kasa pożycz. gminna z kapit. 419 zł.
w. a. Do par. rz.-kat. (dyec. tarnowska, dek.
nowosądecki) należy 15 miejsc.: Łęg, Kamion-
ka Mała, Popradowa Niżna i Wyżna, Margoń,
Kunina, Bącza, Frycowa, Rybień, Czaczów,
Barnowice, Chomrzyska, Złotne, Maciejowa,
Łabowa i Nowa Wieś, z ogólną liczbą 3541 rz.-
kat. 3440 gr.-kat., 15 ew. i 101 izraol. Po-
między pałącem w N. i mieszczanami Nowego
Sącza panuje tradycyjnie rzadki stosunek,
objawiający się w udziale jaki biorą tak w ra-
dosnych jak i smutnych wydarzeniach rodzi-
ny właścicieli, a z drugiej strony w poparciu,
które sami w N. znajdują. N. graniczy na płd,
z Łęgiem i Zeleźnikową Małą, na zach. z Ze-
leźnikową Wielką a na płn. z Porębą Małą.
Od wsch. zasłaniają widok malownicze wzgó-
rza, pokryte szpilkowemi lasami, ze szczytem
Skolnik (672 m.). „Mac.
Nawojowa Góra z Gwoźdścem, WŚ w pow,

chrzanowskim, założona w XII w. przez Na-
woja z Tęczyna (podług studyum St. Smolki
gniazdo Tęczyńskich), leży na płd. stronie go-
ścińca z Krakowa do Krzeszowic, na prawym
brzegu Krzeszówki, 317 m, npm., w okolicy
pagórkowatej i lesistej i jest od zach, i płd.
otoczona przez lasy, stanowiące zwierzyniec
hr. Potockich. Grwoździee ma wyższe położe-
nie (362 m.), nad samą Krzeszówką, blisko
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stacyi kolei cesarza Ferdynanda w Krzeszo-
wiecach. Ludność rz.-kat, (985 mk.: w N. G.
874, w G.111), należy do par. w Rudawie.
Pos. więk, hr. Potockich ma 18 roli i 309 mr.
lasu; pos. mn. 645 roli, 49 łąk i ogr., 101
past. i 2 mr. lasu. Odl. od st. poczt, w Krze-
szowicach 6:3 klm, W spisach miejscowości
spotykamy często mylnie pisaną nazwę ,,No-
wojowa Góra', Ta wś graniczy na płn, z Pi-
sarami i Zbikiem, na wsch. z Nielepicami, na
zach. z Tęczynkiem a na płd. z Frywałdem.
Nawojówka, przys. do Zawady, pow. no-

wosądecki, leży w dolinie nowosądeckiej, przy
gościńcu z Nowego Sącza do Tylicza, na lew,
brz. Kamienicy i składa się z folwarku (23
mk, rz.-kat.) i kilkunastu chat zaliczonych do

Nawojowy. Gleba piaskowo-iłowa, piaskowce
„miękie z obfitym wapieniem, tworzą po prawej
stronie Kamienicy olbrzymie bryły, dodające
okolicy malowniczości (Kosmos 1884, str.
450). Istniała tu osada już w XV w, bo
w dyplomie z r. 1459 nadał bisk, krak. dzie-
sięcinę wytyczną z tej wsi wikarym nowosą-
deckiej kolegiaty (por. Morawski, Sądec. II,
224). Graniczy na płd, z Nawojową, na zach.
z Porębą Małą a na płn, z Zawadą. Na pół-
nocnym i południowym końcu przysiołka przy
gościńcu stoją dwie karczmy. Mac.
Na Wójtowszczyźnie, lasy i niwy we

wsch. stronie Płazowa i w płn.-wsch. stronie
Łówczy, w pow. cieszanowskim. Najwyższe
wzniesienie 552 m. na płn. wsch. w Łówczy.
Na Woli, część Nowosiółki, pow. jawo-

rowski,
Nawołoka, puszcza, wchodziła w skład

dóbr Kublicze, w pow. lepelskim (ob, t. IV:
- 8881):

Nawołoki, wś nad Chałujcą al, Chałwicą,
dopł. Uświacy, pow. siebieski, w 2 okr. pol.,
gm. Hebnczyn, 14 dusz rew.

Nawoły, część Uherec Niezabitowskich,
pow. gródecki,

Nawow, wś nad Dnieprem, pow. czerni-
howski, o 58 w. od Q(zernihowa, 198 dm.,
1525 mk.
Nawóz, wś i fol. pow. zamojski, gm. i par.

Nielisz, przy ujściu rz. Póru do Wieprza, odl,
24 w. na płn.-zach, od Zamościa. Starożytna
ta wieś ma 2 dm, dwor., 48 włośc., 452 mk,
kat., obszaru 785 mr. urodzajnej popielatki i
czarnoziemu, łąki obfite nad rz. Wieprzem i

Pórem. Fol. należy do dóbr ordyn. Zamoy-
skich, Kulików (ob.). St. poczt. Chomęciska,
W 1827 r. było tu 51 dm., 812 mk,  Z'ro.
Nawoz, wś na pr. brz. Dniepru, w płd, czę-

ści pow. rzeczyckiego, niegdyś własność mo-
nasteru Pieczerskiego w Kijowie; ob. Arch. J.
Z. R., cz. I, t, I: 386.
Nawóz, wś nad Styrem, pow. łucki, na  
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płn.-wsch, od Sokula, kapl. kat, par. Sokul;
ob, Arch, J. Z. R., ez. VI, t. 1, dod.: 21.
Nawoz, wś cerkiewna na lew. brz. Dnie-

pru, pow. czernihowski, na gran. pow. oster-
skiego, na płd.-zach. od Czernihowa, własność
niegdyś monasteru Pieczerskiego w Kijowie
ob. Arch, J, Z, R,, cz. I, t. 1: 386.
Nawoznica, rz. w gub. mohylewskiej, lewy

dopł, Resty, pr. dopł. Proni.
Nawozy 1.) wś, pow. bobrujski, gm. No-

we-Stepy, o kilka wiorst na płn.-zach. od
mczka Szezedryno, ma 12 osad; zapadłe, nizin-
ne Polesie. 2.) N., dobra, pow. bobrujski,
3723 dzies. ziemi dwor., dawniej własność
Ignacego Pruszanowskiego, od 18/8 r. Jera*
fieja Czernikowa. 3.) N., pow. słucki, w 2
okr. pol. kleckim, przy drodze ze wsi Czaszy
do Łoktysz, pomiędzy dwoma równolegle pły-
nącemi tu rz. Nacz i Łań, ma 36 osad pełno-
nadziałowych; miejscowość nizinna, bogata
w łąki i rybę, 4. Jeł,

Nawra, dok. Neber, Eber, 1667 Naffren,
Ever, dobra ryc. i folw. proboszcz. z kat. kość,
paraf,, pow. toruński, st. p.i kol i par. ew.,
Chełmża, 7 klm. odl.; okr. urz, st. cyw. Kończe-
wice, ale siedziba urzędnika w N. Do tutej-
szej szkoły kat. uczęszczają dzieci z N., Bogu-
sławek, Izabelina, Wymysłowa, Orzeszna i
Dębów. W 1868 r. było tu 48 bud., 22 dm,,
345 mk., 382 kat., 13 ew. W skład tutej-
szych dóbr ryc. wchodzą także Bogusławki i
fol. Izabelin, które razem obejmują 888*75 ha,
ito roli orn. i ogr. 857:02, łąk 13'18, boru
4:06, nieużyt. 7:47, wody 2*02; czystydo-
chód wynosi 14544 mrk. (o rok odbywają
się 4 jarmarki na konie, bydło i kramne, Tu-
tejszy kościół, tytułu św, Katarzyny, jest zbu-
dowany r. 1618; patronat przysługuje wła-
ścicielce dóbr ryc. Przy kościele jest bractwo
trzeźwości, założone 2 kw. 1855 r. Do par,
tutejszej, należącej do dekan. chełmżyńskiego,
są przyłączone Nawra, Bogusławkii Izabelin,
Dusz liczono w 1866 r. 463, zaś w 1884 r. 600.
N. wypada zaliczyć do najstarszych osad tu-
tejszej okolicy, czego dowodem różne zabytki.
I tak wznosi się w płn.-wsch. stronie wsi,
niespełna o 1 klm., szaniec, jedyny w kraju,
o wale podwójnym; leży nad wąwozem dziś

suchym służącym za łożysko tylko wiosen-
nym i jesiennym potokom. Wąwozem tym
jeszcze w niedawnym czasie płynęła rzeczuł-
ka, oznaczona na mapach geograficznych, wy-
danych w początkach bieżącego wieku. W po-
bliżu tego szańca stykają się trakty komuni-
kacyjue z Nawry do Falęcina i w stronę
Trzebcza (Ob. Ossowski: Objaśn. mapy ar-
cheol, Prus Zach., str. 6), R. 1875 zbadał tu
tenże archeolog grób skrzynkowy, który się
znajdował w trójkącie z kamieni ustawianych,
W płd, stronie wsi rozorano także cmentarzy=
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sko grobów skrzynkowych. Muzeum tow.
nauk, w Toruniu posiada ztąd jednę urnęi
pokrywę, ocalone przez właściciela tej wsi p.
M. Sezanieckiego, Druga urna znajduje się
w muz, archeol. uniwersyt, Jagiell. w Krako-
wie (M 622). Kamienie zaś ustawiane uprzą-
tano od czasu do cząsu z pól, tak że dziś
wszelkie ściślejsze o nich wiadomości są zatra-
cone. Jak gęsto okolica Nawry zaludniona
być musiała, okazuje się z wielkiej ilości
ementarzysk pogańskich, po większej części
zburzonych, częściowo zaś jeszcze istniejących.
I tak nieprzerwanym ciągiem idą te cementa-
rzyska na polach Trzebcza, ku Grzybnu poło-
żonych, przez pola Nawry, Wypcza, Dębin,
Wymysłowa, okalając wielką łąkę „Śledź na
polach Warszewie, a kończą się na probostwie

w Nawrze. Z dok. wynika, że N. istniała już
w XIII w., a wizytacya Strzesza z r. 1667 po-
wiada, że była dawniej własn, bisk, chełm,
(„Yilla qnondam episcopalis, sed dudum alie-
nata et praescripta in haereditatem possesionis
nobilitaris''), później jednak stała się mająt+
kiem szlacheckim. R. 1297 wymieniają do-
kumenta Jana z N., który funduje w Trzcian-
ku wś na prawie chełm. (ob. Kętrz.: O ludn.

Ów Jan jako i Fryderyk (Jo-
hannes de ver miles i Fridericus de Ever),

zachodzący w r. 1294, należeli obaj do szlach-
ty pol. (tamże, str. 188). R. 1340 otrzymu-

» _ je Clauko de Jura, t. j. Klawko (Kleofas) z Ja-
worza dobra N., Kantylę, Małki i Chojno (str.
123). R. 1407 wspomniany jest Pilgerim von
Nefer, t. j. Pielgrzym z Nawry (str. 127).
W rozporządzeniu bisk, chełm. Jana, dotyczą-
tego synodów laików z r, 1444, nakazano pa-

 rafianom nawrzyńskim (parochiani de Eber)
udać się do 'Trzebcza (ob. Urk. B. des Bist.
Culm, I, str. 468). A więc parafia tutejsza
istniała już w owym roku, Na początku XVII
w. miała N. dwóch właścicieli, Macieja We-
delszteda, ożenionego z Chrystyną Wypczyń-
ską, 1 Szczepana Leskiego, ożenionego z Gier-
trudą Wolską; od Leskiego jedna część Nawry

' otrzymała nazwę Leszczyzna. Córkę Macieja
, Wedelszteda Annę pojął za żonę Bernard

Kruszyński, posiadacz części Bolimina, sędzia
ziemski chełmiński, a kupiwszy Leszczyznę
stał się właścicielem całej N. r. 1635. Odzna-
czył się on w wojnach moskiewskich i inflanc-
kiej wyprawie, posiedmioletniej niewoli w Mo-

_skwie wrócił do kraju i przyniósł ze sobą o0-
braz Matki Boskiej. Po śmierci Bernarda K.
"w r. 1660 objął N. syn jego Jan, ożeniwszy
się z Konstancyą Wedelsztedówną. Po Janie,
który umarł około r. 1690, nastąpił syn jego
Waleryan, herbu Prawdzic, później kasztelan

' gdański, który jako miecznik ziemi pomor-
skiej brał udział w wyprawie wiedeńskiej,

- Jak wykazują dokumenty przez króla Jana III  
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podpisane i w N. zachowane, mocą których
tenże nadaje pewne prawa N. i ówczesnemu
jej dziedzicowi za wierne usługi, położone
w walkach z Tatarami i Turkami. Przez mał-
żeństwo z Teresą Konopacką, kasztelanką
chełmińską, a wnuczką Gruldensterna, pozy-
skał znaczne majątki. Po nim odziedziczył N.
syn jego Antoni, ożeniony z Ludwiką Kocha-
nowską, świątobliwą panią, dbającą wielce
o kościół, Po śmierci Antoniego 1771 r. na-
stąpił Konstanty, a po nim Józef, który utra-
cił cały znaczny majątek, przez coi kościół
nie mały poniósł uszczerbek, Józef był po-
tem księgarzem w Szwajcaryi, gdzie umarł
1858 r. Dobra N. kupił opiekun Mateusz
Slaski z Trzebcza na subhaście dla pozostałe-
go syna Władysława, ożenionege z Izabelą
Kalkstein. Jego jedyną córką jest Bogusła-
wa z Kruszyńskich, małżonka posła do parla-
mentu niem., Michała SŚczanieckiego, właści-
ciela Łaszczyna z przyległościami, w których
posiadaniu majątek ten zostaje od r. 1855.
Probostwo tutejsze z objęciem N. przez Kru-
szyńskich, więcej jak 100 lat różne przecho-
dziło koleje. Po proboszczu Adamie Wińskim,
za którego czasów wielki ołtarz został zbudo-
wany 16]8 r., i jego następcy Mateuszu Sław-
skim, znajdujemy od r. 1631 już tylko komen-
darzą ks. Kaspra Goszkę, który ten urząd o-

koło 20 lat sprawował. Z 4 włók do probo-
stwa należących. pozostały r. 1647 już tylko
8, a później nawet tylko jedna, tak że N., nie
mogąc utrzymać proboszcza, obsługiwaną by-
wała przez sąsiednich kanoników z Chełmna,
Chełmży lub Torunia. Przed pierwszą wojną
szwedzką był w N. sołtys i 3 kmieci, którzy
dawali po koreu żyta i tyleż owsa; w miejscu
była i szkoła; dusz zaś liczyła cała parafia
tylko 50. Ale po wojnie gburów już tu nie
było, a ich ziemia przyłączona została do dwo-
ru. Ze się Kruszyńscy nosili z myślą tak sa-

mo postąpić sobie z rolą plebańska, a za to
trzymać na swój koszt nadwornego kapelana,
wynika z testamentu Walerego z r. 1715,
w którym wyraźnie nadmienia, że do włóki
należącej do kościoła w Trzebczu, którejto wsi

był częściowym właścicielem, dołączył 3 włó-
ki, z warunkiem, że proboszcz N. będzie mie-
szkał w Trzebczu, a przy kościele w N. będzie
mieszkał tylko kapelan na stole pańskim,
Z późniejszych proboszczów godzien pamięci
ks, Maksymilian Gapiński, który od 1867—
1879 r. spełniał te obowiązki. O kościele tu-
tejszym wspomina wizytacya Strzesza z r.
1667, że są ślady murowanego sklepienia, któ-
re podczas pierwszej wojny szwedzkiej uległo
zniszczeniu. Jan Kruszyński, asesor ziemskie-
go sądu chełmińskiego, odnowił własnym na-
kładem zewnątrz i wewnątrz, pokrył go no-
wym dachem i dał sufit z desek. Patronem
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kośc. był wtedy św, Maciej, Odpusty odby-
wały się na uroczystość Bożego Narodzenia,
w Wniebowz, N. M. P,, w ur. św. Macieja, Ja-
kóba i św. Katarzyny, obecnie pozostał tylko
na uroczystość św, Katarzyny. Między lata-
mi 17/18—86 został kościół wraz z wieżą ko-
sztem Konstantego Kruszyńskiego przebudo-
wany, a cmentarz murem otoczony. Obraz
Matki Boskiej w wielkim ołtarzu się znajdu-
jący, przyniósł z niewoli Bernard Kruszyński,
który miał szczególne nabożeństwo do N. M.
P. Widział on ten obraz na lipowej okiennicy
więzienia, a wypuszczony z / letniej niewoli,
wyprosił go sobie, Cudownych uzdrowień du-
żo przy tym obrazie zaszło, o czem świadczą
wota na pamiątkę tych uzdrowień przed obra-
zem złożone, których jest 44. Powyższe szcze-
góły zaczerpnęliśmy z rozprawy odczytanej
na posiedzeniu tow. nauk, w Toruniu przez
ś. p. ks. Grapińskiego, dawniejszego prob. naw-
rzyńskiego i współpracownika niniejszego
„Słownika”, W końcu nadmieniamy jeszcze,
że w N. znajduje się bogate, przez Kętrzyń-
skiego starannie uporządkowane, archiwum, za-
wierające drogocenne materyały historyczne,
zwłaszcza dokumenty dotyczące głośnej spra-
wy toruńskiej z r. 17/24, dotychczas niezna-
ne. Kś. Fr.
Nawra, wś, pow. lubawski, par. ew. i kat.

ist. p. Nowe-Miasto, okr. Mikołajki, szkoła
w miejscu. Obejmuje 29125 obszaru, ma 84
bud., 38 dm., 368 mk., 320 kat., 48ew. Wi-
zytacya Ńtrzesza z r. 1667 donosi, że dwór
w N. dawał proboszczowi 8 korcy żyta i tyleż
pszenicy od 12 posiadłości włościańskich (str.
263). Księgi szkodowe z r. 1414 świadczą,
że w wojnie ówczesnej spaliło się Ż5 gburstw
wraz z żywym inwentarzem i zbożem, przez co
wś poniosła stratę wynoszącą 1000 grzy-
wien, - Kś, Fr,
Nawry, wś włośc. nad rz. Izlą i małem je.

ziorem, pow. wilejski, w 3 okr. pol., gm. Knia-
hinin, okr. wiejski Marcyanów, o 13 w. od
gm. a 50 w. od Wilejki, 17 dm., 158 mk. (63
dusz rewiz.); należy do dóbr Marcyanów, Os-
kierków.

Nawrycze, las w środkowej części Korcz-
mina, pow. Rawa Ruska. Płn. część lasu przy-
piera do podmokłej niziny nad Rzeczycą, płd.
łączy się z wielkim lasem.

Nawsia, wś, pow. włoszczowaki, gm. Ro-
kitno-Rządowe, par. Szczekociny. W 1827 r.
było dm. 19, mk. 114.
Nawsie, potok, powstaje w Rudzie-Kame-

ralnej, pow. brzeski; przepływa Rudę-K.ame-

ralną i obszar Filipowiec, gdzie zlewa swe

wody do Dunajca z praw. brzegu. Długość
biegu 7/, kilm, Br, GQ.
Nawsie 1.) Kołaczyckie z Budziszem, wś,

pow. jasielski, na praw. brzegu Wisłoki, w  
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malowniczej dolinie, otoczonej górami przy
drodze z Jasła do Kołaczye (0*9 klm.), na płd.
od tego miasta, 282 npm. Ma glebę namuli-
stą, urodzajną i jest od południa otoczoną la-
sem na wzgórzu zw. Podzamcze, należącym do
Krajewie, Na wschód graniczy z Bezdziedzą,
Z 856 mk. rzym. kat. 'nar. Kołaczyce) prze-
bywa 69 na obszarze więk. pos. Józefa Nowot-
nego, mającego 159 mr. roli, 22 mr. łąk i
ogrodów, 138 mr. pastw, i 122 mr. lasu; pos.
mn. wynosi 486 mr. roli, 29 mr. łąk, 52 mr.
pastw. i 105 mr. lasu. Głównem zajęciem
ludności jest, obok uprawy roli, tkactwo, Da-
wniej N. należał jako przys. Brzyska do opa-
ctwa benedyktynów w Tyńcu a po jego znie-
sieniu krótki czas do rządu, który sprzedał N,

w początkach b. stulecia spółce Friese i Eder.
Nabywcy, spostrzegłszy zręczność mieszkań-
ców do tkactwa, sprowadzili z Frankfurtu nad
Menem Achillesa Johannotta i założyli wielką
fabrykę płótna. Z razu rozwijała się fabryka
nadspodziewanie świetnie, robotnicy miejsco-
wi uczyli się w kilku miesiącach tkać na ule-

pszonych warsztatach, tak że niebyło potrze-
ba sprowadzać zagranicznych robotników. Już
zatrudniano dziennie 541 osób i wyrabiano
rocznie 6 tysięcy tuzinów chustek, wielką
ilość sztuk płócienek, perkalów naśladujących
wyroby indyjskie, 500 sztuk obrusów i do
15 tysięcy sztuk nankinu. Założono fakto-
ryą w Dębowcu i utrzymywano w ruchu 206

warsztatów. Świetny rozwój sprawił nawet
zamianę nazwy wsi na Ederów, Z nieznane-
go powodu rozwiązała się spółka w r. 1811i
jedynym właścicielem dóbr i fabryki został
Johannotte. I jemu powodziło się jeszcze ja-
kiś czas, zbudował piękny pałac, założył
park i zwierzyniec na górze Podzamczu a
przytem pomnożył zakłady fabryczne, do któ-
rych sprowadził stalowe magle i angielskie
parowe machiny. Najwięcej podziwiano far-
biarnią turecką, nadającą bawełnie trwały
czerwony kolor, machinę parową, poruszającą
cztery warsztaty, po dwie sztuki wyrabiające
a obsługiwane przez jednego człowieka i che-
miczny angielski blich z kotłem parowym i
walcem. Zatamowanie zbytu do Rossyi znisz-
czyło odrazu pomyślność fabryki. W_ braku
pieniędzy otrzymał Johannotte od rządu po-
zwolenie na loteryą 31 sierpnia 1827, na któ-
rą puszczano całe dobra, składające się z Na-
wsia, Krajowie, Brył, Wróblowy, i m. Ko-
łaczyc, wraz z zakładami fabrycznymi, pała-

cem, ogrodem angielskim, zwierzyńcem i go-

rzelnią, W krótee potem umarł Johannotte, a
z dawnej świetności pozostał tylko pałac i
park, Przyrządy fabryczne rozprzedano częś-

ciowo a budynki obrócono na cele gospodar-
cze lub rozebrano. Nawet w niedalekim Ja-
Śle utrzymała się tylko słaba pamięć przed-
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 siębiorczego Francuza (por. Siarczyński Rps,
bib, Ossol. Ne 1826 i ogłoszenie loteryi z d.
31 sierp. 1827.). 2.) N., przys. Dobrociesza,
w pow. brzeskim, par. rzym, kat. w Wojako-
wy, leży w okolicy pagórkowatej, lesistej, na
północny zachód od Dobrociesza, u źródeł małe-
go dopływu Wojakowskiego potoku, wpadają-
cego do Biały az nią do Łososiny. Chaty
zbudowane 462 m. mnp., są zasłonięte od pół-
nocy górą Kamicą (514 m.), od płd.-wschodu
stokami góry Kobylej (618) a od płd, Wierz-
chowiną (641). Na wschód graniczy z Druż-
kowem Pustym i Dobrocieszem. 3.) N. Brzo-
steckie, wś, pow. pilzneński, leży na lewym
brz. Słony, uchodzącej pod Brzostkiem do Wi-
słoki, 292 m. npm., 0'2 klm. na południe od
Brzostka, gdzie ma par. rzym.-kat. i urząd
pocztowy. Z 755 mk, przebywa 29 na obsza-
więk. pos.; 701 rzym. kat. a 54 żydów, Pos.
więk., funduszu relig. składa się z 247 mr. ro-
li, 25 mr. łąk, 18 mr, pastw. i 212 mr. lasu;
pos. mn z 801 mr. roli, 49 mr. łąk i ogr,,
117 mr. pastw. i 9 mr. lasu. Kasa pożycz-
kowa gm. ma kapitału 400 zł. w. a. Ta wś
graniczy na wschód z Wolą Brzostecką, na
zachód z Wisłoką a na południe z Kleciem i
Opanówką. 4.) N., al. Newsie, przys. Kąko-
lówki, pow. rzeszowski, 5.) N., koło Wie-
lopola Skrzyńskiego, wś, pow. ropczycki, 5
klm, od urz poczt, ipar. rzym.-kat, w Wielo-
polu. Leży na praw. brzegu Wielopolki, 265,
m.npm., w okolicy pagórkowatej i lesistej,
Na zachód granicy z Wielopolem, od północy
zaś i wschodu ma duży las zw. Budziszem,
z górą Wielopolską, 449 m. npm. sięgającą
przez który poprowadzono granicę pow. rze-
szowskiego, ropczyckiego i jasielskiego, Na
płdnie styka się kopcami z Zawadką, Duża
wieś ma 2023 mk, rzym.-kat. (prócz kilku
rodzin izraelickich), z których 38 na obszarze
więk, pos, Wikt. Wojciechowskiego, mającego
158 m. roli, 11 mr. łąk, 12 mr. pastw. i 756
mr, lasu; pos. mn. ma 2299 mr. roli, 122 mr,
łąk, 267 mr. past, i513 mr. lasu, Jest tu
szkoła lud. jednoklasowa. Mac.
Nawsie al. Nawsy, Nawsi, wś nad rz. Olszą

(Olzą), pow. jabłonkowski, przy gościńcu ja-
błonkowsko cieszyńskim i drodze żel. koszye-
ko-bogumińskiej, tuż na płn.-zach. od m. pow.
Jabłonkowa a 18 kil. na płd.-wsch. od Cie-
szyna. (Graniczy od płd.-wsch. z Boconowi-

 cami (Bozonowitz), Jabłonkowem i Pioskiem,
od wsch. z obsz. gm, Wisły, od płn. z obsz.
gm. Nidka, Gródka (Grudka), Milikowa (Mil-
likau), a od płd.-zach, z obsz. gm. Łomny.
Zabudowania wiejskie legły przeważnie wdol

| rzeki Olszy, po prawym jej brzegu, między
nią a drogą żel. i gościńcem.  Wznies. doliny
3/8 m. npm. Rzeka Olsza wpływa w obszar
N.od płd,-wsch. z obsz. Jabłonkowa i prze-  
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chodzi w kierunku północnym, w krętym bie-
gu, na przestrzeni 3*/, kil., tworząc obszerne
kamieńce i przyjmując kilka górskich poto-
ków, tak od wschodu jaki zachodu. Dzieli
ona obszar N. nadwie połacie, płn,-wschodnią
1 płd.-zachodnią. Obszar płn.-wschodni znacz-
nie spiętrzony stokami płd.-wsehodnich szczy-
tów beskidzkich, Wielkiego Stożka (975 m.)i
Krkawicy (973 m.), wznoszących się na gra-
nicy N.i Wisły. Z stoków tych spływają
wody potoków Radwanowai Kostkowa, Pierw-
szyz nich okrążywszy od płn. górę lesistą
Groniezek (833 m.) przechodzi w płd.-zach.
kier. na obszar Jabłonkowa, gdzie wpływa
do Olszy. Drugi w tym samym kierunku
płynąc uchodzi w N. do Olszy. Między ni-
mi, na ich dziale i koło źródeł, wśród lasów
legły polanki z zabudowaniami, jak Legery,
Zimny, Skupień, Dzielec (606 m. npm.). Tęż
połać płn.-wsch. zrasza jeszcze potok Rogo-
wiec, nadpływający z pod góry Łączki (835
m.),z obszaru Gródka. Na płn. granicy N.
przy gościńcu karczma Harczów. O wiele ła-
godniejszy jest naziom płd.-zachodniej połaci
obszaru N. Dopiero w samym połudn.-zach.
zakątku, na granicy, wznosi się szczyt Kikuła
(785 m.)i Kiczera (742 m.). Obszar ten
zrasza potok Qzerny al. Czarny, przybywa-
jący z pod góry Kozubowej (976 m.) z obsz,
Milikowa, i zabierający przed ujściem potok,
powstający w Boconowicach. Wzdłuż granicy
płn.-zach., na przestrzeni 11/, kil., płynie Mi-
likowski pot., który na obsz. N. uchodzi do
Olszy z lew. brz., podobnie jak pot. Czarny.
Na płn, od p. Milikowskiego rozlega się lasek
Włoski (417 m. npm.). Na obszarze tej gmi-
ny leży stacya Jabłonków drogi żel. bog.-ko-
szyckiej. Należy do par. łać, w Jabłonko-
wie. Mt. poczt. i sąd pow. w Jabłonkowie.
Ma 1412 mk. (1880 r.), 3434 mr. obszaru,
szkołę ludową, tartak parowy arcyks. Al-
brechta, właściciela większej posiadłości. Ko-

ściół ewang. parafialny od 1791 r. w miejscu.
Nawunsden, starożytna nazwa pola, na

którem r. 1850 powstała wś Wosseden pod
Licbarkiem na Warmii (ob. Cod. dipl. Warm.
II, str. 162—163). Kś. Fr.
Nawwast al. Nawast, rzką w okr. par-

nawskim gub. inflanckiej (ryskiej), dopływ
Parnawy, bierze początek w parafii Pillistfer,
nosi początkowo różne nazwy, poczem, połą-
czywszy się z rzką Soar, przechodzi do par.

Gr. Johannis, gdzie przybiera rzeki Muddis i
Lemjoeggi, w końcu, przyjąwszy pot. Felin,
uchodzi w par. Torgel do Parnawy. J, Krz.
Na Wydrze al. Wydra, karczma na obsz,

dwor, Kątów, pow. brodzki,
Na Wygodzie 1.) karczma na obsz, dwor.

Żoruisk, w pow. gródeckim, 2.) Na w.,
karczma w Brzezowy, pow. wielicki,
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Na Wygonie 1.) karczma na obsz. dwor.
Chłopczyc, w pow. rudeckim, 2.) Na W,,
karczma na obsz. dwor. Bereźnicy, w pow.
samborskim. 3.) Na W., gajówka na obsz.
dwor. Nuszcza, w pow, złoczowskim.
Na Wyliniu, niwy w płn. stronie Pop>-

wiec, w pow. brodzkim, nagranicy rossyjskiej.
W tem miejscu stoi strażnica graniczna,
Na Wysokiem, szczyt, 590 m. wys. (znak

tryang.), lesistego obszaru (t. zw. lasu Ra-
wieńskiego na płn. a Radnówka na płd.), pod
497 38 40” płn. szer. a 40? 1' wsch. dług, od
F., w płd.-wsch. stronie Dobrej, w pow. do-
bromilskim, Wody płyną małemi strugami
na zach. do Sanu.
Na Wyżarach al. Wyżary, młyn koło

Trędowacza, obsz, dwor. Olszanica, pow. zło-
czowski, | ;
_Naymowo (niem.), ob. Najmowo,
Na Zabawie 1.) wzgórze, w pow. bial-

skim, gm. Haleniów, nad pot. Kromporek.
Wznies, 316 m. 2.) Na Z, leśniczówka, na
obsz. dwor. Winnik, w pow. lwowskim,
Na Zabłotni, część Sielca, w pow. sokal-

skim.
Na Zadach al.

pow. mościski,

Na Zadubyczu, osada w Rychcicach, pow.
drohobycki,
Na Zagrodach, leśniczówka koło Żukowa,

obsz, dwor. Grorajec, pow. cieszanowski.
Na Zagrodzie, grupa domów w gm. Wo-

łowice, pow. krakowski. Br. G.
Na Zakuciu, las w płd. stronie Dzikowa

Starego, pow. cieszanowski,

Nazale, fol., pow. łęczycki, ob. Drwalewo-
Nasale. Stanowił on jedną całość z dobrami
Idzikowice.

Na Zalesiu 1.) grupa domów w Grołkowi-
cach, pow. wielicki. 2.) Na Z. al. Rudźe,
część Zuchorzyc, pow. lwowski.

Na Zamościu, niwy w płd. stronie Lu-
blińca Nowego, pow. cieszanowski, Szczyt
dochodzi 220 m.

Nazar, młyn na obsz, dwor. Majdana Sta-
rego, pow. Kamionka Strumiłowa,

Nazarat, potok górski, wytryska ze źró-
deł leśnych, z pod Wywozów (586 m.), lesi-
stego wzgórza, w płd. części Jabłonowa, w
pow. kołomyjskim, nieopodal granicy łuczań-
skiej. Płynie zrazu na północ śródleśnymi
łąkami, potem zwraca się na Carynie na
wschód iw tym kierunku wpłynąwszy na

obszar Utoropa i prerznąwszy gościniec Ja-
błonów-Pistyń, u płd.-wsch. stóp wzgórza
Iwanówki (447 m.) zlewa swe wody do Ko-
rzelówki z lew. brzegu. Przyjmuje od praw.
brzegu pot. Kujawę (ob.). Długość biegu 6
klm. Br. G.

Zady, fol. w Krysowicach,

 

Nąd 943.

Na Zarębkach, nazwa płn. części Nowo-
siółek, w pow. złoczowskim,
Nazarowa, szczyt w paśmie Miodogór, na

płn.-wschód od wsi Okna, w pow. skałackim,
pod 430 45'4]” wsch. dłg. g. F., a 49% 2]'
25' płn. sz, g. Wzniesienie 402 m. Miejsce
znaku triang, rz Gi
Nazarówka. siedm osad nad rz. Berezy-

ną, pow. bobrujski, o 3 w. ku płn, od Ro-
brujska położone. A. Jel.
Nazarówka al. Szezodrów, karczma na

obsz. dwor. Przyłbie, w pow. jaworowskim.
Na Zarynkach, grupa domów w Czercha-

wej, w pow. samborskim,
Nazawizów, wś, pow nadworniański, o 4

klm. na płn. od Nadwornej, na wsch. brzegu
Bystrzycy Czarnej, między tą rzeką a poto-
kiem Strymba. Na wsch. leżą Paryszcze, na
płd. Nadwórna, zach. Hwozd, na płn. Fitków i
Targowica Leśna. Grunta tej wsi przecinają
od płd. ku płn. kilka pasm pagórków, a na
zach., tuż za Bystrzycą, piętrzą się Karpaty.
Obszar dwor.: gr. or. 10, łąk i ogr. 62, past.
5, lasu 287 mr.; gmin. gr. or. 558, łąk i ogr.
1094, pastw. 319 mr. Ludn. rz.-kat. 6, par.
Nadwórna; gr.-kat, 808, par. Nadworna. Szko-
ła fil. w miejscu. Właśe. pos. więk. Fryde-
ryk Buchmiiller i Gustaw hr. Rohan. B. R.
Na Zhumorach, las w płn.-wsch. stronie

Oleszyc Starych, w pow. cieszanowskim,
Na Zrębach, po rus, Na Zrubach |.) al.

Zręby, fol. koło Zalesia, obszar dwor. Lackie
Małe, w pow. złoczowskim. 2.) NaZ,, znak
triang., pod 497”39'15” płn. szer. a 42*31'
wsch, dłg. od F., w płd,-wsch. stronie Wiey-
nia, w pow. złoczowskim.

Nazurna, wś, pow. kołomyjski, nad pot.
Turka, przy linii kolei żel. lwow.-czerniow.
o 12 klm. na wsch. od Kołomyi, w urodzajnej
bezleśnej okolicy; kukurydza i tytuń stano-
wią tu główne produkta obok pszenicy. Gra-
niczy na wsch. z Kobyleem, na płd. z Zamu-
lińcami, na zach. z Cieniawą, na płn. z Zahaj-
polem. Przestrzeń dwor, 66, włośc. 668 mr.
Ludn. rz.-kat. 4, par, Kołomyja, gr.-kat 601,
par. w miejscu, obejmuje filie: Zahajpole z 667,
Kobylec z 105, razem 1373 gr.-kat., dek, Ko-
łomyja, dyec. Lwów, poczta Grwoździec o 12
kil. na płn., kasa pożycz. z kapit. 1640 zł.
w. a. Właśc. pos. więk. Grzegorz Zadurowiecz.
Na Zwalisku, grupa domów w gm, Szczyr-

ka, w pow. bialskim. Br. G.
Nażejeee, niem, Nehsdorf bei Finsterwalde,

ws w zniemczonej części Dolnych Łużyc, w
pow. łukawskim. 4; JP.
Na Zukowinach, osada w Opace, w pow.

cleszanowskim.
Na Zupaniu, gajówka na obsz. dwor. Win-

nik, w pow. lwowskim,
Nądnia, niem. Naudel, gm. i wś nad wiel-
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kiem jeziorem, przez które Obra przepływa,
pow. międzyrzecki, 2 miejsc.: a) wś N. i b)
domy należ. do kolei żel. marchijsko-poznań-
skiej, 65 dm., 428 mk., 63 ew., 365 kat., 103
analf, Poczta, tel., gość, i st. kol. żel. w Zbą-
szyniuo 8 klm. Według regest. pobor. z 1580
r. wś Nądnie, w par. Zbąsin, miała 31/, łanów,
4 zagrod., | komornika (Pawiński, Wielkop.,
1, 47.89).

ę INe..., nazwy tu niewymienione mogą się mieścić
„ pod Nie...

Neaset, u Konstantego Porfirogenity na-
zwa piątego porohu Dnieprowego, t. z. Niena-
syteckiego, ob. Dniepr (II: 46—2),

Nebel, prawy dopływ Warnawy, dopływu
morza Baltyckiego, pomiędzy Elbą a Odrą,

Nebelica, wś rząd., pow. radomyski, przy
b. trakcie poczt, kijowsko-brzeskim, o 8 w.
na zach. od wsi Sitniaki a 4 w. od mka Ro-
żew, 544 mk., cerkiew drewn. pod wez. św.
Mikołaja, wzniesiona w 1851 r. na miejsce
dawniejszej, posiada 35 dzies. ziemi, We wsi
znajduje się zarząd lasów skarbowych. Do
par. prawosł. należą wsie: Borówka (o 6 w.) i
Komarówka (o 12 w.), śród lasów położone.

__. Nebelówka al. Nedelewka, rzka w pow. hu-
mańskim, ma źródło pod wsią 'Teklijówką
(Stanisławczykiem), mija wsie Oksaninę, Ne-
belówkę i pod wsią Ostrowiec wpada od lew.
brz, do rzki Jatrani, praw. dopł, Siniuchy.

__ Nebelówka, Nebyłówka al. Nebelewka, wś
nad rz, t. n., pow. humański, par. Humań, o 36
w.od Humania, 5 w. od wsi Oksaniny, 221
dm., 1482 mk., w tem 30 kat., 4001 dz. ziemi;
cerkiew Bogosławska drewniana, wzniesiona
w 1745 r. Należy do klucza podwysoczań-
skiego Maryi z hr. Potockich Czetwertyńskiej.
_ Neberg (niem.), ob. Wiżory.
Nebescyn (dok.), ob. /Viewieścin.
 Nebiża, wś, pow. żytomierski, nad jednym

 mprawych dopływów Irszy. Grunty składa
czerwony granit i gnejs,

Nebliny, niem, Neblin, wś nad jeziorem t.
n., w Pomeranii, pow. szezecinkowski, st. p.
i okr. urz, stanu cywil, Lubowo.

Neblisch, wioska, pow. ządzborski, st. p.
Sorkwity.
Neboczka al. /Vieboszka, nazwa górnego bie-

gu rz. Sydołówki, dopł. Styru; ob, Kukików.
Nebothkehmen al. Klein Uszballen (niem.),

os. leśna, pow. piłkałowski, st. p Lasdeny.
Nebrat, wś, pow. kijowski, par. prawosł.

Szybenne (0 6 w.), w niskiej i błotnistej po-
lanie, śród lasów położona, ma 176 mk. i 1000
dzies. ziemi. Włościanie na mocy umowy wy-
kupnej w 1868 r. nabyli 356 dzies. za 8753
rub. W 1856 r. sprzedana przez Dym. Iskrę
Krzysztofowi Jackowskiemu, od którego w
1859 r. kupił ją urzęd. Bardowskij. J. Krz,
Nebrowo 1.) Wielkie, dok, Zbere, niem, Gr,

III, str. 227 i V, 428 i 433).

 

Nebrau, wś nad Wisłą, naprost Nowego, pow.
kwidzyński, st. p. Rundewiese, par. kat. No-
we, '/ą mili odl., szkoła i par. ewang. w miej-
seu; N. ma 1735:97 magd. mr. obszaru, 73
bud., między tymi 27 dm., 262 mk., 39 kat.,
22] ew. Tutejszy okr. urz, stanu cywil. miał
w 1880 r. 2240 dusz. 'Teraźniejszy kościół
ew. jest z rzędu już czwarty. Najstarszy bo-
wiem został r. 1570 rozebrany, drugi, w po-
bliżu tamy zbudowany, spalił się r. 1624; trze-
ci został r. 1746 zniesiony, bo już się zapadał;
dopiero potem stanęła dzisiejsza murowana
świątynia (ob. Brandstater: ,,Die Weichsel'*,

Marienwerder, 1855, str. 246). Już r. 1303
występuje Jan z N. (Johannes de Ebere) jako
świadek (ob. Perlbach: Pom, Urk. B., str. 546,
N 616). W 1396 r. 5 lutego w dzień ś. Agaty,
nadaje bisk. pomezański Jan wsi Nebrowu 4
włóki łąk na prawie chełm.; czynsz ma wyno-
sić 150 korcy owsa, a winien być płacony 16
paźdz. w dzień św, Galla. Dan w Prabutach
(Resinburg; ob. (ramer: „„,Gesch. d. Bist.
Pomesaniens**, 1885, str. 110). R. 1547 sprze-
daje bisk. pomezański Speratus sołectwo w N.,
obejmujące 3 wł., za 90 grzywien Szymonowi
Kusch na prawie chełm. 2.) N.-Małe, niem.
Kl, Nebrau, wś tamże, szkoła ew. w miejscu,
st, p. i par. kat. i ew. jak wyżej. Ma 15488
mr. obszaru, 86 bud., 22 dm. (1868 r.), 247
mk., 12 kat. 235 ew. Odl. od Nowego */,
mili. W 1548 r. wystawia ks, Albrecht wsi
N. nowy list, nadając jej 48 wł. na prawie
chełm. Sołtys Szymon ma posiadać 3 wolne
wł. i małe sądy „iiber Blut und blaw*. Za
to ma służyć na dobrym koniu, Kościół ma
mieć 3 wł.; od reszty 37 wł. mają posiedzicie-
le czynszować rocznie 70 grzywien na św.
Marcin i tłokę czynić jak inne wsie osadzone
na prawie chełm. (o do graniczących 4 wł,,
ma ugoda później nastąpić, gdy te przyjdą
pod pług. Dan w Królewcu (ob. tamże, str.
246). Zdaje się, że na tym obszarze powstało
M. Nebrowo (Por. także: Script. rer. Pruss,

Kś, Fr.
Nebudovo al. Sebandovo, wś zaginiona pod

Oksywiem, pow. wejherowski, R. 1245 nadaje
bisk. kujawski Michał klasztorowi w Zukowie
dziesięciny z tej wsi (ob. Perlbach: Pom. Ukr.
B., str. 79), co r. 1249 potwierdza ks. Swiato-
pełk (str. 109). R. 1258 rozporządza bisk,
kujawski Wolimir, że Sebandovo ma należeć
do par. oxywskiej. Dan w Gdańsku (str, 132).
R. 1205 potwierdza król Przemysław klaszto-
rowi wszelkie posiadłości, między niemi jest
wymienione i Sebandovo (str. 175). Kś, Fr,

Nebyliw, ob MNiebyłów.
Nebylówka, ob. Nebełówka.
Nechłau, 1310 MVechlau, wśi folw., pow.

Guhrau (Góra), par, ewang. Schlichtingsheim
(w w, ks. poznańskiem), par, kat. Seitsch.
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Nechor, dok., jaz pod Szwornigacem na
Brdzie. R. 1275 nadaje go ks. Mestwin kośc.
św. Jana Chrzcicielą w Szornigacu (ob. Perl-
bach. Pom. Urk, B., str. 230).
Nechwarz (kok.), struga, pow. chojnicki,

na obsz. dóbr Małacin (ob. V, 939).
Nechworoszcz, ob. Niechworoszcz i Niecho-

POSZCZA,
Necki 1.) zaśc., pow. Święciański, w 4 okr.

pol., gm. i okr. wiejski Świr, o 3 w. od gmi-
ny, 1 dusza rewiz. 2.) N., folw. szlach., tam-
że, o 39 w. od Święcian, 1 dm., 13 mk. kat,
3.) N., wś, tamże, okr. wiejski Bolkowo, o 4
w. od gminy a 89 w. od Święcian, 10 dm,,
100 mk., w tej liczbie 93 katol., 7 starow.
(w części Czechowiczów 25dusz rewiz., dawniej
Suchockich 17 dusz i ŃSwirszczewskich 14
dusz). JI. Kre. .
Necko (Veżsko), jezioro, w pow. augustow-

skim, w odl. 1 w. na płn. od mta Augustowa,
leży wśród równin wzgórkowatych, wznoszą-
cych się 420) do 450 stóp n. p. m., podczas
gdy brzeg jeziora przedstawia około 400 stóp
wznies. (Ciągnie się ono w kierunku od płd.-
ząchodu ku wschodowi, na długości około 6
w., przy szerokości '/» do */, wiorsty, Obszar
jego wedle jednych danych urzędowych wy-
nosi 4 w. kwadr., czyli (0:08 mili kwadr.; we-
dług innych obliczeń ma 691 mr. obszaru, przy
głębokości do 60 stóp dochodzącej, Brzegi
ma wyniosłe, okryte zaroślami, Należy ono
do obszaru posiadłości miejskich Augustowa.
Przez to jezioro przechodzi kanał Augustow-
ski, łączy je z jeziorami Białe i Studzieniczne,
tworzącymi niejako dalszy ciąg jeziora N.
w kierunku ku wschodowi. "Trzy te jeziora
tworzą 14 wiorstowy pas drogi wodnej. Nad
brzegami jeziora niema żadnych wsi, jedna
tylko osada leśna Slepek, przy której wpły-
wa do jez. rzka Grołka. Od południa w stronie
płd.-wsch. od msta, wchodzi do jeziora kanał
Augustowski, stanowiący zarazem na znacznej
przestrzeni koryto rz. Netty, tworzącej od-
pływ jeziora. Br. Ch.
Neelade (niem.), dobra ryc. na Rugii, st. p.

Bergen.
Neclatz (niem.), dobra w Pomeranii, pow.

Greifenberg, st. p. tamże, 2 klm. odl., 32478
ha obszaru; 3045 mrk czystego dochodu
z gruntu. SEA
'Necrinitza, dok., bagno wymienione w dok.

z r. 1845, pow. bytowski; leżało pod Ciemnem
(ob. Cramer: „,Gresch. d. Land Lauenburg und

Buetow, II, str. 173). ; J
Neetainen al. Nektainen, niem., wś, pow. ho-

lądzki, st. p, Góttcheadorf, okr. urz. stanu

cywiln. Podangen.
Neczajów, wś nad rz. Tykiczem Gniłym,

pow. czehryński, na zach, od Złotopola, o 5
w. poniżej wsi Lipianki, ma 718 mk, 1900
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dzies, ziemi; cerkiew p. w. św. Mikołaja,
drewniana, wzniesiona w 1880 r., na miejscu
dawniejszej. Włościanie na mocy ugody wy-
kupnej nabyli w 1863 r. 590 dzies, za 27320
rs. WŚ należy do Neczajów. Na obszarze wsi
znajduje się uroczysko Sulimin bajrak. Porów.
Arch. J. Z, R.., cz, VI, t. 2: 248, 330. J. Krze.
Neczajówka |.) w dok. Mieczujewka, wś,

pow. czerkaski, na lew. brzegu rz. Taśminy,
tworzącej tutaj obszerny staw, długi do 3 w.
a szeroki około 1 w.; ma 936 mk. Na przeci-
wnym brzegu Taśminy leży wś Hulajgorod.
Cerkiew pod wez. Narodzenia N. M. P., dre-
wniana, wzniesiona w drugiej połowie zeszłe-
go wieku. N. należała niegdyś do sstwa czer-
kaskiego, obecnie wchodzi w skład klucza
czerkaskiego dóbr koronnych. 2.) N., wś
nad rz. Trościańcem, pow. jampolski, par. Jam-
pol (o 6 w.), o 40 w. od st. dr. kij,-żel. odes-
kiej Wapniarki, 28 dm., 142 mk.; 196 dzies.
ziemi włośc., 600 dz. dwor. (z Halsbijówką);
własność Sarneckich. 3) N., wś cerkiewna,
pow. zasławski, dawniej w pow. krzemienieec-
kim, na płd.-wsch. od Zasławia; ob. Arch, J.
Z. R., cz. VI, t. 1: 291. J. Krz.
Nedajwoda, u Pola w Hydr. Nodajwoda,

pr. dopływ Ingułu (ob.).
Nedec, Nedec-Vdralja, Nódec-vdz (węg.),

ob. Niedzica.
Nedełkowa al. Nedełkowce, wś rząd, u źró-

deł straum. Gedryłów jar, pow. bałeki, w 3
okr. pol., gm, Baksza, par. Krzywe jezioro, na
płd. od Sawrania, 114 osad, 922 mk,, w tej
liczbie 382 jednodw., 1055 dzies. ziemi włośc,,
98 dz. cerkiewnej; cerkiew pod wez, N. M. P.
WŚ ta należała do klucza sawrańskiego, dzie-
dzictwa niegdyś Koniecpolskich, potem Lubo- -
mirskich, od których całą Sawrańszczyznę
nabył rząd za 8 milionów rubli. Cesarz Paweł
darował N. hr. Janowi Sołtykowowi, a syn
tegoż sprzedał ją hetm. Rzewuskiemu, poczem
przeszła do jego syna Wacława. Po 1831 r.
skonfiskowana przez rząd wraz z całą Sawrań-

szczyzną. Z drugiej części N., wraz z wsiami
Budce, Francuzka, Serby i Smolaki utworzo-
no oddzielny klucz budziański, nadany w 1816
r. prawem emfiteutycz, na lat 50 ks. Ypsy-
lantemu. Obecnie utworzono z gruntów rzą-
dowych fermę, mająca 189 dzies., którą nada-
no urzędnikowi Sabuniejewowi. W końcu
XVIII w. dochód z N. oznaczony był na
662 złp, Dr. M,
Neden (dok.), jezioro w pow. jansborskim

(ob. LIL, 436).
Nedezów, wś, pow, tomaszowski, gm. Maj-

dan Górny, par. katol. Gródek. Leży śród
wyżyny sięgającej od 800 do 1000 stóp npm.,
pomiędzy Majdanem Górnym a Gródkiem, odl.
10 w. od Tomaszowa, Posiada cerkiew filial-
ną, drewnianą, do par. Typin należącą, i 40

60
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dm. Data erekcyi cerkwi nieznana. W 1827
"r. par, kat, Krasnobród, 50 dm., 290 mk. Fol.

i wś N. lit A. rozl. mr. 550: gr. or. i ogr. mr.
307, łąk mr. 27, past. mr. 3, lasu mr. 207,
 nieuż, i place mr, 7; budowli z drz,8. WŚN.
lit. A. os. 18, z gr. mr. 207, Dobra te miały
prawo wolnego wrębu i pastwiska w lasach
wsi Łaszczówki i Przeorska, Br. Ch.

Nedilna, ob. ZViedzielna.
Nedlin (niem.), dobra ryc. w Pomeranii,

pow. koszaliński, st. p. Seeger, kol. Thunow;
mają obszaru 961'38 ha; czysty dochód z grun-
tu 2855'96 mrk,
Nedorów, potok górski, wypływa z płd.-

wsch. stoków Grorganu, z pod szczytu Małego
(1516 m.), na obszarze Perehińska (pow. do-
liński), płynie na wsch. doliną górską, nad
którą od płn. wznosi się szczyt Za Todorem

(1058 m.) a od płd. dział górski Luty (1032
m.), Wpada do Łomnicy od lew. brz. Dłu-
gość biegu 5 kil. Br. G.
Nedrygajłow, mto nadet. nad rz. Sułą i

Nedrygajłówką, pow. lebiedyński gub. char-
kowskiej, 1279 w. od Petersburga a 203 od
Charkowa, 5081 mk., 2 cerkwie, st. p., jar-
marki; mieszkańcy zajmują się uprawą tyto-
niu, cebuli i czosnku, Założone w XVII w,,
warowne, od 1780—1796 r. powiatowe.
Nedwedyś, grupa domów w Niemiłowie,

pow. Kamionka Strumiłowa,
_Nedze hory, ob. Karpaży (ILI, 857).
Nedziecha, wzgórze 237 m, wys. (znak

triang.), pod 50% 11' płn. szer. a 41? 28/ wsch.
dłg. od F., w Kamionce Lasowej, pow. Rawa
Ruska, |

Neeberg (niem,), ob. Wiżorg.
Needau (niem.), wś, pow. labiawski, st, p.

Labiawa, okr. urz. stanu cywil. Pareyken.
Needern, dobra pryw., w okr. i pow. gol-

dyńskim, par, frauenburskiej, w Kurlandyi.
Neetzelkow (niem.), dobra ryc, w Pomera-

nii, pow. usedomsko-wieluński, st. p. Zinno-
witz, 551'27 ha obszaru; 9029 mrk. czystego
dochodu, Kś. Fr.
Neetzow (niem.), dobra ryc. w Pomeranii,

pow. nakielski (Anclam), st. p. i tel. Voel-
schow, 519'52 ha obszaru; 11572 mrk, czyste-
go dochodu. Kś, Fr.
Nefedowce, wś, pow. uszycki, w 3 okr.

pol., gm. Kitajgród, par. Źwańczyk, o 7 w. od
 Zwańczyka, przy trakcie z Przylasek do Ki-
tajgrodu, 151 osad, €68 mk., w tem 89 je-
dnodw., 842 dz. ziemi włośc,, 53 dz. cerkiew -
nej; cerkiew drewn, pod wez, N, M. P, Do N.
należy przysiołek Nefedowiecki Jar i lasy
Czerhiczyn i Przylaski. Wś należy do klu-
cza studeniekiego, dawniej Kalinowskich (Nie-
siecki), następnie Potockich, Hieronima Sa.
dowskiego, starosty rzeczyckiego, i Moszyń-
skich. Józefa Moszyńska wniosła N. w dom  

Szembeków, od których w ostatnich czasach
nabył gen. Liiders; córka jego odprzedała
obecnemu właścicielowi Haraszczenieckiemu.
For. Arch. 5485 62, 1, it. 4: 573; 62. LI,
t. 2: 508, 505—6. J. Krz
Nefedowiecki Jar, przys. nad rz. Studeni-

cą, pow. uszycki, gm. Kitajgród, par. Źwań-
czyk, ma 7 dm., młyn wodny. Należał do Po-
tockiej, potem do Szembeków, gen. Liidersa,
dziś Haraszczenieckiego. X. M. O.
Negast (niem.), dobra w Pomeranii, pow.

Franzburg, st. p. Stralsund, 6:5 klm. odl.
Negast (niem.), fol. na Rugii, st. poczt,

Samtens,
Negeln, wś na mierzei kurońskiej, ob.

Karwaiiten.
Negenmark (niem.), dobra ryc. w Pome-

ranii, pow. gryfijski, st. p. Buddenhagen.
Negentin Neu i Al (niem.), dobra i dobra

ryc. w Pomeranii, pow. gryfijski, st. p. Gryfia.
Negenvichten, t. j. Dziewięć Sosen, miej-

scowość na mierzei świeżej, wymieniona w
dok. Mestwina z r. 1292 (ob. Perlbach, Pom.
Urk. B. str. 442 i Kujot, Opactwo Pelpliń-
skie, str. 69).

Negliniańce, zaśc., pow. trocki, w 1 okr.
pol., gm. i okr. pol. Deksznie, 4 dusze rewiz.

Negoć, szczyt w Karpatach siedmiogrodz-
kich, ma 2543 m. wznies. (III, 874).
Negostyna al. Negostina, Negustina, dawniej

Negurczyna al. Negryczyna, wś, pow. serecki;
leży w pasie pogranicznym celnym, graniczy
od płn. z obszarem Seretu i 5w. Onufrego, od
zach. z Hądikfalva, od płd. z Balkowcami al.
Laudonfalva, od płd.-wsch. z Rudestie al.
Gropana, od wsch. wreszcie przytyka do zie-
mi multańskiej. Leży na płd. od Seretu,
w odl. 2 klm., przy gościńcu z Seretu do Bo-
tuszanicy. Część wschodniej granicy tworzy
pot. Soloniec (prawy dopływ Seretu), w tejże
wsi nastający. W płd.-zach. obszarze legły
dwa stawki, dające początek Horajcowi, lew.
dopł, Suczawy. Nad większym płd. stawkiem
legły zabudowania folwarczne, gorzelnia, mie-
szkania urzędników i służby pogranicznej; ta

część wsi zowie się Odają Negostyńską. Oprócz
powyższego gościńca przerzyna obszar N. głó-
wny trakt serecko-suczawski. Na płd. grani-
cy wsi, przy tymże trakcie, karczma Ratusz.
Wzgórze nad granicą multańską 389 m.;
wzgórze Horaica na płn. granicy obszaru 384
m.; krzyż na zach. granicy 412 m. Obszar
gminy wynosi 1534 ha 52 ar. 4 m, kw.; dm.

192, mk. 1260, t. j. 676 męż., 564 kob. (1869
r.); w r. 1880 na obszarze dwor. było 187, na
obszarze włośc. 1139 mk., razem 1326 mk.
Wmiejscu parafia gr.-wsch., z cerkwią drewn.
pod wez, Ś$, Demetryusza. Patronem cerkwi
baronowa Antonia Kapri. Do par, tej należy
279 rodzin nieun. czyli 601 męż., 575 kob.,



t.j. razem 1176 dusz nieun. (1885 r.). Rz.-
katolicy, których liczba wynosi 18 (1885 r.)

_i gr.-katolicy mają swe parafie w $Serecie.
Dzieci obowiązanych uczęszczać do szkoły
było 140, t. j. 69 chł., 71 dziew. Sąd powiat.
i st. poczt. w Serecie, Br. G
Negra, potok, wypływa na wsch. obszarze

gm. Stupki, w pow. suczawskim, płynie na
wsch, wzdłuż granicy między Stupką a Dra-
gojestie, poczem na obszarze Joseffalvy wpły-
wa z pr. brz. do Stupki, dopływu Hranicy
czyli Somusza Wielkiego. Długość biegu 5
klm. Por. Niagra, Negryszora. Br. G.

Negrepp (niem.), dobra w Pomeranii, pow.
Regenwalde, st. p. Labes, 58059 ha obszaru;
2905 mrk dochodu.
Negriowo, węg. Maszamfalva, wś w hr.

beregskiem (Węg.). Kościół paraf. gr.-kat,,
818 mk.

Negrischoara, rz., ob. Negryszora,
Negrowa, szczyt górski w Bieskidzie lesi-

stym, w górach sołotwińskich, nad doliną By-
strzycy, wznosi się wraz z Bojarynem na
1679 m.
Negryczyna al. Negostyna, dawniejsza na-

zwa granicznego potoku bukowińskiego, dziś
Sołoniec zwanego, jako też wsi Negostyny.
Ob. Sołoniec 1 Negostyna, Br, G.

Negrylassa al. Negrilasa, Negrileasa, rz. bu-
kowińska, wypływa na Multanach i wkrótce
wkracza na obszar wsi Negrylassy, w pow.
kimpoluńskim; przepływa Schwarztal, Negry-
lassę i obszar Stulpikan, gdzie od praw. brz,
wlewa się do Suchej, dopływu Mołdawy.
Długość biegu w obrębie Bukowiny 12 klm,

" Od pr. brz, przyjmuje potoki Rangul i Kassi-
lor. Pędzi kilka młynów i traczów. Br, Q.

Negrylassa albo Negrileasa, Nigriliasa,
z Schwarztalem (al. Czornyj dił, Vałea neagra),
wś, pow. kimpoluński, w pasie pogranicznym
celnym; obszar jej od płd.-wsch. i wsch. przy-
tyka do ziemi multańskiej, od płn. do obszaru
Plotonicy, od zach. do obszaru Stulpikan i
Ostrej. Zabudowania wiejskie legły w dolinie
potoku Negrilassa. Wzdłuż granicy wscho-
dniej wznoszą się szczyty Cladita mare (1072
m.), Gainoasa (940 m.), Rangul (1021 m.).

Wzdłuż zach. granicy, w części jej płn., cią-

gnie się lesisty grzbiet górski Matieuscul,

z szczytami Paltyn (984 m.) i Brusturoasa
(1025 m.); połudn. zaś tejże granicy tworzy

potok Ostra aż do połączenia się z pot. bez-
imiennym, spływającym z Arszycy. Bajasze-
skul. Między pot. Ostrą a tymże bezimiennym
legł las Bajaszeskul; w nim szczyty 1298 m.,
1300 m. (nad granicą muliańską), 1190 m.,
1138 m., 1026 m. Wioska Schwarztal tworzy
wraz z N. jednę gminę katastralną, Obszar obu
miejsc. wynosi 4039 ha 14 ar. W N. dm, 77,
w Schw, 44, razem 121; w N. mk. 410 (208  
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męż., 207 kob.), w Schw. 301 (161 męż., 140
kob.), razem 711 (1869 r.). Według oblicze-
nia zr. 1880 w N. było 507 mk., w Schw.
848, razem 850. W N. jest cerkiew nieun,,
drewniana, pod wez. archaniołów śś, Michała
i Gabryela, zbudowana staraniem gminy w la-
tach 1876—1882. Przedtem należała N. do
par. nieun, w Stulpikanach. Par. ta nieun,
obejmuje 72 rodzin czyli 333 dusz nieun. (177
męż., 156 kob,). Dzieci obowiązanych uczę-
szcząć do szkoły jest 45. Rz.-katolicy, w licz-
bie 100 (1885) zamieszkujący N., należą do
parafii łac. w Gurahumorze, dokąd należą
wszyscy mieszkańcy Schwarztalu, w liczbie
849 (1885 r.). W Schwarztal jest kaplica łac.
pod wez. N. P. Maryi, w której niekiedy od-
prawia się msza. Jest tu także szkoła ludowa
l-klas, W N.są dwa tracze; w Schw. 1 tracz,
1 młyn. Wzniesienie N. w dolinie potoku 630
m., Schw. przy kaplicy N.P. Maryi 704 m.
npm. Tak N, jak Schw. są własnością fundu-
szu religijnego nieun. Br. G.

Negryszora al. Negra, Niagra, Negrischoara,
rz, bukowińska, wypływa na granicy Buko-
winy: i Siedmiogrodu, z połonin rozpościerają-
cych się na płn. stokach góry Pietrile Rosii
(1632 m.), a płd. góry Butea Negrisorii (1555
m.); płynie na płn.-zach, wzdłuż graniey bu-
kowińsko-siedmiogrodz. na przestrzeni 1500
m., poczem zwraca się wprost na płn. przez
rozległe lasy, zajmujące płd. obszar Dorna-
Kandreny, w pow. kimpoluńskim, a od ujścia
pot. Pinti do N., zwraca się cokolwiek na płn.
wsch., i w Dorna-Kandreny, zlewa swe wody
do Dorny. Oprócz pot. Pinti zabiera z pr. brz.
jeszcze Piatrę, lzwor Gligli, Piatrę Dolną.
Długość biegu 18 kil. Służy do spławianią
drzewa. W dolinie tego strumienia górskiego,
pod Pojaną Niagrą, znajdują się obfite szezawy
żeleziste, znane pod nazwą Burkuta. Ich cie-
płota wynosi 1349 0. przy ciepł. pow. 79 C.;
wydają one 786 funtów wied. wody na godzi-
nę. Na ścianach zdrojów osadza się żelazo.

Negustina, ob. /Vegostyna.
Nehiwci (rus.), ob. Wiegowce,
Nehmen Gross i Klein (niem.), os. i fol. nad

jez. t. n., pow. morąski, st, p. Zalewo, przy
bitym trakcie z Zalewa do Seegerswalde.
Nehne (niem.), prawy dopływ Pregla; po-

wstaje między wsią Gr. Peremtienen i leśn. Kl.
Peremtienen w pow. labiewskim: pod Dame-
rau wpada do niego mała struga Ring. Potem
płynie N. dalej koło wsi Nehne i uchodzi pod
Taplacken, w pow. welawskim, do Pregla.

Nehne (niem.), wś nad rz. tej samej nazwy,
pow. welawski, st. p. Taplącken, okr. uz,

stanu cywil. Parnehnen,

Nehnis Abbau (niem.), wyb., pow. wy-
strucki, st. p, Wystruć,

Nehrasze, w dok. Nekrasze, wś nad bezim,
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dopł. [rpenia, pow. kijowski, na wsch. od Ja-
snohorodki, o 4 w. od wsi Muzycze (par. pra-
wosł.), 206 mk. W 1820 r. sprzedana przez
hr. Izabelę Leduchowską urzęd. Noskowowi,
sukcesorowie którego posiadają dotychczas
część wsi, pozostałą zaś część sprzedali urzęd.
Kaleniusowi i Sochańskiemu. W 1865 r. mieli
w N.: Kalenius 367 dz., Nosacz-Noskowowie
283 dz. i Pawołocki 192 dz. Por. Arch. J. Z.
R., cz. VI, t. 2: 48, 177. J. Krz,

Nehre, rzka, ob. Strażka.
Nehrebowka, wś, pow. radomyski, na płd.-

wsch. od Radomyśla, przy b. dr, poczt, rado-
myskiej, o 8 w. od Zabiełocza, 200 mk,,
w tem 100 prawosł., 72 kat. i 28 żyd.: wła-
sność Sikstela. Zasługuje na uwagę wał, za-
czynajacy się około stawu, wysoki na 8 a sze-
roki na 6 saż.; po obu jego stronach znajduje
się rów, głęboki do 2 a szeroki do 1'/, saż.
Wał ten przechodzi lasem do uroczyska
Chomówki, przerywa się potem na wiorstę
przy wsi Zabiełockiej Hucie, zaczyna znowu
w pobliżu uroczyska Hruzdowa i kończy przy
uroczysku Sobolówce, Obrośnięty jest stare-

mi drzewami. Por. Arch. J. Z. R, cz. 1,
t. 4: 642. J. Kre.

Nehring, ob. Mierzeja.
Nehringen (niem.), dobra ryc. w Pomera-

nii, pow. Grimmen, st. p. Tribsees.
Nehringswalde, dom., pow. wrzesiński,

889 mr. rozl., 6 dm., 103 mk., 6ew., 97 kat,
47 analf. Poczta, tel., st. kol. żel. we Wrze:
śni, gość. o 4 klm, M, St.
Nehrung (niem.), ob. Wierzeja,

_ Nehrung 1.) Friscze (niem.), ob. Mierzeja
fryska. 2.) N. Kurische, ob. Kurońska Mierzeja.

Nehrungscher Weg (niem.), wybudowa-
nia nad Wisłą. Należy tu cała grupa pod na-

_ zwami: Stary dwór, Kalkofen, Graensekrug,
Stagnetergraben i Weishoff, Wszystkie wcho-
dzą w skład wsi Strohteich i zamieszkane są
przez flisaków i robotników. Zatrzymują się

tu tratwy i berlinki ze zbożem, które tu
przerabiają, Kś, Fr

Nehrybka, wś, pow. przemyski, 4 klm, na
płd -wsch. od sądu pow., urz. poczt., st. kol. i
tel. w Przemyślu. Na płn. leży Sielec, na
płn.-wsch. Krowniki, na wsch. Łuczyce i Ro-
zubowice, na płd. Hermanowice, na zach, Pi-
kulice i Podgórze (przedmieście Przemyśla).
Wschodnią część wsi przepływa Wiar, do-
pływ Sanu, tworząc na znacznej przestrzeni
grąnicę i przybierając w obrębie wsi od lew.
brzegu znaczniejszy dopływ od Pikulie. W do-
linie tego potoku leżą zabudowania wiejskie.
Srednie wzniesienie obszaru wynosi 210 m.

_ Przez wieś idzie kolej galicyjsko-węgierska i
gościniec przemysko-dobromilski. Włas, więk,

- ma roli or. 261, łąk i ogr, 44, past. 4 mr.; wł.
mn. roli or, 534, łąk i ogr. 39, past. 103 mr.  
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W r. 1880 było 610 mk. w gminie, 141 na
obsz. dwor., między nimi 15 obrz. rz.-kat.
Par. rz.-kat, w Przemyślu, gr.-kat. w miejscu,
dek. i dyec. przemyska, Do tej par. należą
Pikulice i Sielec. We wsi jest cerkiew i szko-
ła etat, 1-kl, Za czasów Rzpltej należała N.
do dóbr koronnych, do sstwa przemyskiego.
W dokumencie wydanym w r. 1389, którym
Władysław Jagiełło nadał Przemyślowi pra-
wo magdeburskie i 100łanów frankońskich
(A.G. Z., t. 5, str. 28—25) zowie się wieś
„„Nehrzebka”*. Szematyzm gr.-kat. dyec, prze-
myskiej z r. 1879 str. 61 i 62 podaje nastę-
pujące szczegóły: ,,Nehrybka sedet in jure
ruthenieo, unus est Thiwon seu Landwoyń,
habent agros posrebrne, habent libertatem in
sylvis versus Hermanowice et versus Prał-
kowce. Sunt in hac villa Nobiles tres, qui
habent agros proprios et nullam penitus da-
tiam dant. Pop est in hac villa, synagoga Ru-
thenica, ad quam Pop habet laneum medium
agri, habet quoque prata, in aequali mensura
cum aliis hominibus, et tantum contributionem
regalem solvit, per unum florenum et pro ad-
ventu Regio juvencam dat (Arch. Premisl.
Ne 293. Regestrum Proventuum (apitaneatns
Premisl. anni 1542, pag. 41). Wasko inter eos
ditior habet cmetones suos tres, qui ei ser-
viunt, habet molendinum. (A. 1756, Archiv.
Premisl. Tom. 415, pag. 422). Venerabilis An-
czakowski, Parochus villae Nehrybka, pag.
417. Joannes Anczakowski Keclesiae ritus
grae. unitorum Nehrebecensis Parochus, pro-
duxit privilegium serenissimi Michaelis regis
super Poponatum in eadem villa Nehrybka,
veneralibus Stefano et Theodoro et Joanni fi-
liis, in juribus generalibus ad Poponatum eo0-
rum servientem, in Capitaneatibus Premislien.
et Medicensi existentibus, circa jura eorum,
conservando, ex antiquo eirca privilegia eis-
dem cum agris et pascuis, pratis et piscinis et
liberą incesione in sylvis capitanealibus in
necessitates eorum domesticas ac aedifieia,
cerevisiae pro usu suo domesfico coctione, cum
omnibus libertatibus ab omnibus datiis, sta-
tionibus, stipendiis, censibus, contributioni-
bus, subsidiis charitativis et fumalibus, ac con-
tributionibus ad communitatem spectantibus,
aliisque exactionibus contributionibus et one-
ribus. Varsaviae 12 Febr. 1672 collatum, ad
actą castri Premisl. fer. Gta in erastino f. 8.
Corpor. Chr. a. 1672 per oblatam porrectum p.
416. Communitas Nehrebcensis respondit: Pri-
vilegium Serenissimi Augusti II confirmatio-
nis privilegiotum Sereniss. Sigismundi II, Jo-
annis Casimiri, Michaelis Regum Poloniae,
quo privilegium injunctum est Bojaris Nehre-
becensibus, equitare cum literis in uno equo,
et vigore lustrationis, avenam dare ad Curiam
Bakonczyce''. Lu. Dz.
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Neida, ob. Nydeja,
Neidberg, przyległ. do Vogelsdorf, w pow.

lubańskim.
Neidchen, 1387 Nzdenchin, 1454 Neidcken

wś i folw., pow. strzeliński, par. ew. Grross-
> burg (Borek).

Neide (niem.), ob. Mada.
Neidenburg, ob, Wiborg.
Neides (niem,), dobra ryc. w Pomeranii,

pow. Greifenberg, st. p. Zitzmar, 54725 ha
obszaru; 5885 mrk, czystego dochodu.

Neidhardt, kol. i fol. do Langenau, pow.
szprotowski.
Neidims (niem.), ob. /Vajdymowo.
Neidmuehle 1.) młyn wodny w Nowej-

Wsi, pow. stynawski, 2.) N., młyn wodny,
do Polgsen należący, pow. wołowski.

Neidtkeim, (niem.), wś, pow. królewiecki, st.
p. Neuhausen, tamże urz, stanu cywilnego.
Neissbach Stary i Nowy (Alt i Neu), wś,

pow. bystrzycki, nad rz. Nissą, wypływającą
na płn. od wsi ze stoków Schnneebergu. Par,
kat. Sehoenfeld. W 1843 N. 4/ż miał 70 dm.,
343 mk., młyn, gorzelnią, piec wapienny, war-
sztaty tkackie. N.-Neu 60 dm., 259 mk, Do
N. należy kol. Hasengraben. Br, Oh,

Neisse (niem.), ob. /Vissa.
Neissmuehle, młyn wodny, należy do Mu-

żakowa, pow. rozborski.
Neitzkow (niem.), ob. Wieckowo.
Nejborn, Neu-Born, po łot. Janna-Koplawa,

wś w okr, iłłuksztańskim, (Kurlandya). Kościół
kat. Znal. św. Krzyża, wzniesiony 1859 przez
obyw. Juliana Siwiekiego, filialny elerneński.
Nejbrow, kol, pow. brzeski gub. grodz.,

par. ew. Nejdorf, 558 mk, ew. (w 1857 r.).
Nejdacka-Wola, niem. /Veudeckisch- Wolla,

według Kętrz. miejscowość w pow. suskim,
w spisach urzędowych nie zamieszczona.

Nejdak, niem. Neudeck, dobra ryc., pow.
suski, st. p. i par. ew. Kisielice 8*7 klm. odl.,
kat, Szwarcenowo, okr. urz, stanu cywiln, Łęg-
nowo; szkoła ew. w miejscu; 52 bud., 18 dm,,
272 mk., 18 kat., 259 ew. Obszar wynosi
600*3 ha: roli orn. i ogr. 28704 ha, łąk 118*08,
pastw. 27:96, boru 13776, nieuż. 21:35, wo-
dy 8'1l. Czysty dochód 6154 mrk, Właści-
ciel v. Hindenburg na Łęgnowie. Dawniej na-

* leżał N. do kapituły Pomezańskiej (ob. Oramer:
„„Gresch, des Bist. Pomesanien'', Marienwerder,
1885, str. 232). R. 1572 posiadają te dobra

bracia Stanisław, Franciszek, Jan i Kasper

Borowscy, oraz ich siostry Katarzyna i Kry-
styna Borowskie (ob. Kętrz. „O ludn. pol.*,
str. 201). Później mieszkali tu Białochowscy
(str. 208). Kś. Fr.

Nejdorf, kol., pow. brzeski gub. grodz.,

382 mk, ew., Holendrów, trudniących się rol-
nicwem, Par. ew. miała w 1857 r. 1118 dusz.

Nejdorf, wś włość. nad bezim. rzką, pow.  
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wilejski, w 2 okr. pol., o 58 w. od m, Wilej-
ki; 18 dm., 95 mk. |

Nejdyki, niem. Weuguth, wś, pow. suski, st.
p. Ząbrowo, par. kat. Iława, ew. Rycwałd,
szkoła Stradomno; ma 1074'53 mr. obszaru,
57 bud., 29 domów, 233 mk., 225 ewang,, 8
kat. Kś. Fr,
Nejmus al. Najmusy, niem. Neumuss, fol. do

Klonówki należący, pow. starogardzki, st. p.
Pelplin. W 1867 r. 73 mk. kat.; odl. od Klo-
nówki "/, mili.
Nekienen al. Nekieknen. (niem.), wś, pow. we-

lawski, st. p. Iława nad Preglem, okr. urz.
stanu cywiln. Gruenlinde, urz. stanu cywiln.
Poppendorf.
Nekistern (niem.) al. MNackystern, dobra,

dziś pod tą nazwą już nie istniejące, pod Do-
brem mstem, w pow. licbarskim, na Warmii.
R. 1376 oznacza biskup Henryk III dokładnie
ich granice, bo zachodziły często spory, „prop-
ter quas etiam homicidia et alia mala contige-
runt' między miastem a pruskimi właścicie-
lami tych dóbr, które wówczas posiadali bracia
Teduekei Tomasz, bracia Grasutthe i Sanyo-
me, bracia Wopole i Maciej i Nodawe i Hen-
ryk. Następuje dokładny opis granie, ciągną-
cych się od Łyny do Schoenwiese, ztamtąd do
Heidemuehle i ztąd znów do Łyny. Dobra te
nadał był nasz poprzednik Henryk, poprzed-
nikom obecnych właścicieli, na prawie chełm,,
wraz z mniejszem sądownictwem. Za to mieli
służyć na jednym zbrujnym koniu na każde
zawołanie, od każdego pługa zaś mieli płacić
1 korz. pszenicy i tyleż żyta, a od każdego ra-
dła korzec pszenicy, a na uznanie naszego
zwierzchnietwa 1 f. wosku wartości Ż grzy-
wien i 6 denarów na św. Marcin. Datum in
Heilsberg (ob. Cod. dipl. Warm., IL[, str. 17=
18). R. 14Ł8 posiadali te dobra Wawrzyniec,
Jam i Herman de Nackystern (ob, tamże, str,
534). K;, Fr.
Nekla 1.) wśifol., pow. bydgoski. Fol.

ma 1822 mr. rozl.; 2 miejse.: a) wś, b). fol.;
12 dm., 145 mk,, 31ew., 114 kat., 29 analf.
Poczta, tel. i st, kol. żel. w Maksymilianowie
o 4 klm., st. kol. w Kotomierzu o 8 klm, od
Bydgoszczy o 100 klm., gośe. o 4 klm. 2.) N.
wś, pow. średzki, 61 dm., 701 mk., 225 ew.,
428 kat., 48 żydów, 170 analf. Kościół kat.
paraf, nal. do dek, kostrzyńskiego. Poezta i

gośe. na miejscu, tel. i st. kol. żel. we Wrześ-

nio ll klm. 3,) N., olędry, 2 miejsc.: a) N,,
olędry, b) Wygoda, karczma; 51 dm., 484

mk., 392 ew., 92 kat., 193 analf. 4.) N., dom.
i gm.; dom, z folw. Altanią, Rajmundowem,
Stroszkami i Starczanowem, ma 8742 mr. rozl.
Gm. skłąda się z 3 miejse.: a) N., dom. i fol. b)
Rajmundowa i c) Stroszek; gm. ma 14 dm.,

362 mk., 29 ew..333 kat., 113 analf, Wła-
sność Teodora ŹZółtowskiego, N.w XVI w.
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była wsią. Według regest. poborow. z 1578
r. N. w par. Neklia, własn. Janusza Grudziń-
kiego, kaszt. krzywińskiego, miała 3 osadn,
i | zagrod., 1 komorn., 1 kraw. (Pawiński,
Wielkop., t. I, str. 207). W XVIIi XVIII w,
N. była miasteczkiem. Data założenia kościo-
ła nieznana, istniał zaś już w pierwszej poło-
wie XVI w., gdyż Liber. benef. z r. 1510
o nim wspomina. Pierwotnie był drewniany,
kolacy: Mikołaja Zdzychowskiego, podczasze-
go kaliskiego. W r. 1749 Franciszek Odro-
wąż Wilkoński, kasztelan krzywiński, ów-
czesny dziedzic N., wystawił nowy kościół
w połowie XVIII w. Z dawniejszych pamią-
tek kościół tylko zawiera portret Okęckiego,
bisk. poznańskiego, i Jana Lemańskiego, pleba-
na nakielskiego. W księdze chrztów pod r.
1703 znajduje się metryka Stanisława Ska-
ławskiego, syna Franciszka Skaławskiego,
podczaszego poznańskiego, którego podawał
do chrztu Stanisław Leszczyński, natenczas
wojewoda poznański, z Anną Leszczyńską,
podskarbiną w. koronną. N. par., dek, ko-
strzyński, 1212 dusz (1873 r.). M. St.

_ Nekrasowski ostrów, uroczysko około
msta Hostomla, pow. kijowski, niegdyś majęt-
ność dominikańskiego konwentu w Kijowie,

Nekrasza, wś, pow. żytomierski, na płd.-
wsch. od Trokowicz.

Nekraże, wś, pow. wilejski, ob. Widew-
szczyzna,
Nektainen, ob. Nectainen,
Nekuda, rzeczka w pow. czerkaskim, na-

zwana z tego powodu, że zacząwszy się na
jednym końcu wsi Burt, wpada na dru-
gim do małego jeziorka, niemającego odpły-
wu. EB. R.
Nelamischken (niem.), wś na Litwie prusk.,

pow. tylżycki, st. p. i okr. urz. stanu cywiln.
Szameitkehmen, urz, stanu cywiln. Heydeberg,
Nelberg (niem.), ob. Wielbark.
Neledew, wś i młyn, pow, hrubieszowski,

gm, Moniatycze, par. Trzeszczany, odl. 6 w.
od Hrubieszowa. Posiada młyn wodny i po-
kłady torfu; fol. wś N. rozl. mr. 2159: gr. orn.
i ogr. mr. 945, łąk mr. 340, pastw. mr. 2, la-
su mr. 834, nieuż. i place mr. 39; bud. mur. 4,
z drzewa 47. WŚN. lit, Ai lit, B. os. 60,
z gr. mr. 342

Nelep (niem.), dobra ryc. w Pomeranii,
pow. Schivelbein, odl. od msta pow. 8*5 klm.,
tamże najbliższa st. p.

Nelewiec, według Kętrz. miejscowość w pow.
świeckim, w spisach urzęd. nie zamieszczona.

Nelisz, ob. Nielisz.
Nelaba, dawna nazwa, ob. Nibau,
Neluda, jezioro w pow. szawelskim, ob.

Dyrwiany,
Nemcowcee, ob, Kapi-Nemcowce.  

Nemecka Lupcsa al. Ndmet-Lipcse, ob.
Lupcza Niemiecka,

Nemeczyńce al. Niemeczyńce, wś u źródeł
str, Bołocisty, dopływu Smotrycza, pow. pros-
kurowski, gm, i par. kat. Fulsztyn (o 4 w.),
o 16 w. od Proskurowa a 12 w. od Czarnego
Ostrowia, przy drodze z Fulsztyna do Klim-
kowiec, 148 osad, 740 mk.,, ziemi włośe. 830
dzies., ziemi dworskiej, należącej do Czuwa-
szów 470 dzies., Szaszkiewiczów 290 dzies.,
Ostrowickiego 37 dzies. Dawniej własność
Grabińskich, Grocholskich i Niedźwiedzkich.
Cerkiew par. pod wezw. św. Dymitra, posiada
41 dzies. ziemi; paraf, wraz z Rezolińcami,
1230 wiernych. Dr. M,
Nemenka, w dokum, Rośka Nemińska, rzecz-

ka w pow. lipowieckim, dopł, rz. $obu, ucho-
dzi pod wsią Nemenką, LE. R.
Nemenka, wś przy ujściu rzki t. n. do $o-

bu, pow. lipowiecki, 734 mk., w tej liczbie 31
kat.; cerkiew Pokrowska drewniana, wzniesio-
na w 1742 r., posiada 58 dzies. ziemi. N. wła-
ściwie można uważać za płd,-wsch przedmie-
ście mka Lipiec, od którego oddzieloną jest
niewielką polaną.

Nemericzany, ob. Nemeryczeny.
Nemeryczeny, Nemericzany al. Nimiriczeny,

część wsi Boszaniec, pow. suczaąwski; komora
celna. Dla uzupełnienia opisu wsi Boszańce
dodajemy następne daty: obszar B, liczy 6840
ha, 84 ar., 54 m. kw.; dm, 823, mk. 3966, t. j.
1961 mężcz., 2005 kob., według obl. z r. 1869,
a według obl, z r. 1880 było na obsz. dworsk.
118 mk., włośc, 3969 mk., razem 4087 mk.
Ma par. gr.-nieunicką w miejscu. Cerkiew
drewniana p. w. św. Grzegorza, zbudowana
r. 1774 przez Boszańczan. Par. ta liczy rodzin
gr.-nieun. 791 czyli 3860 (1951 mężez., 1909
kob.) dusz. Dzieci obowiązanych do uczęszcza-
nią do szkoły 361, t. j. 162 chł., 199 dz.; u-
częszcza zaś do miejscowej szkoły jednoklaso-
wej 84 (ob. szem. duch. dyec, gr. or. zr.
1885). Rz.-kat. dusz 31 (1885 r.), par. łac.
w Suczawie. Gr.-katolicy, których liczba do-
chodzi do 200, mają swą par. również w Sucza-
wie. St. p. w miejscu, Właścicielami są
spadkobiercy ks. Michała Sturdzy i Leibuka
Barber. Br. G.
Nemes (węg.), znaczy „szlachecki*.

Nemes-Ludrova (węg.), ob. Zudrowa,
Nemeszany, węg. Nemessón, wieś słow.,

w hr. spiskiem (Węgry), pow. lewocki, w
dystrykcie kapituły spiskiej (Szepes-hely),
na zachód od Spiskiego Zamku czyli Podhradu
(Kirchdrauf), przy gościńcu do Lewoczy, po
połudn. jego stronie, Wzniesienie 482 m.
Obszar obejmuje 697 kwadr. sążni katastr.;
dm. 44, mk. 238 (1880 r.). Należy do par.
łąć, w Spiskiej Kapitule. Według szem,
dyec. spiskiej z r. 1878 było tu dusz rz.-kat,



207, nieun, 21, żyd. 7, razem 235. Sąd pow.
w lewoczy, st, p. Podhrad. Br. G.
Nemet (węg.), znaczy „niemiecki.*
Nemeth Jakub-Vagas, ob. Jakubowjani.
Nemiacz, ob. Niemiace.
Nemija, rzeka i wś, w pow. mohylowskim,

ob. Niemtja,

Nemilnia, uroczysko pod siołem Hady-
czew, pow. homelski, cegielnia, wyrabiająca
rocznie do 30,000 sztuk cegły.

Nemireńce, wś, u źródeł rzki Hopczycy,
pow. berdyczowski; część wsi leżąca na dol-
nym biegu rzeczki i oddzielona jarem nazywa
się Kniażykami. W N.jest 774 mk. i 2860
dzies. ziemi, w Kniażykach 501 mk. i 1964
dz. ziemi. W 1741 r. było w N. 26 osad,
w Kniażykach 40 osad. Cerkiew p. w. Pod-
wyższenia Krzyża, murowana, wzniesiona w
1827 r. przez właściciela Abramowicza. O. po-
przedniej cerkwi mówi wizyt. dziekana pohre-
byszczańskiego z 1741 i 1746 r., że jest „dre-
wniana, z trzema wierzchami, gontem pobita,
cmentarz częstokołem ogrodzony, dzwonnica
nad babińcem z 4 dzwonkami,.* W Kniaży-
kach była oddzielna cerkiew, wzniesiona w
1790 r. zokrąglaków dębowych przy księ-

dzu Michale Demidowiczu. Zamknięta w koń-
cu zeszłego wiekn. W zeszłym stuleciu N.
należały do dóbr ks, Lubomirskich, potem do
Jana Sanguszki, w 1798 r. kupione przez Jó-
zefa Abramowicza, pozostają w jego rodzie.

Nemirówka al. Vemirów, wś, pow. owru-
eki, na płd.-wschód od m. Noryńska; ob.
Arch. J. Z. R., cz. III, t. 8: 474; cz. VI, t. I,

dodat.: 207.

Nemitz (niem.), dobra ryc. ze st. p. w Po-
meranii, pow. kamieński, 15 klm. na połud.
wschód od Kamienia, 316 mk. ew. Poczta

idzie z Kamienia przez N. do Guelzow. N.
ma 363:74 ha obszaru; 5932'41 mrk, czystego
dochodu. Kś. Fr.

Nemitz (niem.), w dok, MWemce, Memecz,

dobra ryc. ze st. p, w Pomeranii, pow. sła-
wiński, na lew. brzegu rz. Grabow, u stóp
góry Heidberg, 100 metr. wysokiej, przy bi-
tym trakcie z Koszalina do Słupska, 20 klm.
na płn.-wschód od Koszalina. Dobra mają ży-
zną glebę, duże lasy i znaczne pokłady torfo-
we. W 1877 było r. 268 mk. ewang., cegielnia,

przędzalnia młyn i tartak. Ozdobą dóbr jest
piękny park ze zwierzyńcem, mieszczącym
liczne stada jeleni i damielów. Obszar dóbr
wynosi 942'91 ha i to 411 roli orn. iogr.,
129:19 łąk, 88-03 pastw., 311'13 lasu, 3'56
wody. Czysty dochód z gruntu 9994 mrk,
Okr. urz, stanu cywiln. Soldekow. Ztąd
idzie poczta jednokonna do Carwitz. N. są

bardzo starą osadą. Już r. 1250 poświadcza
Szczepan z N. stolnik (dapifer), że patronat

y
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nad kośc. w N., nadał klasztorowi bukowskie-
mu (ob. Perlbach, Pom, Urk. B., str. 114.).
R. 1267 podaje bisk. kamieński Herman do
wiadomości, że na prośby opata bukowskiego
rekoncyliował kość. w N. i że do parafii tu-
tejszej mają należeć wsie następ.: N. i Bartho-
lin (dziś Bartlin), które dawniej jednę wś
tworzyły, dalej Solchowe (Soldekow), Bor-
howe (Borkow), Lechowe (Leickow), Sira-
cowe (Zirchow), Cusitz (Kuhtz) i Pankonin
(Panknin); mieszkańcy tych wsi mają prob.
w N. dawać mesznego od każdego radła
(de quolibet unco) 2 miary (duas mensu-
ras, quae pochowe dicuntur Slavice), 1 ży-
ta 1 iowsa. Datum in Zyrauen (ob, tam-
że, str. 188). R. 1268 potwierdza książe
pomorski Wracisław klasztorowi bukowskie-
mu wszystkie posiadłości, także patronat
nad kośc. w N. i 4 wł. tamże jako i
dziesięciny ztąd (str. 191. Datumin Gredanck).
Toż samo czyni r. 1269 książę Mestwin (str.
195), ar. 1271 książę Wisław na Rugii (str.
201i222.). Dokładny opis granie zawiera
dok, wystawiony przez Mestwina r. 1275
(str. 227.). R. 1277 nadaje książę Mestwin
rycerzowi swojemu Mirosławowi (dicto Ros-
warouiz) Strzelno na półnoe od Słupska i do-
staje zato N. (Nemce) pod Sławnem. Actum
in Slupzk (str. 244). R.1308 potwierdzają
margrabiowie brandenburscy Otto i Walde-
mar klasztorowi bukowskiemu wszystkie po-
siadłości, także N. Actum juxta lacum Chlop
(według Perlbacha nad jez. raduńskiem, str.
586). Ks. Fr.
Nemmersdorf, niem., 1.) wś, pow. gąbiń-

ski. Posiada kościół paraf. ewang, ist, p.
Leży w uroczej dolinie Węgorapii, wijącej się
wśród spadzistych, borami okolonych brzegów,
Odl. 11 klm. na płd.-zach. od m. pow., przy
trakcie gąbińsko-darkiejmskim. Gleba żyzna.
W 1878 r. 479 mk. Trudnią się rolnictwem, -
hodowlą bydła i koni. Zboże, wełnę i okowi-
tę wywożą ztąd do Królewca i Gąbina, ztam-
tąd zaś sprowadzają towary kolonialne, W po-
bliżu znajduje się cmentarzysko przedhisto-
ryczne, góra zamkowa (Schlossberg) i ślady
starej osady nawodnej, Poczta osobowa do-
chodzi z Grąbina przez N. do Węgoborka. W
1877 r. nadeszło do tutejszej poczty 30,700 li-
stowych przesyłek, wysłano zaś 16,260. Tu-
tejszy okr. urz. stann cywiln. miał w 1880 r.
1855 dusz. Tutejszy kościół ew. został zbu-
dowany 1589 r. 2.) N. al. Moskau, majątek

chełm. z dwoma folw., tamże, zawiera 46661
ha roli orn. i ogr, 565 łąk, 24 pastw., 15
boru, 18:18 nieuż., 5'92 wody, razem 56461
ha; czysty dochód wynosi 3261 mrk. Jest
tu gorzelnia, browar i młyn; hodowla koni
wschodnio-fryskiej rasy. Kś. Fr.

Nemmin (niem.), dobra ryc. w Pomeranii,
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pow. szczecinkowski, st, p. Pielburg., st, kol.
Eulenburg,

_  Nemmuns, litewska nazwa Niemenka (ob.).
-__ Nemondje al, Vemonge (niem.), fol. fiskal-
ny, pow. ragnecki, st. p. Ragneta, ma 1 ha
roli orn. i ogr., 44:11 łąk, 105:07 past., 29:38
boru, 8'10 nieuż., razem 187:66 ha; czysty
dochód wynosi 4207 mrk,
Nemonien (niem.), wś, nadleśn. irz., ob.

Niemenica, :
Nemonin, rz., zwana jest także Dauchne a

na wierzchowinie Argiel, uchodzi do Zatoki
Kurońskiej. Dopływy jej są: Budup z Ose-
atem, na wierzchowinie także Budup zwany,
następnie Ossa. W. Pol.
Nemoroż, rzeczka w pow. zwinogródzkim,

bierze początek pod wsią Wodianiki, mija Me-
zynówkę i pod wsią Nemoroż wpada do Ty-
kicza Gmiłego.
Nemoroż, wś przy ujściu rzki Nemoroż do

Tykicza Gniłego, pow. zwinogródzki, w 2
okr. pol. (Kalnibłoto), par. kat, Zwinogródka
(o 5w.), 1300 mk., 2214 dzies, ziemi; cer-
kiew drewniana św. Mikołaja, wzniesiona w
1722 r. Wieś ta należała dawniej do sstwa
korsuńskiego i zwinogródzkiego, później wła-
sność Madejskich i Monasterskich, od których
w 1882 r. kupiona za 200,000 rub. as, przez
gen. Longina Rotha, po jego śmierci przeszła
na własność jego żony. Obecnie miasto Zwi-
nogródka ma zamiar zakupić dobra N., grani-
czące z gruntami miejskiemi. Podług wizyt.
dziekana korsuńskiego z 1741 r. było wN.
50 osad. J, Kre,

Nemrin, fol. do dóbr Neu-Collatz należący,
pow. białogrodzki, na Pomorzu niemieckiem,

Nemritten (niem,), wś, pow. świętosiekier-
ski, st. p. Zinten, okr, urz, stanu cywiln.
Kukehnen.
Nemyliw (rus.), ob. Viemiłów.
Nemylnia, wś, pow. nowogradwołyński,

gm. Chulsk, 129 dusz włośc, ziemi włośc,
1119 dzies, Należy do dóbr chulskich, wła-
sność ks. Jabłonowskiej, z domu Tyszkiewi-
czówny. L. R.
Nemyriw (rus,), ob. Niemirów.
INen.., ob. Nę...
Nenadiwskie Hutysko (rus.), ob. Złucisko

Nienadowskie.
Nenadowa, ob. Nienadowa,
Nenadycha, wś nad bezim dopł. rz, Mo-

łoczny, pow. taraszczański, o 3 w. od m. Pia-
 tyhor, ma 1263 mk. pł. ob. i2226 dzies.
Niegdyś wchodziła w skład klucza Tetijow-
skiego i należała z kolei do ks. Sanguszków,
Denhoffów, Leduchowskich i Ostrowskich, któ-
rzy sprzedali ją Ignacemu Sarneckiemu, a od
tego drogą kupna przeszła na własność Fusta-
chego Iwanowskiego. Znajduje się tu cer.

_ kiew pod wezw, św. Michała, zbudowana jesz-  

Nen

cze za unii w 1746 r. Jest tu też kaplica ka-
tolicka. N. nazwaną została od osądczego
kozaka Nenady. Przed rzezią 1768 r. stał
w N.z wojskiem i trzymał ją w dzierżawie
oberszlejtenant Tomaszewski, Był to stary
żołnierz kresowy; dom w którym mieszkał,
zrzucony przed niedawnemi laty, stał tam
gdzie dęby na dziedzińcu domu dzisiejszego
właściciela. Włościanie nazywali go Besz-
teleman od oberszlejtenantą. Owoż niesie
tradycya, że w tym domu w sieniach zakopał
wielkie skarby, bo był skąpy i sporo pienię-
dzy uzbierał, Przed rzezią rzucił Nenadychę.
Potem ze swą brygadą konsystował tu bry-
gadyer Dzierżek „Tryusem* nazywany; trzy-
mał też w dzierżawie N. Dzisiejszy właściciel,
znany w literaturze pod pseud. E. Helleniu-
sza, wzniósł tu kształtny letni wiejski dom
i pięknym przyozdobił ogrodem. Wychowa-
niec niegdyś liceum krzemienieckiego, zgro-
mądził w swym domu cenną galeryę portre-
tów wybitniejszych profesorów tego nauko-
wego zakładu. E R.
Nendrupie, fol. pow. wyłkowyski, gm.

Wojtkobole, par. Grażyszki. W 1827 r. os.
rząd., I dm., 9 mk,

Nendry, wś, pow. rossieński, par, lalska.
Nendrya, jezioro i dobra, pow. nowoale-

ksandrowski, par. Dawgiele.
Nendrynie, wś nad rz. Szeszupą, pow. ma-

ryampolski, gm, Antonowo, par. Pilwiszki,
odl. od Maryampola w. 15, leży przy drodze
bitej z Maryampola do Pilwiszek, ma 56 dm,,
398 mk, i szkołę początkową ogólną. W 1827
roku było 20 dm., 183 mk.

Nendrynie, zaśc, rząd., pow. trocki, w 4
okr. pol., o 64 w. od Trok, 2 dm., 12 mk. kat,

Nendryniszki, wś, pow. maryampolski,
gm. Kwieciszki, par. Maryampol. Odl. od
Maryampola 5 w., ma 14 dm, lll mk. W
1827 r. było dm, 7, mk, 61.
_Nendzyn, mylnie wydrukowana nazwa za-
miast Mendrynie (t. VI, str. 147),
Nenkau (niem.), ob. Jasień,
Nenkauberg (niem.), fol. do Nynków nale-

żący, pow. gdański,
Nenkauerberg (niem.), wyb., ob, Jasień,
Nenkersdorf, wś i fol., pow, kożuchow-

ski, par. Bytom nad Odrą. W 1843r. 38
dm., 315 mk, (147 kat,), folwark i owczarnia,
Nenkowo, ob. Nynkowy.,
Nenndorff (niem.), wś, może dzisiejsze

Neuendorf, w pow. licbarskim. Według lustr,
z r. 1656 leżała w kameracie licbarskim i
obejmowała 36 włók, 12 gburów, | sołtysa,
była tui karczma, w której siedział sołtys,
czynszu płacili 211 flor. 11 gr. 12 fen., dalej
56 korcy owsa, 72 kur, 28 gęsi (ob. Zeitsch.
fuer d. Gresch. Ermlands, 1880 r., str, 287.).
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Nenndrinnen (niem.), fol., pow. wystrue:
ki, st. p. Bokellen.
Nennenburg, dobra w pow. tukumskim

(Kurlandya), mylnie, ob, Neuenburg.
Nenoksa, osada nad rz. t. n., pow. i gub.

archangielska, o 1177 w. od Petersburga a
18 od Archangielska, 1341 mk, 4 cerkwie,
szkoła paraf,, 10) warzelni soli, znanych już
w XV w, i dostarczających rocznie przeszło
25,000 pudów soli; stacya pocztowa.

Neobschuetz, 1278 r. Necwicz, 1300 Neco-
wicz, 1396 Nobeschicz, wś i fol., pow. ziębicki,
Kaplica ewang., szkoła ewang. W 1843r.
68 dm., 397 mk. (28 kat.), młyn wodny, go-
rzelnia, browar i owczarnia,
Neoforum (łac.), ob. Nowytarg.
Neo-Sandecia (łac.), ob Nowy Sącz.
Neparmitz (niem.), dobra ryc. na Rugii,

st. p. Poseritz.
Nepedówka, wś u źródeł rzki Widła, dopł.

Hujwy, pow. berdyczowski, par, Machnówka,
przy drodze z Białopola do Machnówki, o 10
w. od obu mczek, 90 dm, 846 mk. prawosł,,
7 kat, i 8 żydów, 1794 dzies. ziemi; cerkiew
drewniana pod wezw. św, Mikołaja, wzniesio-
na w 1786 r., posiada 47 dzies. ziemi. Wła-
sność Mazarakich.

Neplachowitz, wś, pow. opawski, na Szlą-
sku austr. dolnym, w księstwie opawskiem,
po zachodniej stronie gościńca opawsko-kar-
niowskiego, jakoteż drogi żel. opawsko-kar-
niowskiej, nad pot. Herliczką, który prze-
ciąwszy tak gościniec jak drogę żel., tuż za
nimi, na wsch. granicy gm, N, zlewa się do
Opy z lew. brzegu, Wzniesienie 291 m,
npm. -Z przys. Sadky al. Johannisfeld liczy
gm. N. mk. 722, z czego na Sadky przypada
114 (1880 r.) W miejseu kościół par. kat.
i szkoła ludowa. St. p. Skrochowice, sąd
pow. Opawa, Br. G.

Neple, wś, fol. i pałac nad rz, Bugiem,
przy ujściu rz. Krzny, pow. konstantynowski,
gm. Bohukały, par. Pratulin (wschod. obrz.
Neple), st. poczt. Terespol. W malowniczem
położeniu nad Bugiem, w stronie płn-zach. od
Brześcia litewskiego, o 21 w. od Janowa, po-
siadają cerkiew par. pounieką, kaplicę muro-
waną katolicką, pałac, park, cieplarnie, młyn
wodny, 39 dm., 234 mk. Cerkiew tutejsza
erygowana w 1686 r. przez Adama Skaszew-
skiego, obecna murowana z 1769 r., fundacyi
ówczesnych dziedziców Niemcewiczów, posia-
dała zbiór portretów tej rodziny. Kaplica
katolicka, w stylu gotyckim, wzniesiona zosta-
ła w 1829 r. Na początku bieżącego stulecia
przebywał tu często jako gość Julian Ursyn
Niemcewicz, o czem wspomina w swych „Po-
dróżach historycznych." Od Niemcewiczów
drogą spadku przeszły N. do Orzeszków. W
posagu wniosłą te dobra w dom Mierzejew-  
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skich Julia z Orzeszków 19 voto Niepokoj-
czycka, drugiemu małżonkowi swemu Kaliks- -
towi  Mierzejewskiemu, marszałkowi. Rył
on synem strażnika w. kor. i miał jedną sio-
strę Emilię za hr. Uruskim. N. zasłynęły
szeroko z chwilą gdy stały się siedzibą Kaliks-
ta Mierzejewskiego, posiadacza ogromnych
dóbr w pow. brzeskim, ciągnących się od
Brześcia aż do Prużany, i klucza Rudzkiego
na Polesiu litewskim. Założył on w N. głoś-
ną w całym kraju cieplarnią, złożoną z 4000
krzewów, przeważnie olbrzymich kamelii, któ-
rych hodowli oddawał się z zamiłowaniem.
Część zbioru zakupił on na sprzedaży po zmar-
łym królu saskim i takową końmi z Drezna
do N. sprowadził, Założył on również spe-
cyalną ananasarnią, zwierzyniec, w którym
znajdowały się żubry z puszczy Białowiez-
kiej i daniele oraz prowadzona była hodowla
bażantów. Pałac murowany otoczony był
w półkole amfiteatrem, w którym mieściły się
kwiaty, Dawniejszy pałac, z wieloma pamiąt-
kami, zgorzał w r. 1854. W kaplicy spoczy-
wają zwłoki Kaliksta Mierzejewskiego i syna
jego Aleksandra, jedynaka, zgasłego w 15 r.
życia w skutek wypadku na polowaniu. W
N. dwukrotnie gościł cesarz Aleksander I, dla
którego Mierzejewski zbudował okazały pa-
wilon murowany z okien, którego otwierał się
widok na okolicę, miasto Brześć i fortecę. Do
dziś dnia znajduje się na tej budowli tablica
marmurowa z francuzkim napisem, przypomi-
nającym pobyt monarszy. Wszystkie te bu-
dynki były stawiane według planów Franci-
szka Jaszezołda. N. w 1861 r. sprzedane zo-
stały przez wdowę po Mierzejewskim gene-
rałowi Korniłowiez, następnie przeszły na
własność Rudnickiego a obecnie są w posia-
daniu gen. Kierbedzia, Pałac przerobiono,
amfiteatr zniesiono, pawilon przebudowano,
najpyszniejsze drzewa wycięto. N. straciły
obecnie swój poprzedni charakter. Ze sławnej
oranżeryi pozostały tylko szczątki, zaledwie
1000 drzew kameliowych, przechowanych w
złymstanie. Dobra N., złożone z fol. N. z wsia-
mi: N., Samowicze, i Kużawka rozl. mr. 969:
gr. or. i ogr. mr, 375, łąk mr. 115, past. mr.
38, wody mr, 34, lasu mr. 388, zarośli mr.
16, nieuż. i place mr. 8; bud. mur. 15, z drze-
wa 18; płodozmian 6-polowy. Wieś N. os,
26, z gr. mr. 390, wś Samowicze os, 18, z gr.
mr. 3009, wś Kużawka os, 18, z gr. mr. 350.

Neplecken (niem.), wś ileśn., pow. rybae:
ki, st, p. Powayen, okr. urz, stanu ceywiln,
Kallen,

Nepelokontz, ob. Wiepołokowce.
Nepomucenów al. Nepomucynów, wś, pow,

rawski, gm.i par. Budziszewice, odl. 25 w. od
Rawy, a 9 w. od Budziszewie. Ma szkołę po-
czątkową ogólną, 14 dm., 124 mk, ziemi
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 włośc. 132 mr.
mk, 47.
Nepomucenówka, wś, pow. nowogradwo-

łyński, gm. kurneńska, 35 dusz włościan, ziemi
włośc. 119 dzies, Należała niegdyś do dóbr
Sokołowskich hr. Ilińskich, obecnie ma kilku
właścicieli. L. R.
„.Nepomucenowo 1.) al. Nepomucynowo, fol.,

pow. poznański, | dm., 10) mk., należy do dom.
i gm. Grołęczewo (ob.). 2.) Ń., osada, pow.
krotoszyński, 19 dm., 113 mk., należy do gm.
i dom. Kromolice (ob.).

Neposolowitz (niem.), ob. Wiepoczołowice.
Neppertlauken (niem.),'wś na Litwie prusk.,

pow. tylżycki, st. p. Willkischken. Tutejszy
okr. urz, stanu cywiln. miał 1880 r. 1352 mk.

Nepro, zaśc, pow. święciański, w 4 okr,
pol., gm. Dubotówka, okr. wiejski Tupal-

_szczyzna, o 10 w. od gm., 4 dusze rewiz.
Nepromacha, mogiła w pobliżu wsi Kalni-

ka, pow. lipowiecki,
Nepryszka, rzeczka, ob. Niepryska,
Nepzin (niem.), dobra ryc. w Pomeranii,

pow. gryfijski,st.p. Zuessow,
Ner, w dok. Nyr, Mfr, rzeka, bierze począ-

tek na łódzko-zgierskiem płaskowzgórzu (800
do 950 st. wznies.), pokrytem niegdyś przez
obszerne lasy. Żródła N. mieszczą się w la-
sach wsi Wiskitna (pow. łódzki),na wschód od
Rzgowa, w pobliżu źródeł Wolborki i o kilka
mił na płd. od źródeł Bzury, której początek
dają wody leśne tegoż płaskowzgórza. Po-
wstrzymane, przez zastępującą im drogę pół:
nocną część wyżyny, w swym biegu ku pół-
nocy, rzeki te zwracają się w przeciwnych
kierunkach, Bzura ku wschodowi, N. ku zacho-
dowi północnemu. N, wchodzi w pow. łaski
istanowi granicę od pow. łódzkiego, płynie
pod Lutomierskiem i Kazimierzem, za wsią
Małyń odgranicza pow, sieradzki od łęczyckie.
go, wchodzi na obszar pow łęczyckiego, pły-
nie pod Poddębicami, Grostkowem w kierunku
płd.-wsch. Tu zbliża się dolina N. do doliny
Bzury tak, że niewielka przestrzeń i bardzo
niewyraźna linia działu wodnego oddziela oba
dorzecza, co pozwala przypuszczać, iż N. zle-
wał kiedyś swe wody do Bzury w okolicy Łę-
czycy. Obecnie po za wsią Parski zwraca się
ku zachodowi, zakreślając łuk na granicy pow.
tureckiego i łęczyckiego, po za Zbylezycami
wchodzi w pow. kolski, płynie pod Dąbiem i
po za Rzuchowem wpada z praw, brzegu do
Warty. Długość biegu podawaną bywa roz-
maicie, przez jednych na 78 a przez innych na
100 do 105 w. Dopływy N. z prawego brze-
gu są: Łódka (pod Zabicami), Bałdówka i Gni-
da (pod Lisieami); z lewego brzegu: Dobrzyn-
ka (pod Prusinowicami), strumień bezimienny
iPisiąa. Niskie brzegi rzeki sprowadzają czę-
ste wylewy, zątapiające nadbrzeżne roleiłą-

W 1827 r. było dm. 10,
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ki i utrudniające osuszenie rozległych mo-
kradli. Wskutek tego posiadacze nadrzecz-
nych folwarków wraz z włościanami przyle-
głych wsi, zawiązali w 1881 r. komitet dla
dokonania wspólnymi siłami regulacyi koryta
i osuszenia mokradli nadbrzeżnych. Zakupio-
no w tym celu młym pod Chełmnem dla znie-
sienia takowego i zamierzono osuszyć około
4000 mr. łąk, kosztem 54000 rs. O postępie
tych robót nie posiadamy wiadomości. Te
błotniste a pierwotnie i lesiste brzegi były
niegdyś siedliskiem bobrów, jak o tem świad-
czy przywilej, którym w 1238 r. Bolesław,
ks. sieradzki, nadaje cystersom sulejowskim
„aquam de Baldrieow (Bałdrzychów) que
Nyr vocitur, cum castoribus in utraque ripa
manentibus* w obrębie od kępy na rzece, aż

do Bałdrzychowa (Kod. dypl. Muczk: Raz. I:
38/7). Później rz. Ner stanowiła granicę woj.
sieradzkiego i łęczyckiego. Br, Ch.

Ner, w Lib. Ben. Łask. Nyr, wś i fol nad
rz. Ner, pow. łęczycki, gm. Gostków, par.
Wartkowice, odl. od Łęczycy 16 w.; wś ma
27 dm., 161 mk.; fol. 5 dm., 6 mk. W 1827 r.
16 dm., 179 mk. Według Lib. Ben. Łask,
grunta folwarczne szlacheckie dawały dziesię-
cinę plebanowi w Wartkowicach, kmiece zaś

kolendę tylko, po miarze zboża z łanu, dziesię-
cinę zaś kanonii i prebendzie uniejcwskiej (L,
368). Wartość tej ostatniej dochodziłą dwóch
grzywien (I, 350). Ztąd owa prebenda i ka-
nonia nosiły nazwę Nyr. Według regestr.
poborow.z 1511 i 1518, wś Ner, w par. Wart-
kowicze, miała 38 łany'i 7 kolon, (Pawiński,
Wielk., II, 234). Obecnie fol. N. z wsią Ner,
Zarada i Kłódno rozl. mr, 1082: gr. or. i ogr.
mr, 413, łąk mr, 119, pastw. mr. 120, lasu mr.
408, nieuż. i place mr, 27; bud. mur. 10,
z drzewa 6; płodozmian 7? polowy. WŚN.
os. 32, z gr. mr. Ż1I, wś Zawada os, 8, z gr.
mr. 181; wieś Kłódno osad 16, z gruntem
mr. 145, Br. Ch.

Neraż, wś, pow. dzisieński, w 2 okr. pol.,
gm. Bohiń, okr. więjski Czerniewicze, o 5 w.
od gminy, 20 dusz rewiz. A. K. Ł.

Nerbekiten, ob Norkśtten.
Nebreliszki (? czy nie Wierbieliszki), wś,

pow. trocki, w 3 okr. pol., gm. i okr. wiejski
Jezno, o 3 w. od gm., 85 dusz rew.; należy do
dóbr Wierbieliszki, Giejsztorów,

Nerbothin, wś, pow. kładzki, par. Lewin,
Nerce, rzeczka w pow. łaskim, bierze po-

czątek pod Wolą Zytowską, płynie ku płn.
przez Prusinowice, Prusinowiczki i pod Luto-
mierskiem wpada z lew. brz. do Neru. Długa
5 wiorst. J. Biz,

Nerczyńsk, mto okr. w okr. zabajkalskim,
nad rz, Nerczą, 3774 mk., cerkiew, kościół
kat. pod wez, św. Piotra i Pawła, szpitali
więzienie, Założone w 1654 r., od 1690 twier-
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dza, pamiętna traktatem, zawartym 1689 r
z Chinami, Okrąg górniczy nerczyński obej-
muje wszystkie zakłady, kopalnie i złotodajne
pokłady, będące własnością prywatną koro-
ny. Istnieje od 1704 r., należy do niego
164,000 dzies, ziemi, w tem 300,000 dzies,
lasu, Składa się z mnóstwa kopalni rudy że-
laznej, ołowiu i srebra; zatrudnia 7120 robot.,
w tem do 3800 zesłańców. Oprócz tego są

osobne zakłady huty srebrnej, osada mająta
2000 mk. Paraf. katol., archidyecezyi mo-
hylewskiej, ma 1247 wiernych. J, Krze.

Nerdin (niem.), domena fiskalna w Pome-
ranii, pow. nakielski (Anclam), st. p. Wegezin,
461:04 ha obszaru; 5151 mrk, czystego do-
chodu.

Nerdingi (dok.), jez. w wójtostwie szczy-
cieńskiem, w Prusach wschodnich (ob. Script.
rer. Warm, I, str, 67.).

Nerechta, m. pow. gub. kostromskiej, nad
rz. t, n., lew. dopł. Sołomicy, o 709*/, w. od
Petersburga a 42 od Kostromy, 5803 mk.,
7 cerkwi z soborem Kazańskim, wzniesionym
w 1709 roku przez Piotra W,, z obrazem
N. M. P., słynącym cudami, szkoła  po-
wiat, i paraf., szpital, wielka fabryka płótna,
Niegdyś warzelnie soli, dziś zaniedbane; od
1778 r. mto powiat. Powiat nerechocki ma
na przestrzeni 9506'3 w. kw. 1415,109 mk.;
powierzchnia pagórkowata, grunta urodzajne,
lasów mało, główna rzeka Wołga z dopły-
wami.

Nereja, ob. Nierzeja i Mierzeja,
Nerejkupis, rzeczka w pow. władysła-

wowskim, ma początek pod wsią Kaliny, z ba-
gna Ragowino, płynie w kierunku zach.-płd.
przez Filipy, Budę i za wsią Degucie wpada
z praw. brzegu do Wysokiej, Długa około
8 wiorst. J. Elcz.

Nerejsza, wś cerkiewna, pow, sieński, wła-
sność Majewskiej, młyn wodny ifolusz, za-
trudn. 1 robotn,

Nereśl, rzeka w pow. białostockim, wypły-
wa ze stawu w okolicach Knyszyna, zwanego
jez. Czechowskim al. Zygmunta Augusta, oko-
ło wsi Czechowizna, płynie w licznych zakrę-
tach zrazu w kier. zach., następnie zwraca się
coraz bardziej ku płd., mija wsie Lewonie,
Ramian, Bohusze, Bajki, Białobrzeżki, gdzie
rozlewa się w staw, Franki, Duchny, Łażuki
i powyżej wsi N. Łazy uchodzi od pr. brzegu

"do Narwi. Długa około 20 w.
Nereta, po niem. Nerft, rzeka w Inflantach

polskich, prawy dopływ Dźwiny, bierze swój
początek w pow. rzeżyckim, koło majętności
hr. Józefa Borcha Mariensee, następnie zra-
sza zchd. część pow. dyneburskiego i wpadą
do Dźwiny w pobliżu st. dr. żel. rysko-dyne-
burskiej Trepenhofu. Przy ujściu skaliste
brzegi zwracają na siebie uwagę. W” czasie  
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wiosennego wezbrania wód znaczny spław
drzewa do Rygi uskutecznia się na wielkiej
części tej w ciągu lata nie wszędzie spławnej
rzeki (ob. Stuckenberga Hydr, 1: 282, VI:
110 i Manteuffel „Inflanty polskie*', str. 26).

Nereta, niem. Ner/t, łotew. Narrata, wś i du-
że dobra, w pow.frydrychsztackim okr. zelbur -
skiego (Kurlandya); parafia t. n. obejmuje
ważniejsze dobra: Szussei, Memelhof, [sen-
berg, kilkaln, Salwen, Daudsewas i in. W N.
odbywają się jarmarki, dowóz na które w
1880 r. wynosił 12,000 rs. Do dóbr należą
folw.: Szussei, Friedrichshofi Altona.

Neretka, podług Pola (Hydrografia) Ner-
fut, rzeka na pograniczu gub. kowieńskiej z
Kurlandyą, uchodzi od prawego brzegu do
Niemenka na płn, od mka Kwietki.

Neretwa, rzeczka w gub. wołyńskiej, wy-
pływa ze stawu pod wsią Owłoczym, płynie
śród moczarów w kierunku wschodnim a na-
stępnie płn.-wschod. koło wsi Pustynka, Za-
młynie, gdzie rozlewa się w staw, Bałtuny,
Rakowiec, Terechy ina przeciwko wsi Hu-
synne (w pow. hrubieszowskim) uchodzi od
pr. brz. do Bugu. Długa przeszło 30 w.

Nerezny, potok, wypływa w płn.-wsch.
stronie obszaru gm. Mikuliczyna, w pow. nad-
worniańskim, tuż nad granicą tejże gm. z
Osławem białym, na wysokości 1010 m. npm.
Płynie na płd.-zachód i w Mikuliczynie zle-
wa swe wody do Prutu od pr. brzegu, Dłu-
gość biegu 6 kil. Ujście 600 m. npm. Br. G.
Nerfken (niem.), dobra ryc., pow. iławski,

st. p. Liebark 7:5 klm. odl,, mają obszaru
365'86 ha, i to roli orn. i ogr. 148'5, łąk 67,
pastw. 15'5, boru 104, nieuż. 14, wody 6*$.
czysty dochód wynosi 2310 mrk. W  miej-
scu jest młyn wodny. Tutejszy okr. urz,
stanu cywiln. miał w 1880 r. 1122 mk.

Nerft (niem.), ob. Nereta,
Nerfut, ob. Neretka,
Nergienort (dok. z r, 1258), las albo pagó--

rek (silva vel acumen) pod Balgą, w Prusach
Wschodnich (ob. Cod, dipl. Warm. I,str. 24.).

Neribne (dok. z r. 1259), może jez. pod wsią
Fetznich, w Nowej Marchii, na płn.-zach. od
m. Choczna (Arnswalde; ob. Cod, dipl. Pol,
Dok, 377.).
Neriedów, ob, Nerydów.
Nerige, taką nazwę w aktach krzyżackich

nosi rz. Wilia,

Neris, Nerys, litewska nazwa rz. Wilii, pocho-
dzi prawdopodobnie od wyr. nźrti-nurzyć, nóras-nurek.
d tego samego źródłosłowu pochodzą także nazwy:

Narty, Nartele, Ponary. Pokrewny piewiastek słowiań-
Ski nur służy za źródłosłów nazw Nur, Ner, Na-
rew. J. Krz.

Nerki al. Nyrki, wś nad rz. Wartą, pow.
turecki, gm. Niemysłów, par. Siedlątków, odl.
od Turka w. 33%, dm. 4 (ob. Siedłątków),
Neroda, grupa zabudowań wiejskich w o-



-956 - Ner

obrębie gminy Przyszowa Kameralnego, w po-
_ wiecie Nisko. Br. G.

Nerówka, fol. szlach. nad bezim. potokiem,
pow. oszmiaąński, w 2 okr. pol., gm. Krewo,
okr. wiejski Rakowce, o 3 w. od gminy a 34
i pół w. od Oszmiany, 1 dm., 10 mk. maho-
metan (5 dusz rew.), własność Sulkowiczów.
Nerowo, wś włoścć., pow. trocki, w 4 okr.

pol., gm, Merecz, okr. wiejski N, o 20 w. od
gminy a 112 od Trok, 19 dm., 176 mk,, w tem
1 prawosł. i 175 katol. (77 dusz rew.); należy
do dóbr skarbowych Wiesiołowo. W skład
okręgu wiejskiego N. wchodzi mko Rotnica,
wsie: N., Hruta, Nowosiółka, Wieciuny, Mo-
sznica i zaśc. Kiermuszeja.

_". Nerowy 1.) wś nad rz. Berezyną, pow.
oszmiański, w 4 okr. pol., gm. Wiszniewo, okr.
wiejski i dobra Nerowy, o 6 w. od gminy a
47 w. od Oszmiany, 22 dm., 205 mk., w tem
100 prawosł., 90 katol., 15 żyd. (94 dusz re-
wiz.); własność hr. Chreptowiezów., W skład
okręgu wiejskiego wchodzą wsie: N., Słan-
 kowszczyzna, Kiby, Adamowo, Oleszczenięta,
Zamurze, Kalwarya i Klimy, w ogóle 342 dusz

" rew. włośc. uwłaszczonych i 66 włośc, skar-
 bowych we wsi Klimy. 2.) N., zaśc. włośc,,
tamże, w 4 okr. pol., gm. Bakszty, okr. wiej-
ski Grabowo, 3 dusze rewiz. 3.) N., wś nad rz.

_ Berezyną, pow. oszmiański, w 3 okr. pol., o 77
w. od Oszmiany a 56 od Dziewieniszek, 3 dm.,
17 mk. katol. 4.) N., wś włośc,, pow. trocki,
w 2 okr. pol. gm. Zośle, okr. wiej. Nerowy, o 12
w. od gminy, 68 dusz rewiz.; należy do dóbr
rząd. Poporcie. W skład okr, wiejskiego wcho-
dzą wsie: N., Pokalniszki, Szetany, Lelany,
Szeszany, Podwarańce, Miciuny i zaśc, Kmi-
ty, Ponary i Kartuniszki, razem 164 włościan
uwłaszczonych i 181 b. włościan skarbowych.

Nerubaj, futor, pow. czehryński, do wsi
Bołtyszki należący. Las N. w początkach ze-

 szłego wieku służył za przytulisko i miejsce
zbierania się hajdamaków (ob. Gard bohowy,
t. II: 489—2).

Nerubajka, rzeczka w pow. czehryńskim,
przepływa przez las Nerubaj i wpada do rz.
Zabotyna. Inna N., zwana też Małomużew,
wypływa na obszarze wsi t. n. w pow. hu-
mańskim, mija Nerubajkę, Lewkówkę, poniżej
której uchodzi od praw. brz. do Siniuchy.
Nerubajka 1.) wś nad strum. t.n., dopł.

Sininchy, pow. humański, par. kat, Humań,
na wsch. od m. Targowicy, 0 8 w. ku płn. od
wsi Podwysockie, na 760 mk. prawosł,, 25

_katol. i 7 żyd., 4098 dz, ziemi, 3 stawy; cer-
kiew mur,, pod wez. ś. Jerzego, wzniesiona
w 18837 r., posiada 64 dz. ziemi. Lud zamoż-
ny. Należy do klucza podwysoczańskiego Ma-
ryi z Potockich Czetwertyńskiej, Por. Arch,
T.Z. R., cz. ILI, t. 3: 244, 3568, 376 i 877.
2.) N., wś, pow. czehryński, ob. Omelgorod.  

Ner

Nerueke (dok. r. 1357), łąka do wsi Wus-
lack należąca, pod Bisztynkiem, pow. reszel-
ski (ob. Cod. dipl. Warm, II, str, 258).
Nerusa, rz. w gub. orłowskiej, płynie od

Dmitrowska i wpada od lew. brz. do Desny
naprzeciw Trubczewska; długa 130 w., szero-
ka do 6 saż.; spławna. ę

Neruse, wś pomorska, ob. Netuse,
Nerwekethen, ob. Vorkżtien.
Nerwik, niem. Nerwżgh, dok. Nerueke, Ner-

wyken al. Nerwicken 1.) wś na Warmii pol., nad
rz. Piszą, pow. olsztyński, st. p. Purda, okr.
urz. stąnu cywil. Pryłowo; par. kat, i ew,
Wartembork; obejmuje 1206'31 mr. obszaru,
między tymi 67:63 boru, ma 17 dm. (1863 r.),
145 kat., 4 ew., co do narodowości zaś 130
Polaków, 19 Niemeów. W pobliżu jest szaniec
szwedzki (ob. Grunenberg: Gesch. d. Kr. Al-
lenstein, str. 38). 2.) N., leśn., tamże, okr.
urz. stanu cywil. Bartołty, 6 mk, 2 kat., 4
ew. Przy oznaczeniu granic posiadłości bi-
skupów warm. a zakonu r. 1374 przypadł
Krzyżakom (ob. Cod. dipl, Warm., IL, str.
525). R. 1392 d. 3 lut, nadaje biskup warm.
Henryk jakiemuś Nerweken i sukcesorom płei
obojej 12 włók nad jez, Nerdingyn na prawie
pruskiem, na tych włókach powstała wś Ner-
wik. Po 9 latach czynić będzie 2 służby kon-
ne, będzie płacił zwykły czynsz i pomagał
przy budowlach; nadaje mu także rybołów-
stwo w jez, N. małemi narzędziami dla wła-
snej potrzeby i prawo sprzedaży; zagłówne
ma wynosić 30 grzywien (ob. Cod. dipl.
Warm., III, str. 227 i Seript. rer. Warm,, I,
str. 59). R, 1515 nabył znów N. bisk, Fabian
drogą zamiany (ob. Cod. dipl. Warm., I, str.
486) za dobra Moldyty (ob.). Według lustra-
cyi zr. 1666 było tu 18 włók, 3 gburów, 1
sołtys, dawali 18 korcy owsa, 18 kur i 77
flor. 2 gr. i 12 fen, czynszu (ob. Zeitsch. fiir d,
Gresch. Ermlands 1880, str. 260).  Kóś. Fr.
Nerwicken (dok. z r. 1475), łąka pod

wsią Wuslack, pow. licbarski (ob, Cod. dipl.
Warm., II, str, 258).
Nerwigk (niem.), ob. IVerwik,
Nery, wś, pow. łódzki, gm. i par. Nowo-

solna. Ma 15 dm., 121 mk,, ziemi włościań.
207 mr.
Nerya (dok.), ob. IVierzeja, AŚ:
Nerydów al. Neriedów, szczyt w pasmie

górskiem Grorganu, czyli Arszycy (ob. LI,
707), w płd. części tego pasma, pod 410 37'
45" wsch, dłg. g. a 48? 41' 81” płn. 8z. g, Od
płd.-zach. stoki spadają do doliny rz. Mszawy,
dopływu Mołody, od płn. zaś wytryskują źródła
pot. Czeczwy, Nerydówki i Męciwki. Na płd.-
wsch, od N. wznosi się szczyt Mały (1516 m.).
Wzniesienie N. 1557 m. npm. Miejsce znaku

triang. Br, G.
Nerydówka al. Czeczwa, potok górski, wy-
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pływający w obr. gm. Suchodołu, w pow. do-
lińskim, z pod szczytu Nerydowa (0b.); pły-
nie górskim parowem, śród rozległych lasów
na płn., zabierając liczne strugi górskie, z płn.-
wsch. stoków Grorganu. Wpływa do Qzeczwy
od pr. brz. u stóp wschodnich polany, Nerye-
_dową al. Nerydową zwanej. Długość biegu 5
klm. Wody N. przedstawiają krainę pstrą-
ga. Br, G.

Neryedów, szczyt górski, ob. Neriedow i
Nerydów.

Nerygorce al. Nerigorce, gajówka na obsz.
dworskim w Stupce, pow. suczawski, Br. GQ.

Nerymdajcie, dobra, pow. telszewski, gm.
Gadonów, 87'/, dzies. ziemi dwor., własność
Franciszka Przyjałgowskiego. AK. Ł.
Nerza al. Nerzyńskie, jezioro w pow. lucyń-

skim, należało niegdyś do sstwa lucyńskiego
i podług lustracyi poławiano w niem szczupaki
i sielawy,

Neściuki, ob. NVestiuki,
Nesebanz (niem.), dobra na Rugii, st. p.

Altefaehr.

Nesekow (niem.), dok. Wecekono, Necekovo i
Neztic, wś i dobra ryc, w Pomeranii, pow.
słupski, st, p., tel. i kol. Charnowo, 1 klm.
odl., okr. urz. stanu cywiln, Machowino; do-
bra ryc. obejmują 147 ha obszaru, i to 99 roli
orn, i ogr., 9 łąk, 8 pastw., 31 lasu; czysty
dochód z roli 1706 mrk, R. 1227 nadają
książe pomorski Barnim i matka jego Mirosła-
wa klasztorowi Belbuk (Belboch) pod Trzebia-
towem wś Neztic, t. j. Nesekow. Actum in
Choleberg, t. j. w Kołobrzegu (ob. Perlbach:
P. U. B., str. 33). Kś. Fr.

Nesepitul al. NWeszpitul, ob. Sepitul, Br. Q.
Neseta, ob. Miesieta,
Nesitovce, ob. /Vieżytowce,
Nesiowitz (niem.), ob. Viesiołowice,
Nesnachow (niem.), ob. Nieznachowo.
Nesołoń, wś nad rz. Tenią, pow. nowograd-

wołyński, gm. Romanówka, na wsch, od mia
powiat., przy dawnym trakcie poczt. z Zyto-
mierza do Zwiahla. Liczy 108 dusz włośc.,
ziemi włośc. 1125 dzies, Należy do klucza
Nowo - Zwiahelskiego, własność z Uwaro-
wych Miezieńcowej, O przeszłości dziejowej
N. ob. Arch. J. Z, R., cz, I, t. 4: 617 i cz. VI,
24417. L. R.

Nespest, wś węgier., ob. Kuczany.
Nessau (niem,), ob. /Vieszawa.
Nessaule-Kalns, góra w Inflantach, w okr,

wendeńskim, pod Ohlenhof, 934 st. wys.
Nesselbeck (niem.), maj. chełm. i cegielnia,

pow. królewiecki, st. p. i okr. urz. stanu cy-
wiln. Quednau 3*5 klm. odl., obejmuje 350 ha
roli orn, i ogr., 50'8 łąk, 51'8 pastw., 30'4 bo-
ru, 28*6 nieuż., razem 506*6 ha; czysty dochód
wynosi 4439 mrk.

Nessel-Bloesse, stanowisko na płd. stoku  
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Faix-Bloesse, cz. Poremby Faix (1489*7 m.),
w Tatrach bielskich, o którem Wahlenberg
(t, III) powiada: „„extimum promontorium al-
pinae naturae in alpibus accessoriis*, Wznie-
sienie 1419,87 m. (Wahlenberg), 1443] m.
(Oesfeld), Br. G.
Nesselbruch (niem.), kol. do Dubielna na-

leżąca, pow. świecki, st. p. Laskowice, par.
kat. Jeżewo, ew. Grupa, szkoła Dubielno.
W 1868 r. 5 dm., 5 mk, ewang.
Nesselgrund 1.) część Pohldorfu, pow. by-

strzycki. 2.) N., część Steingrundu, pow.
walbrzyski,

Nesselwitz 1.) wś i dobra, pow. mielicki,
par. Mielice, Należą do dóbr Mielice. Szkoła
ewang. z początku XVIII w. 2.) N. (niem.),
ob. Pokrzywnica.

Nessin, dok. Nesin, dobra w Pomeranii,
pow. kołobrzeski, st. p. Gervin, okr. urz. sta-
nu cywiln. Neurese. R. 1289 oświadcza Wi-
chard, opat bukowski, że w sporze klasztoru
Dargun z kapitułą kołobrzeską o 3 włóki
w N., ostatnia przysięgą stwierdziła prawność
swych pretensyi. Actum in Colbergh (ob. Perl-
bach: P. U. B., str. 409). Dargun leżał w dzi-
siejszej Meklemburgii. Kś. Fr.
Nessupe al. Zssupe, u Konstantego Porfiro-

genity nazwa l-go porohu Dnieprowego, t.
z, Kodackiego al. Kudaku, ob. Dniepr (t. II:
46—2).
— rz., uchodzi do Baltyku między Per-

santą a Wipper, odprowadzające przy ujściu
wody jeziora Jamundzkiego (Win. Pol).

Nest (niem) 1.), wś z kąpielami morskiemi
na Pomorzu, pow. koszaliński, leży nad Bal-
tykiem. 2.) N., gród starożytny (castrum)
pod Ruegenwald w Pomeranii, pow. koszaliń-
ski, istniał juź r. 1281. R. 1309 sprzedali go
bracia Mikołaj, Jan, Gerlaus i Elerus, syno-
wie Mikołaja de Wakenbeke, biskupowi ka-
mińskiemu (ob. Perlbach: P. U. B., str. 278 i
5/9). Jeszcze dziś jest tam wieś tejże na-
zwy. Kś, Fr.

Nestanyczi (rus,), ob. Niestanice,
Nestarowa, wś, pow, staro konstantynow-

ski, należała niegdyś do dóbr Kuźmińskich;
ob. Pamiat. Kij, Arch. kom, t. 1V, cz. 2: 228.
Nestau (niem.), dobra w Pomeranii, pow.

Greifenberg, st. p. Dargislaff, mają 256'13
ha obszaru; 3239 mrk. czystego dochodu z
gruntu. Ks. Fr,
Nestempohl (niem.), ob. Wiestępowo,
Nesterakie, grupa domów w płn.-zach,

stronie Werchraty, pow. Rawa Ruska,
Nesterbach (niem.), rz. w pow. koszaliń-

skim.
Nesterki al. Nestorki ].) wś, pow. wilejski,

w l okr. pol.. gm, Wiazyń, okr. wiejski Ło-
tyhoł, o 5 w. od gminy a 22 w. od Wilejki,
12 dm., 110 mk. prawosł. (51 dusz rewiz.);
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należy do dóbr Lewkowo, Umiastowskich, 2.)
_N., wś włośc., pow. wilejski, w 2 okr. pol.,
gm, iokr. wiejski Rabuń, o 5 w.od gminy
a 16 w.od Wilejkii 14 dm., 155 mk. (53
dusz rewiz.); należy do dóbr skarb. Rabuń.

Nesterów, uroczysko około wsi Sorokodu-
by, w pow. st,-konstantynowskim.
Nesterowce al. Nestorowce, wś, rząd., pow.

uszycki, okr. pol. i gm. Dunajowce, par. kat.
ist. poczt. Tynno, przy dr. z Dunajowiec do

 Tynny, o 40 w. od Kamieńca, ma 205 dm,,
1416 mk., 2030 dzies, ziemi; cerkiew pod
wezw. św. Mikołaja z 54 dz, ziemi, oraz ka-
pliczka prawosł. (czasownia), wśrodku wsi
pobudowana przez włościanina. Założona na
gruntach sstwa barskiego, początkowo należa-

ła do tegoż sstwa, następnie do mukarowskie-
go. W czasie lustracyi Humieckiego, kaszte-
lana kamienieckiego, z 1615—16 r. dzierża-
wił N. Andrzej Górski, kasztelan halicki,
opłacając fl. 175, od czego przypadało kwar-
ty fl. 55. Podług lustracyi odbytej w
1628—9 r. pod przewodnictwem Słupeckiego,
kaszt, radomskiego, trzymał N. Gabryel Świę-
cki, ża opłatą fl. 229 gr. 8 den. 11. Następnie
N. z wsią Hanówką utworzyły oddzielne
sstwo nesterowieckie, dające kwarty 10,497
złp., które w ostatnich czasach trzymał Groz-
dzki, wda podolski, a po nim odziedziczyła
córka jego Karolina ks. de Nassau Siegen.
Gozdzki wybudował tu pałac i założył ogród
z których zaledwo ślady pozostały. W 1817
roku sstwo nesterowieckie nadane zostało
urzędnikowi Ławińskiemu-Tawryczewskiemu
na 12 lat, za opłatą rocznie po 796 rs., przez
niego zaś ustąpione Ottonowi Czajkowskiemu,
chorążemu uszyckiemu, Pod wsią N. zaajdu-
je się jezioro, wysychające latem i mające
prawdopodobnie podziemny wodozbiór. O je-
ziorze tem pisze Szewicz w Gazecie Warsz.
Je 380 z 1855 r. „Według podań miejsco-
wych, niegayś ono słynęło wielką obfitością
ryby, ale później na kilka lat przepadło, nie
wiedzieć dla czego, i zamiast sieci pług po
niem chodził, a zbiory na tym gruncie były
najobfitsze w całym powiecie, Dziś odpływ
wody w tem jeziorze nierównie częstszy. Od
1850 r. do dziś (1855 r.) dnia Nesterowieckie
jezioro stale się zjawia na początku wiosny,
a w lipcu łożysko jego całkiem wysycha. Za-
szła też wielka zmiana i w objętości jego; bo

_ Jak powiadają starzy, onego cząsu miało zpoł-
tory wiorsty długości, a dziś ledwie trzysta

 8ążni wynosi, Zmianę tę można tem tylko
tłumaczyć, że z laty woda, znajdując coraz
nowe w ziemi rozpadliny, spływała w inne
rezerwoary podziemne; co tem pewniejsza, że
ostatniemi czasy liczba okolicznych źródeł
znacznie się powiększyła. Stan atmosfery
zawsze wielki wpływ na to jezioro wywiera;  

tak np. 1853 r. mieszkańcy nestorowieccy za
uważyli, że skutkiem słoty w okolicach ich
wioski, znacznie się ono powiększyło, cho-
ciaż w N. przez cały czas ten trwała piękna
pogoda, i Dr. M.

Nesterowce, rus. Nesteriwci, wś, pow. zło-
czowski, 45 klm. na płd.-wsch. od Złoczowa,
21 klm. na płn.- wsch, od sądu pow. w Zboro-
wie, / klm. na płn, od urzędu poczt, i st. kol.
wJeziernie, Na wschód leżą Pleszkowce i
Czernichów (pow. tarnopolski), na zach. Biał-
kowce i Serwyry, na płn. Bzowica i Neter-
pińce. Z moczarów na północnym obszarze
wsi powstaje potok bez nazwy ipłynie na płd,
do Kokułkowic, stąd przybiera kierunek płd,-
wsch., a płynąc przez Isypowce, Seredyńce,
Worobijówkę, Kurowce i Hłuboczek Wielki,
wpada (między Płotyczą a Czystyłowem) z
praw. brzegu do Seretu. Zabudowania wiej-
skie leżą przeważnie na prawym brzegu w do-
linie potoku. Część wsi po lewym brzegu
zwie się „„Kostyszyny gaj”. Zachodnią i pół-
nocną część obszaru wsi pokrywają mokre,
miejscami bagniste łąki i torfowiska; we
wschodniej części leży las ,,Za gajem* zwany,
o drzewostanie dębowym z przymieszką brzo-
zy i grabu. (Qrrunta orne leżą przeważnie na
płd. obszarze wsi; ziemia czarna, z pokładem
gliniastym, zimnai wilgotna, wydaje obficie
słomę, mniej ziarno. Okolica pagórkowata,
najwyższe wzniesienie we wschodniej części
obszaru sięga wys, 394 m, npm, Własn. więk.
wraz z fol. „Jędrzejówka' ma roli orn. 281
ha, łąk i ogr. 24, pastw. 8, lasu 223 ha;
własn. mniej. roli orn. 704, łąk iogr. 20,
pastw, 45, lasu 222 ha. W r. 1880 było
w gminie 970 mk. (z tych 398 rzym.-kać., a
25 izraelitów, resztą obrz. gr.-kat.), Par,
rzym.-kat. w Jeziernie; gr.-kat. w miejscu,
dek, złoczowski, archidyec. lwowska. We
wsi jest cerkiew murowana pod wezw. Św.
Łukasza, szkoła etatowa od 1859 i gminna ka-
sa pożyczkowu z kap. zakł. 262 złr, W r.
1628 pozwala Zygmunt III Mikołajowi Sto-
gniewowi przelać swe prawo dożywocia do
wsi N. na małżonków Grabryela i Reginę z
Polanowskich ŃŚwięcickich (Arch, Bernard.
we Lwowie, O, t. 114, str. 241—2). Br. Ś.
Nesterowicze al. Mestorowicze, wś rząd,,

pow. dzisieński, w 1 okr. pol., gm. Głębokie,
okr, wiejski Korolewicze, o 1l w. od gminy a
63 w. od Dzisny, 13 dm., 141 mk. prawosł,
(76 dusz rewiz.). 2.) N., wś, pow. oszmiań-
ski, w 4 okr. pol, gm., okr, wiejski i dobra
Naliboki, o 4 w. od gminy a 110 w. od Osz-
miany, 20 dm. 188 mk. katol. (92 dusz re-
wiz.); dawniej własność Radziwiłłów, później
Wittgensteina. J. Kre,

Nesterówka 1.) fol., pow. wilejski, w 3
okr. pol., gm. Parafianów, okr. wiejski Anku-



dowo, 08 w.od gminy a 70 w. od Wilejki,
4 mk, kat, (2 dusze rewiz.); własność Rodzie-
wicza, 2.) N., wś, pow. rohaczewski, ma

„ folusz, zatrudniający 1 robot.
Nesterówka, wś rząd., pow. humański,

06 w. od Sokołówki, 1209 mk. pł. ob; cer-
kiew drewniana p. w. św. Dymitra, posiada
38 dzies, ziemi.
Nesterówka, al. Nestorówka, rzeczka, po-

wstaje w obr. Nesterowiec, w pow. złoczow-
skim, przepływa wieś Nesterowce i podąża w

kierunku płd.-wsch. przez Kokutkowce, Isy-
powce, Seredyńce i Worobijówkę; odtąd zwra-

Ga się przez Kurowce na wschód a pod. Hłu-
boczkiem Wielkim zlewa swe wody do Seretu
od pr. brzegu (0d Isypowiec po Kurowce prze-
pływa cztery znaczniejsze stawy, W wo-
dach jej żyją ryby: czerwinka, kobłyk, lin,
oklij, okoń, płotycia, szczupaki wijun (nazwy
ludowe). Długość biegu 18 kil. Źródło 380
m., ujście 307 m. npm. Br. G.

Nesterwar, ob. Zulczyn.
Nesterwarka, wś nad rz. Sielnicą, dopł.

Bohu, pow. bracławski, gm. Chołodowce, par.
Tulczyn, przy dr.z Tulezyna do Bracławia,
ma 205 dm., 987 mk., 2077 dzies, ziemi włośc;
cerkiew pod wezw, N. M.P. z 90 dz. ziemi.
Należy do klucza tulczyńskiego, dawniej Szczę-
snego Potockiego, Marya Potocka wniosła ją
jaco wiano w dom Strogonowych; obecnie
dobra koronne. J. Krz,
Nesteryanowa Łuka, wś, w pow. zwino-

gródzkim (?), należała niegdyś do dóbr Li-
sianka al. Łysianka, które otrzymał w 1645
roku Samuel Kalinowski.

Nestiuki al. Neściuki, część Pomorzan, w
pow. złoczowskim.

Nestoita al. estośż, duża wś nad rz, Troś-
ciańcem, pow, bałeki, okr, pol. i gm. N., par.
katol. Rybnica, st. poczt, Krute, o 14 w. od
st, Birzuły dr. żel. Odesko-Kijow. tyleż od st.
Borszcze, ma 205 dm., 1324 mk., ziemi włośc.
3271 dz., dwor. 7382 dz., w tem 7217 dz.
używainej. (erkiew pod wez. Wniebowzię-
cia, do której należy około 2000 wiernych i
74 dzies. ziemi. Jest tu zarząd policyjny
(stan), st. pocz. wiejska, zarząd gminy, do

której należy 12 starostw: N., Borszcze, Do-
mniea, Dykory, Gawinosy, Hłubocze rządowe,
Honorata, Kosiańska słobódka, Kosy, Księ-
dzówka, Kulna i Lubomirka, razem 1613
osad, włościan 3555 męż., 3481 kob., ziemi
należącej do włośc. 15,548 dz., w tej liczbie

9431 dz. ornej, wypada więc na 1 włośc.
2:20 dz. Oprócz tego w obrębie gminy mie-
szka innych stanów 1025 męż., 865 kob., zie-
mi należącej do rządu i prywatnych włośc.
34:576 dz,, w tem 16468 dz. ornej. W ogó-
le więc w obrąb gminy wchodzi 50119 dz,
ziemi, w tem ornej 25'893 z ludnością 4580  
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męż, 4346 kob. Dziedzictwo niegdyś Koniec-
polskich, następnie Lubomirskich (Klucz Ja-
horlieki), Moszyńskich, obeonie Jurjewiczów.
Grunt górzysty, miejscami równy, ziemia
czarna z piaskiem i gliną pomieszana.
Nestonkehmen (niem.), wś nad rz. Romin-

tą, pow. gąbiński, st. p. Gąbin, urz. stanu
cywiln. Kulligkehmen.
Nestonwethen, wś na Litwie prusk,, pow.

ragnecki, st. p. Budwethen, okr. urz. stąnu
cywiln, Raudonatsch en.
Nestorówka, wś cerkiewna, pow. aleksan-

dryjski gub, chersońskiej, na płd. od Czehry-
nia, około lasu Czuty, osada kozacka, zało-
żona w pierwszej połowie XVII w. przez wy-
chodźców z Małej Rusi; ob. Arch. J.Z.B
cz, I, t, 8: 815; ez. LIL, t. 3: 607, 610.
Nestorowo 1.) wś, pow. mścisławski, wła-

sność Brodowskiej; cegielnia, wyrabiająca ro-
cznie do 12,000 sztuk, oraz gorzelnia, prze-
rabiająca w ciągu 50 dni po 70 pud. mąki
żytniej i produkująca 142,176'/,% spirytusu
rocznie. 2.) N., wś, pow. siebieski, należała
do dóbr Świerzno.
Nestorowszczyzna, zaśc,, pow. borysow-

ski, pomiędzy fol. Tumiłowicze i zaśc, Czer-
nicą, w 3 okr. pol. dobszyekim, gm. Tumiło-
wicka, miejscowość wzzgórkowata, dość leśna.
Nesulino al. Nessolino, (dok.), łachaWisły

(„tractura in N.*) w gdańskich nizinach, wy-
mieniona w dok, z r. 1308 i 1310, (ob, Perl-
bach: P, U. B. str. 582 i 600.).
Neswatków, wś, pow. czehryński, o 6

w. na zach. od mka Aleksandrówki, pod la-
sem położona, ma 442 mk, i 859 dzies, ziemi,
w glebie dobrej; własność Naumowa. Par
praw. Aleksandrówka.

Neswicz, w dok, NWeswiec al. Neswiecz, wś
cerkiewna nad rz. Połonką, pow. łucki, na
płd.-zach. od mta pow. O N. znajdują się liczne
wzmianki w Arch. J. Z. R. i w Pamiat, Kij.
Arch. Kom. J. Krz,

Neswicza, rzka, stanowiąca granicę pow.
radomyskiego od gub. mińskiej, przepływa
około wsi Michałowo, Zalborz, Horodczany,
Choromne i Czyhałowicze, w pobliżu których
uchodzi od praw. brz. do Brahinki, lew. dopł.
Prypeci; długa około 24 w. Przy opisie wsi
Horodczany mylnie nazwana Neświeżą.

Neświeża, ob. Neswicza,
Neszczerów, wś na praw. brz, rz. Stuhny,

pow. kijowski, o 13 w. od Hermanówki, na-
przeciw sioła Beradycze, położona śród głębo-
kich jarów, między któremi płyną strugi
Szpil i Arszynka, uchodzące do Stuhny. Ma
617 mk., 1278 dz. ziemi, po większej części
pokrytej lasami. Cerkiew mur. p. wez. Prze-
mienienią Pańskiego, wzniesiona w 1794 r.
przez dziedzica Hudym-Lewkowicza, posiada
386 dz. ziemi. Dawniej własność Hudym-Lew-
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kowiczów, obecnie drogą wiana Brakkera, Do
par. praw. należy wś Hudymówka. J. Kre.

Netecza al. Nieciecza 1.) potok bagnisty
w pow. berdyczowskim, wypływa z t. z, jez,
Swiętego na obszarze wsi Łebedyńce (Lebie-

 dyńce) i uchodzi od praw. str. do rz. Hujwy.
2.) N., niewielki pot. bagnisty w pow. skwir-
skim, prawy dopływ Rosi, do której ucho-
dzi koło wsi Sąwarce; długi około 5 wiorst.
3.) N., ob. Netesza,

Neteczą 1.) rzeczka, w średnim i dolnym
biegu Wyrową al. Wirową zwana, powstaje we
wsi (ewkowie, pow. cieszanowskim, z dwóch
strug. Jedns wypływa na zachod, krańcu
wsi, a druga z pól, na płn.-zach. od wiejskich
zabudowań. Płynie na płn.-wsch, przez śro-
dek wsi; poniżej folwarku, na wsch. krańcu
wsi, zasila się od praw. brzegu wodami pot.
Jasienicy, a nieco poniżej wodami pot., od
Dzikowa napływającego. Na granicy Cewko-
wa z gm. Ułazowa przyjmuje pot. Podstawie
od lew. brz. i przechodzi na obszar Ułazowa;
płynie moczarowatymi łąkami popod Koziów-
kę, przysiołek Ułazowa (łąki czerteckie), na-
stępnie popod Ułazów, gdzie od lew. brz, za-
biera Wiejski pot. Od ujścia pot. Kaflewy
przyjmuje miano Wyrowy al. Wirowy; odtąd
tworzy granicę między Lublińcem starym
a Niemstowem. Pod Mielnikami, fol. Niem-
stowa, zabrawszy od pr. brz. Brusienkę zwra-
ca się ku płn, łukiem na wsch. wygiętym, od-
dzielając z początku Lubliniec stary od nowe-
80, poczem płynąc obszarem L. starego ku
płn. zach. nieopodal ujścia Otwiernicy, prze-
chodzi na obszar Królestwa Polskiego, gdzie
uchodzi do Tanwi z lew. brz. Od Koziówki
począwszy aż niemal po Lubliniec płynie ka-
nałem ku osuszeniu łąk moczarowatych w now-
szych czasach wykopanym. Przyjmuje liczne

_ strugi, mianowicie od pr. brz. Jasienicę, Dzi-
kowski pot, Kaflewę, Brusienkę, Gnojnik,
Różaniecki pot., Otwiernicę i Panczę, od lew.
zaś brz.: Podstawie i Wiejski pot. Spad wód
podają następujące liczby: 229 m. (wschodnie
zabudowanie wsi Cewkowo); 215 m. (pod
Koziówka); 210 m. (powyżej ujścia Brusien-
ki); 209 m. (na granicy galicyjskiej), Dłu-
gość biegu 26 klm., z czego na Galicyą przy-
pada 21 klm. Wody N. przedstawiają krainę
leszcza. Według W. Pola zwie się Lubnicą.

- 2.) N., potoczek, powstaje na płn, obszarze gm,
Ostrej, w pow. buczackim; zrazu płynie na
płd.-zach., wkrótce atoli zwraca się napłd.-  

Net
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wsch., płynąc granicą Ostrej i Niżniowa, jako-
też granicą pow. bucząckiego i tłumackiego,
aż do ujścia swego do Dniestru, z lew. brz,
Długość biegu 3750 mtr. Br. GQ.

Netercza, potok w połd.-wsch. części pow.
żytomierskiego, w pobliżu mkaKotelni, praw-
dopodobnie dopływ rz, Hujwy.

Neterebka, ob. Netrebka,
Neterpińce, rus. Neterpinci, wś, pow. zło-

czowski, na rozgraniczu pow. złoczowskidgo,
brodzkiego i tarnopolskiego, 41 klm, na płd.-
wsch. od Złoczowa, 19 klm. na płn.-wsch. od
sądu pow. i st. kol, w Zborowie, 10 klm. na
wsch. od urz. poczt. Olejowie, Na płn.-wsch.
leżą Nosowce (pow. tarnopolski), na płn.-zach,
Białogłowy, na płn, Reniów (pow. brodzki),
na płd, Nesterowce. Z płn -zach., od Biało-
głów, płynie płn. krańcem obszaru w kierun-
ku płd-wsch, potok Łopuszanka, rozlewając
się na staw, po przepłynięciu którego wpływa.
w pow. tarnopolski i odlawszy w Nosowceach
dwa podłużne stawy, wpada za wsią Horo-
dyszczem do Seretu. Zabudowania wsi leżą
na płn. pochyłości wzgórza; w stronie płd.-
zach, zabudowań leży fol. dworski i grupa
chat, „Dębiua'* zwana. Okolica równa, bez-
leśna, położenie wysokie; grunta orne: glinka
nieprzepuszczalna, zimna. Par. obrz, rz.-kat.
w Olejowie; gr.-kat, w sąsiednich Białogło-
wach. We wsi jest cerkiew drewniana, zbu-
dowana kosztem gminy; gminna kassa pożycz-
kowa z kap. zakł, 303 złr. i szkółka niezorga-
nizowana. Obszar wsi ma 496 ha. Własność
większa wraz z fol. „Dębina ma roli orn. 30
ha, łąk i ogr. 18 ha, pastw. 1'2 ha; własa.
mniej. roli orn. 363 ha, łąk i ogr. 27 ha, pastw.
89 ha. W r. 1880 liczono 524 mk. (z tych
139 rz.-kat., 10 izrael., reszta obrządku grec-
ko-katol. Bronisław Sokalski,

Netesza (?), prawdopodobnie Netecza (Nie-
ciecza), rz, w gub. mohylewskiej, pr. dopł.
Choropuci, lew. dopł, Ipuci.
Netreba 1.) wś, pow. zbaraski, leży w o-

kręgu cłowo granicznym o 12'1 klm. od Zba-
raża, obszar dwor. 68, włośc. 308 mr.; ludn.
rz.-kat. 202, par. w Opryłowcach, gr.-kat.
280, par. w Dobrowodach. Sąd pow. notar,
urz. poczt, i tel. Zbaraż, Właśc, pos. więk.
Daniel Aschkerazy. 2.) N., grupa domów w
Czernicy, w pow. brodzkim. 3.) N., grupa
domów w Lubyczy kameralnej, pow. Rawa
Ruska. 4.) N. Żurawiecka, grupa domów
w Zurawcach, pow. Rawa Ruska,

KONIEC TOMU SZÓSTEGO.
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